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A calculation sheet developed for the strength analysis of disc wheels is called into question 
especially related to wheels with large offset value. In this study, an offset adjustable wheel 
disc was manufactured and accommodated by strain gauges. The wheel was attached to the 
test trailer which was pulled in test track by tractor. Strain results were compared with the 
finite element model and load assumptions were adjusted. 
 
As a result, wheel offset was noticed to have significant effect on its fatigue strength. In this 
respect, the calculation sheet was confirmed to produce mostly reasonable stress results. It 
was noticed that fatigue damage of the wheels with large negative offsets is mostly caused 
by driving on a flat surface, unlike the wheels with large positive offset which damage is 
mostly caused by driving on an inclined plane. With the measurements it was shown that the 
calculation sheet contains conservative assumption which especially increase the fatigue 
strength of wheels with large negative offsets. Moreover, earlier assumptions related to ide-
alization of loads and boundary conditions of the element models were verified to result in 
correct stresses with a reasonable accurate. This observation has an important role in FE-
analyses in future.   
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

a  Kiihtyvyys 

C  Väsymiskapasiteetti 

Cd  Väsymiskapasiteetin suunnitteluarvo 

ckalt  kalteva ajon osavaurio 

ctas  Tasaisen ajon osavaurio 

d  Vanteen offset/ inset –arvo 

D  Vauriosumma, laskentaohjelmassa vanteen halkaisija 

DH  Navan halkaisija (laskentaohjelma) 
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E  Kimmokerroin 
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f  Pyörimistaajuus 

Fi  Maksimikuormitus (laskentaohjelma) 

Fr  Radiaalivoima (EUWA) 

Fv  Pystyvoima (EUWA) 

Fx  Renkaan pitkittäisvoima 

fy  Materiaalin myötölujuus 

Fy  Renkaan sivuttaisvoima 

F1y  Renkaan sivuttaisvoima, pyörä 1 

Fz  Renkaan pystyvoima 

F1z  Renkaan pystyvoima, pyörä 1 

g  Gravitaatiovakio 

G  Materiaalin liukukerroin 

H  Napaliitoksen ja keskiön ulkoreunan keskinäinen aksiaalioffset 

K  Jännitysintensiteettikerroin 

k  Testauskerroin (EUWA) 
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l0  Alkupituus 

L2  Renkaan halkaisija (laskentaohjelma) 

L3  Renkaan aksiaalioffset (laskentaohjelma) 
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m  Väsymiskäyrän eksponentti, käyrän kaltevuus 

M  Yleisesti momentti, EUWA: taivutusmomentti 

Mx  Renkaan ylikääntävä momentti 

M1x  Renkaan ylikääntävä momentti, pyörä 1 

My  Renkaan vääntömomentti 

Mz  Renkaan palauttava momentti 

n  Väsymissyklien lukumäärä 

N  Väsymiskestoikä 

Nkok  Pyörähdysten lukumäärä mittausjaksolla 

Nref  Syklien lukumäärän referenssiarvo tietyllä ajanjaksolla 

p  Venymien muutos-% 

R Renkaan säde, rotaatiovapausaste, laskentaohjelmassa efektiivinen moment-

tivarsi 

Ra  Aritmeettinen karheuden keskiarvo 

ReH  Materiaalin myötölujuus 

ReH,min  Materiaalin myötölujuus, minimiarvo 

Rm  Materiaalin murtolujuus 

Rx  X-suuntainen rotaatiovapausaste 

Ry  Y-suuntainen rotaatiovapausaste 

Rz  Z-suuntainen rotaatiovapausaste 

S  Korotuskerroin (EUWA) 

Salt  Efektiivisen venymän malli (ASME) 

Se  Väsymisraja 

Seqa  Efektiivisen venymän malli (ASME) 

Sn-1  Otoshajonta 

Su  Materiaalin murtolujuus 

Sy  Materiaalin myötölujuus 

t  Testauskerroin, materiaalivahvuus 

T  Translaatiovapausaste 

Tkok  Mittausjakson kokonaisaika liitteessä 2 

Tx  X-suuntainen translaatiovapausaste 

Ty  Y-suuntainen translaatiovapausaste 

Tz  Z-suuntainen translaatiovapausaste 
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w  Suureen vaihteluväli 

W  Vanteen leveys (laskentaohjelma) 

x  Alaindeksinä vanteen radiaalisuunta 

y  Alaindeksinä vanteen kehän suunta 

xy  Alaindeksinä xy-taso 

 

  Ajopinnan kallistuskulma 

  Kaatokulma (laskentaohjelma) 

  Liukukulma 

γFf  Jännitysvaihteluvälin osavarmuusluku (EN 1993-1-9) 

M  Osavarmuuskerroin 

Mf  Aineosavarmuusluku (EN 1993-1-9) 

γxy  Liukukulman xy-komponentti 

γyz  Liukukulman yz-komponentti 

γzx  Liukukulman zx-komponentti 

  Suuren muutos, vaihtelu 

  Venymävaihtelu 

avg
  Keskimääräinen venymävaihtelu 

cr  Efektiivinen venymävaihtelu 

ekv  Ekvivalentti venymävaihtelu 

ekv,95% Ekvivalentin venymävaihtelun 95 % luottamusväli 

ekv-kalvo Ekvivalentti kalvovenymävaihtelu 

ekv-pinta Ekvivalentti pintavenymävaihtelu 

ekv-taiv Ekvivalentti taivutusvenymävaihtelu 

x  Radiaalinen venymävaihtelu 

l  Pituuden muutos 

  Jännitysvaihtelu 

C  Normaalijännityksen vaihtelun väsymislujuus 

E  Ekvivalentti normaalijännityksen vaihteluväli 

ekv  Ekvivalentti jännitysvaihtelu 

kalt  Kaltevan pinnan aiheuttama pääjännitysvaihtelu 
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tas  Tasaisen ajon aiheuttama pääjännitysvaihtelu 

x  Radiaalinen jännitysvaihtelu 

C  Leikkausjännityksen vaihtelun väsymislujuus 

E  Ekvivalentti taivutusjännityksen vaihteluväli 

xy  Xy-tason leikkausjännitysvaihtelu 

  Venymä 

0  Venymä mittausjakson alussa 

1  Venymä mittausjakson lopussa 

θ  Kulman θ suuntainen venymäkomponentti 

x  Yleisesti aksiaalivenymä, keskiössä radiaalinen venymä 

y  Venymän y-komponentti, keskiössä kehän suuntainen komponentti 

z  Venymän z-komponentti 

  yleisesti kulma, vanteen keskiössä kehäkulma 

p  Pääjännityksen suuntakulma 

  Kitkakerroin, etuliitteenä mikro 

  Poissonin vakio 

  Normaalijännitys 

1  Maksimipääjännitys 

2  Minimipääjännitys 

a  Jännitysamplitudi 

ekv  Ekvivalentti jännitys 

f  Todellinen murtolujuus 

m  Keskijännitys 

n  Jännitysjaksojen todellinen lukumäärä 

w  Materiaalin vaihtolujuus 

w,red  Vaikutuskertoimilla redusoitu vaihtolujuus 

x  Yleisesti aksiaalijännitys, keskiössä radiaalinen jännitys 

x1  X-suuntainen jännityskomponentti koordinaatistossa 1 

y  Normaalijännityksen y-komponentti, keskiössä kehän suuntainen jännitys 

y1  Y-suuntainen jännityskomponentti koordinaatistossa 1 

z  Normaalijännityksen z-komponentti 
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  Leikkausjännitys 

xy  Leikkausjännityksen xy-komponentti 

x1y1  Leikkausjännityksen xy-komponentti koordinaatostossa 1 

yz  Leikkausjännityksen yz-komponentti 

zx  Leikkausjännityksen zx-komponentti 

 

ASME The American Society of Mechanical Engineering 

BOT Keskiön kovera puoli 

BOT00 Keskiön kovera puoli, kehäkulman 0° kohta. BOT90 ja BOT180 vastaavat 

DW Vanteen sarven muotoa kuvaava merkintä, Secondary Well  

EUWA Association of European Wheel Manufacturers 

Ekv Ekvivalentti, samanarvoinen 

FAT Väsymisluokka 

FEA Finite Element Analysis, elementtimenetelmällä tehtävä analyysi 

HLV High Load Variation, korkean kuormituksen käyttöolosuhde (EUWA) 

FEM Finite Element Method, elementtimenetelmällä tehtävä analyysi 

KA Kiihtyvyysanturi 

KA_RY Rungon Y-suunnan kiihtyvyysanturi 

KA_RZ Rungon Z-suunnan kiihtyvyysanturi 

KA_VY Vanteen Y-suunnan kiihtyvyysanturi 

LLV Low Load Variation, kevyen kuormituksen käyttöolosuhde (EUWA) 

Offset Yleisesti siirros, poikkeama. Vanteessa renkaan keskilinjan sijainti suhteessa 

vanteen kiinnitystasoon. 

Rbe Rigid Body Element, elementtimenetelmässä käytetty elementtityyppi 

RMS  Root mean square, neliöllinen keskiarvo 

SAE Standardina: Society of Automotive Engineers. Menetelmänä: Paikallisen ve-

nymän menetelmä 

Str Venymä (Strain) 

S-N Jännitys-kestoikä -yhteys 

TOP  Keskiön kupera puoli 

TOP00  Keskiön kupera puoli, kehäkulman 0° kohta. TOP90 ja TOP180 vastaavat 

WBHU Vanteen geometriaa kuvaava merkintä 
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1 JOHDANTO 

 

 

Työn johdannossa  esitetään tutkimuksen tausta sekä tavoitteet. Lisäksi esitetään muutamia 

reklamaatiotapauksia rikkoontuneista lopputuotteista sekä työn rajaus. 

 

1.1 Tausta 

Levypyörä Oy on Nastolassa toimiva 1955 perustettu yritys. Yrityksen päätuotteena on eri 

käyttöolosuhteisiin räätälöidyt suuret kiinteät sekä säädettävät vanteet. Lopullisia käyttökoh-

teita ovat esimerkiksi traktorit, riviviljelylaitteet ja maatalouskoneet. (Levypyörä, 2016.) 

 

Traktoreiden sekä muiden maatalouskoneiden koko sekä nopeus seuraavat taloudellisen te-

hokkuuden jatkuvan  parantamisen yleistä trendiä asettaen haasteita myös levypyörien suun-

nittelulle. Kantavuuden ja nopeuden lisääntyessä myös vanteiden rasitukset ovat lisäänty-

neet. Tämä yhdessä haastavan maailmanlaajuisen kilpailutilanteen kanssa johtaa tarpeeseen 

suunnitella yhä tarkemmin tiettyyn käyttöön räätälöityjä tuotteita.  

 

Levypyörä Oy:n nykyinen vanteiden kantavuuslaskenta suoritetaan joko kahdella erillisellä 

tähän käyttöön kehitetyillä laskentaohjelmalla, joihin vanteiden geometriatietoja, erilaisia 

käytön parametreja, sekä materiaalin väsymisominaisuuksia syöttämällä saadaan tuloksina 

vanteen varmuus väsymistä vastaan. Kaksi erillistä laskentaohjelmaa antavat erikseen kes-

tävyyden sekä vanteen kehälle että keskiölle. Vaihtoehtoisesti esimerkiksi geometrialtaan 

monimutkaiset vanteet voidaan laskea käyttäen elementtimenetelmää (Finite Element Met-

hod, FEM), mutta laskenta on luonnollisestikin hyvin työläs räätälöidyn tuotteen sarjako-

koon verrattuna. (Sairanen, 2015b.) 

 

Käytössä olevan keskiölaskentaohjelman ongelma valmistajan kannalta on se, että sen tu-

lokset vaativat käyttäjältä tulkintaa. Lisäksi on olemassa käsitys, että laskuri antaa joissain 

tapauksissa liian pessimistisiä ennusteita vanteiden kestävyydestä (suuren offsetin vanteet). 

Toisaalta asiakkailta on tullut myös reklamaatioita keskiöstään hajonneista vanteista. Rek-

lamaatioiden määrä on kuitenkin ollut vähäinen myytyjen vanteiden lukumäärään verrat-

tuna. (Sairanen, 2015b.) 
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Nykyinen keskiölaskentaohjelma perustuu suureen määrään geometrialtaan erilaisia ele-

menttimalleja. Malleilla on laskettu yksikkökuormitustapauksia ja erilaisten geometriapara-

metrien ja jännitystulosten välille on pyritty löytämään regressioanalyysiä hyväksi käyttäen 

matemaattinen yhteys. Käyttäjän syöttäessä vanteen geometria- ja kuormitustiedot ohjelma 

laskee vanteen varmuuden väsymisvaurion suhteen. Laskentaohjelman toimintaperiaate on 

esitetty kuvassa 1 alla. (Sairanen, 2015c.) 

 

 

Kuva 1. Keskiölaskurin toimintaperiaate (Sairanen, 2015b). 

 

Mitoitusketjussa elementtimallien jännitystulosten vastaavuutta annettuihin kuormituksiin 

pidetään tarkkoina. Jännitystuloksien yhteys vanteen kestoikään ja käyttöasteeseen perustuu 

yleisesti käytössä oleviin ja testisarjoihin perustuviin mitoitusmenetelmiin. Näiltä osin kes-

kiölaskurin antaman käyttöasteen uskotaan myös olevan tarkoituksenmukainen. Sitä vastoin 

renkaan ja vanteen interaktiota ei tunneta tarkasti. Keskiölaskurin jännitystulos perustuu ole-

tuksiin, että riippumatta vanne- ja rengaskoosta, renkaasta vanteeseen siirtyvä pyöräkuorma 

kohdistuu aina kuvan 2 mukaisesti 90 asteen sektorille vanteeseen sekä jakaantuu tasan van-

teen molemmille reunoille riippumatta esimerkiksi vanteen offset-arvosta. Renkaan ei myös-

kään oleteta lisäävän vanteen jäykkyyttä ja näin vaikuttavan venymä- ja jännitystuloksiin. 
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Yksi tutkimuksen tavoitteista on tuottaa tietoa kuormakulman vaikutuksesta keskiön jänni-

tyksiin ja antaa näin ohjeita rengas-vanneyhdistelmän laskentamallin idealisointiin. 

 

 

Kuva 2. Pyöräkuorman siirtymistä vanteeseen ei tunneta tarkasti. Mittauksen yksi tavoite 

on antaa tietoa pyöräkuorman oikeasta mallinnustavasta. 

 

1.2 Tutkimuskohde 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vastaako laskurin antama jännitystulos vanteen jänni-

tyksiä sen todellisessa käytössä? Mittauksella pyritään selvittämään osaongelmia, joita ovat: 

1. Laskuri ei huomio esimerkiksi koneen käännöksiä mitenkään. Onko käännöksillä 

merkittävä vaikutus vanteen rasituksiin ja kestoikään? 

2. Laskurin mukaan vanteen suuri offset-arvo pienentää vanteen kestoikää merkittä-

västi. Mittauksilla halutaan selvittää ovatko suurten offset-arvon omaavien vanteiden 

rasitukset laskentaolettamien mukaisesti huomattavasti suurempia ja kestoiät näin ol-

len lyhyempiä, kuin pienen offset-arvon omaavien vanteiden? 

 

45° 90° 135° 

Pyöräkuorman oletetaan ja-

kaantuvan tasan vanteen mo-

lemmille reunoille riippumatta 

vanteen offset -arvosta 
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3. Onko vanteen kuormitussektorilla ja esimerkiksi uppoumalla tai rengaspaineella 

merkittävä vaikutus vanteen rasituksiin? 

4. Onko renkaan pyörimisnopeudella merkittävä vaikutus vanteen rasituksiin? 

5. Onko laskentaohjelmassa käytetty 90 asteen kuormasektori oikea kuormituksen mal-

linnustapa. 

 

1.3 Reklamaatiotapaukset 

Keskiön käytettävissä olevia reklamaatiotapauksia on viisi kappaletta. Kaikki vanteet ovat 

Secondary Well (DW) -tyyppisiä ja ne on esitetty taulukossa 1 sekä taulukon alla kuvissa 3-

7. Pienestä otoksesta ei voi tehdä johtopäätöksiä keskiölaskurin tuloksen oikeellisuudesta. 

Taulukosta on kuitenkin nähtävissä laskennallisen kestävyyden huomattava heikkeneminen 

renkaan aksiaalisen offsetin H kasvaessa. Laskennallinen heikkous johtaa kilpailevien van-

nevalmistajien näennäisesti parempiin tuotteisiin ja syö näin liiketoiminnan kannattavuutta. 

Tämän vuoksi yksi kenttämittausten päähuomioista kiinnitetään offset -arvon vaikutukseen 

vanteen keskiön venymiin ja jännityksiin. 

 
Taulukko 1. Reklamaatiotapauksia keskiön vaurioista (Sairanen, 2015a). 

Reklam. 

nro. 

Vannetyyppi/ 

koko 

Pyörä- 

kuorma 

[kg] 

Offset 

[mm] 

Keskiölaskurin antama 

maksimikuorma [kg] 

Kuva 

nro. 

P14-82 DW 16x46” 3740 +165 1307 (10 asteen mäki) kuva 3 

P14-86 DW 18x38” 2750 +70 2729 (10 asteen mäki) kuva 4 

P14-87 DW 28x38”, t13mm1)

DW 28x38”, t15mm1) 

5000 

5000 

±0 

±0 

4477 (10 asteen mäki) 

5448 (10 asteen mäki) 

kuva 5 

- 

P15-30 DW 18Lx38”, H20mm2) 

DW 18Lx38”, H60mm2) 

6050 

6050 

±0 

±0 

5625 

6979 

kuva 6 

- DW 18x38”, t12mm 35583) -10 3695  

1 Levyvahvuudella t = 13 mm rikkoontunut. Levyvahvuudella t = 15 mm keskiö on kestänyt 
2 parametri H on napaliitoksen ja keskiön ulkoreunan keskinäinen aksiaalioffset. 
3 Arvioitu kuormitus. Tyhjän traktorin taka-akselipaino + maksimi jatkuva nostinkuorma 
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Kuva 3. Keskiön napaliitoksen vaurio ruuviliitoksessa reklamaatiotapauksessa P14-82 (Sai-

ranen, 2015a). 

 

 

Kuva 4. Keskiön napaliitoksen vaurio ruuviliitoksessa reklamaatiotapauksessa P14-86 (Sai-

ranen, 2015a). 
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Kuva 5. Keskiön taitteen vaurio reklamaatiotapauksessa P14-87 (Sairanen, 2015a). 

 

 

Kuva 6. Keskiön napaliitoksen vaurio ruuviliitoksessa reklamaatiotapauksessa P14-82 (Sai-

ranen, 2015a). 
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Kuva 7. Keskiön vaurio ruuviliitoksessa (Sairanen, 2015a). 

 

1.4 Tavoitteet ja rajaukset   

Työn tavoitteena on tuottaa mittaustuloksia levypyörän keskiön rasituksista todellista käyt-

töä vastaavissa koekuormitustilanteissa. Saatuja mittaustuloksia käytetään nykyisen keskiö-

laskurin antaman jännitystulosten verifioimiseen. Keskiölaskurin luonnissa on käytetty ole-

tuksia renkaan ja vanteen interaktiosta kuormitusten jakautumisessa. Mittauksissa pyritään 

vahvistamaan näiden oletusten oikeellisuus. Mikäli laskurin oletuksissa havaitaan ristiriitoja 

mittaustulosten kanssa, pyritään ristiriidat selvittämään ja antamaan suosituksia laskurin kor-

jaamiseksi. Työ on osa Levypyörä Oy:n pidempiaikaista tavoitetta tuottaa myyntiorganisaa-

tion käyttöön laskentaohjelma, jolla tuotteen myyjä voi tuottaa vanteen kantavuuslaskelman 

vähäisellä lujuusopin tuntemuksellakin. 

 

Vanteen geometrian muuttujia on lukuisia; kehän leveys sekä sen profiili, vannekoko, kes-

kiön ja kehän profiilit, erilaiset levyvahvuudet, renkaan koko, profiili ja jäykkyys.  Useiden 

muuttujien takia mahdollisia vanne-rengas kombinaatioita on lukematon määrä. Muuttujien 

vaikutusta keskiön jännityksiin on tutkittu useissa Levypyörä Oy:n sisäisissä hankkeissa ja 

tiedetään esimerkiksi, että lisääntyvä kehän jäykkyys pienentää keskiön jännityksiä. Samoin 

napakiinnityksen jakohalkaisijan kasvattaminen pienentää jännityksiä. Sitä vastoin kuormi-

tuksen siirtyminen renkaasta vanteeseen on tuntematonta. Diplomityön laajuus rajataan käy-

tettävissä olevien resurssien perusteella vain yhteen vanne- sekä rengaskokoon. Valittu 

vanne on otettu keskiön kannalta kriittisimmän kokoluokan 38”-54” keskeltä ajatuksena, että 
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tulokset olisivat mahdollisimman hyvin yleistettävissä muihin kokoihin. Tutkimuksen laa-

juuden kasvattamiseksi tutkittavan vanteen keskiöstä tehdään irrotettava ja aksiaalisesta off-

setista säädettävä. Näin yhdellä keskiöllä voidaan tutkia useita offset –asetuksia ja keskiötä 

voidaan käyttää diplomityössä tai sen laajuuden ulkopuolella muissa kehä-rengas –yhdistel-

missä ja mahdollisissa tulevissa mittauksissa.  



22 

 

  

 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

 

Kirjallisuuskatsauksessa esitetään vanteen väsymiskestävyyden osoittamiseen kehitettyjä 

testausmenetelmiä sekä muita eri tietokannoista löytyviä vanteen väsymisilmiötä koskevia 

tutkimuksia. 

 

2.1 EUWA 3.12 

EUWA (Association of European Wheel Manufacturers) on eurooppalaisten vannevalmis-

tajien välillä toimiva järjestö, joka määrittelee tehtävikseen teknisten näkemysten ja koke-

musten vaihdon rengasteollisuuden toimijoiden välillä ja sellaisten yhteismarkkinoihin liit-

tyvien tekijöiden tutkimisen, jotka astuvat tulevaisuudessa voimaan Euroopan yhteisössä. 

Lisäksi se pitää säännöllisesti yhteyttä alan järjestöihin ja viranomaisiin kaikkien jäsenien 

etujen turvaamiseksi. EUWA on julkaissut ajoneuvovalmistajien käyttöön standardeiksi ni-

mittämiään ohjeita koskien muun muassa erilaisten ajoneuvovanteiden laatua, turvallisuutta 

ja valmistusta sekä testausta. EUWAn (2014) julkaisema tekninen ohje (Technical Specifi-

cation) 3.12 Test Requirements for Agricultural Wheels määrittelee testausmenetelmiä rai-

deleveydeltään kiinteiden sekä säädettävien maataloustraktoreiden, harvestereiden ja perä-

vaunujen vanteille. (EUWA, 2014, s. 1; EUWA 2016.) 

 

Ohjeen kohdassa 3 määritellään keskiön dynaaminen kääntöväsytyskoe, jossa joko staattisen 

taivutusmomentin alaista vanne-rengas –yhdistelmää pyöritetään tai vaihtoehtoisesti paikal-

laan olevaan vanteeseen kohdistetaan pyörivä taivutusmomentti. Taivutusmomentin M suu-

ruus lasketaan kaavasta 

 

 SFdRM v  )(       (1) 

 

, jossa R on suurimman vanteelle määritellyn renkaan säde staattisesti kuormitettuna, µ on 

oletettu renkaan ja maan välinen kitkakerroin, d on vanteen inset/offset –arvo, Fv  on vanteen 

tai ajoneuvon valmistajan määrittelemä pystyvoima, joka ei tyypillisesti ylitä  puolta maksi-

mikuormituksesta ja S on korotuskerroin soveltuvan kestoiän saavuttamiseksi. (EUWA, 

2014, s. 2.)  
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Ohjeen mukaiset vaaditut väsymiskestoiät on esitetty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Testiparametrit dynaamiselle taivutusväsytyskokeelle (mukaillen, EUWA, 

2014, s.7). 

Sovellus Kitkakerroin 

µ 

Kerroin 

S 

Taivutusmomentti 

[%] 

Syklien 

lkm 

Kiinteä (hitsattu offset) maata-

loustraktorin pyörä  

(40 km/h) 

0.25 1.43 100 1,0 x 105 

Maatalousperävaunut 

(40 km/h – HLV1)) 
0.25 1.43 100 1,0 x 105 

Maatalousperävaunut 

(40 km/h – LLV1)) 
0.25 1.43 100 2,0 x 105 

Maatalousperävaunut 

(65-80 km/h – LLV) 
0.35 1.43 100 3,0 x 105 

1 High Load Variation (HLV). HLV olosuhde täyttyy, kun renkaan kuormitetun ja kuormittamattoman tilan 

välinen kuormasuhde on 2 tai suurempi, ja kun rengas on 50 % käyttöajasta kuormitettu ja 50 % kuormittama-

ton. Muissa tapauksissa sovellus on Low Load Variation (LLV). 

 

Toinen ohjeen väsymistesteistä on radiaalinen väsytyskoe (Dynamic Radial fatigue Test). 

Kokeessa renkaaseen kohdistetaan radiaalinen staattinen voima sen pyöriessä. Suositeltu 

koejärjestely sisältää vähintään 2,4 m halkaisijan (suuret pyörät) pyörivän rummun, jota vas-

taan rengasta painetaan radiaalisesti. Rummun sekä renkaan pyörimisakselit ovat yhden-

suuntaiset ja kuormitus kohdistetaan renkaan keskilinjalle. Testattavalle vanteelle asennettu 

rengas tulee olla ajoneuvo- tai vannevalmistajan määrittelemä suurimman kuormituskapasi-

teetin omaava rengas. Radiaalinen voima Fr lasketaan kaavasta
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kFF vr        (2) 

 

, jossa Fv on vanteen tai ajoneuvon valmistaja määrittelemä suurin pystyvoima ja k on tes-

tauskerroin. Radiaalisen väsytyskokeen vaaditut väsymiskestoiät on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Testiparametrit radiaaliselle väsytyskokeelle (EUWA, 2004, s.8). 

Sovellus Testauskerroin  

k 

Pystyvoima 

[%] 

Syklien 

lkm 

Kiinteä (hitsattu offset) maatalous- 1.43 100 4,0 x 105

traktorin pyörä (40 km/h)    

Maatalousperävaunut 

(40 km/h – HLV) 
1.43 100 3,0 x 105 

Maatalousperävaunut 

(40 km/h – LLV) 
1.43 100 4,0 x 105 

Maatalousperävaunut 

(65-80 km/h – LLV) 
1.43 100 2,0 x 106 

 

2.2 SAE standardit 

Society of Automotive Engineersin (SAE) standardi J2562 (Biaxial Wheel Fatigue Test) si-

sältää ohjeet rengas-vanneyhdistelmän biaksiaaliseen väsytyskokeeseen. Standardi sisältää 

muun muassa vaatimukset testilaitteistolle, jossa rengas-vanneyhdistelmää kuormitetaan yh-

täaikaisella pysty- ja vaakakuormituksella tarkoitukseen valmistetun rummun sisällä sekä 

testausohjelman kuormituksineen. Standardi koskee kuitenkin enemmän normaalia maantie-

käyttöä sekä käyttöä henkilöautoissa ja kevyissä kuorma-autoissa. (SAE, 2005a , s. 4.) 

 

SAE J328 ja J267 sisältävät lähes identtiset ohjeet radiaaliselle ja taivutusväsymiskokeelle 

kuin EUWA 3.12. Standardeista edellinen koskee kuitenkin maantiekäyttöä henkilöautoilla 

ja kevyillä kuorma-autoilla ja jälkimmäinen raskailla rekoilla, busseilla sekä perävaunuilla. 

Tämän vuoksi EUWAn standardien soveltaminen esimerkiksi väsymissyklien lukumäärän 

osalta on tämä työn tutkimuskohteelle luontevampaa. (SAE, 2005b, s. 1; SAE, 2014, s. 1.) 
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2.3 Levypyörä Oy:n aiemmat tutkimukset 

Vuonna 2010 toteutettiin Levypyörä Oy:n, Nokian Renkaat Oy:n, unisigma Oy:n ja Stress-

field Oy:n yhteinen hanke, jossa vertailtiin kahden venymäliuskoitetun vanteen käyttäyty-

mistä pystykuorman alaisena. Tutkittujen vanteiden koko oli 24”x26,5”. Vanteiden tyypit 

olivat putkireunainen WBHU sekä WBHURU rullavanne. Mittauksissa käytetty rengas oli 

molemmissa vanteissa sama 710/24-26,5 Forest King F ristikudosrengas. Työn tavoitteena 

oli laajentaa käsitystä rengas-vanne –yhdistelmän käyttäytymisestä pystykuormituksen alai-

sena sekä tutkia vannekehän rasituksia. Työssä varioitiin vannetyypin lisäksi renkaan ilman-

painetta sekä pystykuorman suuruutta. Mittaukset ja raportin johtopäätökset keskittyvät suu-

relta osin vanteen kehän rasitusten tutkimiseen, mutta  myös maakontaktin pinta-alaa sekä 

vanteen kuormittumista maakontaktin johdosta on pohdittu laajasti. Tutkimuksessa osoitet-

tiin, että aiemmin laskennassa käytetyn vannekuorman idealisointimalli, jossa renkaan pys-

tykuorma tuotiin vanteeseen kolmiomaisena, ei vastannut mitattuja rasituksia vannekehän 

reunalla. Sen sijaan havaitiiin, että radiaalisella kuormalla on kaksi maksimia kehäkulmien 

 = ±30° - ±40° kohdilla. (Sairanen, 2015c.) 

 

On kuitenkin huomattava, että tutkimuksessa käytetty rengas oli tyypiltään ristikudosrengas. 

Sekä risti- että vyökudosrenkaan runko rakentuu tietyssä kulmassa toisiinsa nähden olevista 

kudoskerroksista. Vyörenkaan kudosten päälle on asetettu jäykkä vyö. Vyörenkaan kudokset 

on tyypillisesti tehty ristikudosrengasta joustavammasta materiaalista, kuten polyesteristä 

nailonin sijaan. Raskaissa renkaissa käytetään kuitenkin polymeerien lisäksi myös terästä 

kudosmateriaalina, joka tekee vyörenkaan rungon sivusta löysemmän ristikudosrenkaaseen 

verrattuna. (Michelin Agricultural Tyres, 2011.)  

 

Eri rengastyypeillä voi olla vaikutus etenkin vannekehän kuormittumiseen ja kestävyyteen. 

On kuitenkin hyvin todennäköistä, että kuormitus ehtii tasoittumaan siirtyessään kehältä kes-

kiöön, eivätkä erot näy enää keskiön rasituksissa. Tässä työssä ilmiön tutkimista jatkettiin 

varioimalla renkaan maakontaktin vaikutusta laskemalla renkaan ilmanpainetta testiajojen 

välillä, jolloin maakontaktin leveys kasvaa sekä leveys- että pituussuunnilla. Mitattavalle 

vanteelle asennettu rengas oli tyypiltään vyörengas. 
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2.4 Muut tutkimukset 

Terramekaniikka on tieteenala, joka tutkii maaperän ominaisuuksia sekä erityisesti pyörä- ja 

tela-alustaisten ajoneuvojen interaktiota maaperän kanssa. Useat viimeisen 5-10 vuoden ai-

kana kirjoitetuista artikkeleista käsittelevät joko elementtimenetelmällä tai mittauksin teh-

tyjä tutkimuksia maaperän, renkaan ja vanteen käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa. Monet 

tutkimuksista keskittyvät paikallisten ilmiöiden kuten uppouman, kitkan, kulutuspinnan  tut-

kimiseen renkaan ja maaperän välillä. Tässä työssä renkaan ja maaperän väliset ilmiöt on 

rajattu pois ja renkaan siirtymät ja voimat kiinnostavat vain siltä osin kun ne vaikuttavat 

vanteen kuormittumiseen. 

 

Fervers (2004) on tutkinut rengas-maaperä interaktiota 2D-elementtimallin avulla. Tutki-

muksessaan hän toteaa, että silloiset 2D-mallit eivät ole kyenneet kuvaamaan renkaan käyt-

täytymistä pehmeällä maaperällä ja 3D-mallit ovat olleet liian ”kalliita” tehokkaaseen las-

kentaan. Artikkelissa Fervers toteaa, että rungon kylki on renkaan ainut osa, jossa tapahtuu 

merkittäviä muodonmuutoksia kolmannessa ulottuvuudessa. Näin ollen varsinainen tehtävä 

ilmatäytteisen renkaan kuvaaamiseksi kuvan 8 2D-mallilla on renkaan kyljen mallin luomi-

nen. (Fervers, 2004, s. 87-91.) 

 

 

Kuva 8. Ilmatäytteisen renkaan osat 2D-mallissa (mukaillen Fervers, 2004, s. 91). 

 

Artikkelissa mainitaan, että renkaan runko on ainut elementti, joka välittää voimia vanneke-

hän ja vöiden välillä. Tämä on luonnollista ja helposti ymmärrettävissä ajattelemalla että 

renkaan sisällä oleva paine on kaikkialla sama. Vanteeseen paineesta kohdistuva voima on 

vyö 

runko 

kulutuspinta 
ilmatilavuus 

vanne 
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näin ollen aina tasapainossa eikä ilmanpaine kykene kantamaan ulkoisia kuormia. Sitä vas-

toin Fervers (2004) kirjoittaa että pyöräkuormaa ei kanneta paineen aiheuttamilla voimilla 

renkaan alaosalla, vaan rungon yläosan vedolla. Ferversin mukaan vastoin muita kirjallisuu-

desta löytyviä näkemyksiä, rengaskuormaa ei kanneta rungon alemman puolikkaan paine-

kuormilla. Sitä vastoin kuorma kannetaan kulutuspintaan tukeutuvan rungon ylemmän puo-

likkaan vedolla. (Fervers, 2004, s. 90.) Näkemys on täysin ristiriidassa esimerkiksi jäljem-

pänä esitetyn Guiggianin (2014) näkemyksen kanssa, jossa ilmatäytteinen rengas nimen-

omaan kantaa kuorman renkaan muodonmuutoksesta johtuvan voimaepätasapainon avulla. 

 

Nguyen & Inaba (2010) ovat tutkineet tutkimuksessaan rengaspaineen ja traktorin nopeuden 

vaikutusta dynaamiseen pyöräkuormaan ja taka-akselin värähtelyihin. Tutkimus on ollut 

siinä mielessä koeluontoinen, että sen tavoitteena on ollut ennemmin kehittää menetelmä 

voimien mittaamiseen pientä traktoria käyttäen, kuin tutkia itse voimien suuruutta. Artikkeli 

on kuitenkin mielenkiintoinen sekä tutkimuskohteen instrumentoinnin kannalta ja siksi, että 

työn aikana pohdittiin ajoneuvon nopeuden vaikutusta vanteen kuormittumiseen. Nykyinen 

analyyttinen laskentaohjelma ei ota huomioon ajoneuvon nopeutta vanteen kuormittumi-

sessa lainkaan (Sairanen, 2015b). Kyseisessä tutkimuksessa jousittamattoman Kubota L200 

traktorin taka-akseliin asennettiin kuusi venymäliuska-anturia mittaamaan sekä vasemman 

että oikean renkaan dynaamista pystykuormaa. Lisäksi mitattiin värähtelyjä kiihtyvyysantu-

rilla, sekä renkaiden pyörimisnopeutta erillisellä valosähköisellä anturilla. Käytetty rengas-

koko oli 8.3/8R24 ja staattinen pyöräkuorma 336 kg. Traktorilla ajettiin asfaltti- ja hiekkaista 

savimaarataa varioiden renkaan täyttöpainetta sekä traktorin nopeutta keräten samalla kuor-

mitus ja kiihtyvyysdataa. Kokeen ajonopeus oli pienehkö, maksimissaan noin 9 km/h. Tut-

kimuksen tuloksena ajoneuvosta saatiin herätettyä sekä pystysuuntainen translaatio-omi-

naismuoto (bouncing) että pituus- ja poikittaisakseleiden ympäri tapahtuvat rotaatiomuodot 

(rolling ja pitching). Tutkimuksen tuloksena todetaan dynaamisen root mean square (RMS) 

pyöräkuorman olevan riippuvainen ajonopeudesta vain korkealla rengaspaineella. Kuitenkin 

RMS pystykiihtyvyyden (bounce acceleration) sanotaan olevan verrannollinen nopeuteen ja 

kääntäen verrannollinen rengaspaineeseen. Pyöräkuorman vaihtelun syyksi  mainitaan ren-

kaan epätasaisuus (non-uniformity), joka herättää erityisesti pystysuuntaisen värähtelymuo-

don suuremmalla ajonopeudella ja  poikittaisakselin ympäri tapahtuvan ominaismuodon pie-

nemmällä ajonopeudella. (Nguyen & Inaba, 2010, s. 4-16.) 
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Zheng et al. (2014) ovat tutkimuksessaan simuloineet tyypillisen henkilöauton levyvanteen 

taivutusväsymiskokeen sekä verranneet saatuja tuloksia todellisen väsymiskokeen tulok-

seen. Tutkimuksessa toiselta reunaltaan kiinteästi tuettua vannetta kuormitettiin keskiöön 

kiinnitetyn momenttivarren kautta leikkausvoimalla. Vanteen kriittisimmiksi kohdiksi mää-

riteltiin Von Mises jännitysjakauman perusteella kylmämuovatun keskiön pyöristyksen 

kaksi aluetta. Tekstissä mainitaan että väsymiskestävyyden määrittäminen perustuu useassa 

lähteenä käytetyistä aiemmista tutkimuksista joko paikallisen venymän menetelmään tai S-

N-käyriin perustuviin menetelmiin. Tämän sanotaan olevan taloudellisista syistä tehty yk-

sinkertaistus, sillä vanteen monimutkaisen muotoilun ja kaarreajon seurauksena sen kuormi-

tus voi olla yksi- tai kaksiaksiaalista proportionaalista kuormitusta monimutkaisempaa. Tä-

män takia väsymiskestoiän laskentaan käytettiin Brown-Millerin kriittisen tason menetelmää 

(Critical plane approach). Menetelmä on niin sanotusti venymäperustainen ja se olettaa, että 

materiaalin väsymissärö muodostuu sillä tasolla, jolla esiintyy suurin leikkausvenymäsamp-

litudi kuormitussyklin aikana. Kyseenomaisen tason leikkaus- sekä normaalivenymävaihte-

lut yhdistetään efektiiviseksi venymävaihteluksi cr, jota verrataan materiaalin väsymispa-

rametreihin. Laskennan verifioimiseksi viidelle satunnaisesti valitulle vanteelle tehtiin tai-

vutusväsymiskoe. Testivanteiden väsymisvaurio muodostui oletettuun kohtaan ja viiden 

vanteen koesarjan keskimääräinen eliniän virhe laskennalliseen tulokseen verrattuna oli 11,9 

%. On hyvä huomata, että tutkimuksessa käytetty alkuperäinen Brown-Miller –teoria on 

vuodelta 1973. Menetelmää on sittemmin kehitetty useiden tutkijoiden toimesta. (Zheng et 

al., 2014, s 125-134; Wang & Yao, 2003, s. 18-25.) 

 

Firat et al. (2008) ovat tutkimuksessaan testanneet sekä simuloineet 20 tuumaisen kuorma-

auton levypyörän radiaalisen väsymistestin. Tutkimuksessa todellista vannetta kuormitettiin 

vaihtoehtoisesti puhtaasti radiaalisesti sekä kallistettuna ± 5 asteen camberkulmaan ja pyö-

rittämällä vannetta rumpua vasten 250 rpm pyörimisnopeudella. Sama testi simuloitiin line-

aarielastista FE-analyysiä käyttäen. Mallissa radiaaliset ja aksiaaliset voimat on välitetty 

vanteelle jousielementtejä käyttäen. Jousijärjestely ei selviä tutkimuksesta tarkemmin. Työn 

tuloksina erilaisia väsymismalleja on verrattu testitulokseen. Käytetyt mallit ovat The Ame-

rican Society of Mechanical Engineersin (ASME) efektiivivisen venymän mallit Salt ja Seqa, 

Smith-Watson-Topperin SWT parameter vuodelta 1970 sekä Fatemin ja Socien vuoden 
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1988 kriittisen tason menetelmä. Koska tutkimuksessa kestoikälaskenta suoritettiin mallin 

sisällä sen kaikille solmupisteille, voitiin tutkimuksessa vertailla koetuloksiin sekä lasken-

nallista väsymiskestoikää että potentiaalista vauriokohtaa. Havaitut vauriot sijaitsivat nel-

jässä vanteessa yhdeksästä kehän ja keskiön liitoshitseissä sekä kaikkien vanteiden keskiössä 

jäähdytysreikien ympärillä. Molemmat havaituista vauriokohdista pystyttiin ennustamaan 

kriittisen tason menetelmillä. Tulosten mukaan yhdeksän testivanteen koesarjaa parhaiten 

vastaavat väsymismallit olivat SWT ja Fatemi-Socie, joiden tuottama laskennallinen var-

muus väsymiskestoikään nähden oli noin 35. Menetelmät korreloivat hyvin sekä vau-

riokohdan että vaurioon johtavien syklien osalta. ASMEn efektiivisen venymän mallit osoit-

tautuivat melko konservatiivisiksi antaen varmuuskertoimeksi jopa 20. (Firat et al., 2008, s. 

1534-1541.) 

 

Samankaltainen kuorma-auton levypyörätutkimus on tehty myös muutama vuosi myöhem-

min, jolloin Topac, Ercan ja Kuralay (2012) vertasivat elementtimallin jännityksistä lasket-

tua kestoikää EUWA/SAE mukaisen radiaalisen kuormituskokeen mukaiseen tulokseen. 

Tutkimuksen vannetta (sekä elementtimallia) kuormitettiin puhtaasti radiaalisesti ilman si-

vuttaiskuormia. Työssä käytetty väsymismalli oli von Mises –jännitykseen perustuva koe-

kappaleelle määriteetty 1106 syklin väsymisraja Se = 0.504Su, jossa Su  on materiaalin ve-

tomurtoraja. Kokeessa havaittu vaurio sijaitsi materiaalin kylmämuovatulla alueella. Koska 

materiaalin kylmämuokkausasteen tiedettiin vaikuttavan materiaalin kovuuteen ja kovuuden 

toisaalta vaikuttavan materiaalin väsymiskestävyyteen, määriteltiin vanteen materiaaliomi-

naisuudet muovaamattomalta alueelta otetulla vetokoesauvalla. Lisäksi suoritettiin Vickers 

kovuusmittaus vaurioalueelle, jonka tulosten perusteella materiaalin murtorajaa korotettiin 

noin 38 % vetokokeen tuloksesta lujuuteen 720 MPa. Ideaalisen koekappaleen väsymistu-

losta korjattiin viidellä kertoimella, jotka ottavat huomioon muun muassa todellisen kappa-

leen koon, jännityskonsentraation, pinnanlaadun sekä luotettavuuden. Lisäksi otettiin huo-

mioon keskijännityksen vaikutus. Todelliseksi väsymisrajaksi Se saatiin pienimmillään 

0,387Se, eli 39 % koekappaleen väsymisrajasta. Saatu laskennallinen kestoikätulos oli 

3,21054,2105, kun testissä havaittu vaurio syntyi 5,2105 kierroksen kohdalla. (Topac, Er-

can & Kuralay, 2012, s. 68–78.) 

  



30 

 

 

  

 

3 VANTEEN KUORMITTUMINEN 

 

 

Kaikki alustan ja ajoneuvon väliset voimat ja momentit välitetään rengas-vanneyhdistelmän 

kautta. Eri ajotilanteiden aiheuttamia kuormituksia syntyy kaikkien koordinaattiakseleiden 

suunnissa ja ne kaikki aiheutuvat ajoneuvon massasta, aerodynaamisista voimista tai ren-

kaan ja alustan välisistä kitka- ja pystyvoimista (kuva 7).  Esimerkiksi kaarteissa ja kalliste-

tulla tiellä ajo synnyttää massasta johtuvan pystyvoiman Fz lisäksi sivuttaisvoiman Fy. Si-

vuttaisvoiman vaikutuspisteen poikkeama renkaan keskiöstä aiheuttaa palauttavan momen-

tin Mz sekä ylikääntävän momentin Mx. Ajoneuvon kiihdyttäminen ja jarruttaminen aiheut-

tavat x-suuntaisen pitkittäisvoiman Fx, joka aiheuttaa renkaaseen vääntömomentin My. 

(Guiggiani, 2014, s. 59-63; Tuononen & Koisaari, 2010, s. 39.) 

 

 

Kuva 9. Renkaan voimat ja momentit (Tuononen et al., 2010, s. 34). 

 

Osalla voimista ja momenteista on merkitystä vain tutkittaessa esimerkiksi renkaan käyttäy-

tymistä tai kumin ja maan välistä interaktiota eikä niitä käytännössä ole otettu huomioon 
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vanteen kestävyystarkasteluissa, kuten edellä kuvatuista väsymiskoejärjestelyistäkin havai-

taan. Yksi syy kuormituksen idealisointiin on se, että keskiön jäykkyys on huomattavasti 

jäykempi esimerkiksi My-momentille kuin Mx-momentille. Käytännön kestävyystarkaste-

lussa kuormitusta joudutaan näin ollen idealisoimaan. Tässä tutkimuksessa keskiön väsy-

mistarkasteluissa otettiin huomioon vain vaaka- ja pystyvoimat Fy ja Fz sekä ylikääntävä 

momentti Mx. Muut kuormitukset katsottiin ei-ohjaavan ja jarruttoman renkaan osalta mer-

kityksettömän pieniksi. 
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4 JÄNNITYSTEN JA VENYMIEN KOKEELLINEN MÄÄRITTÄMINEN 

 

 

Seuraavissa kappaleissa esitetään kuormitetun kappaleen muodonmuutoksen määrittämista-

poja sekä yleinen jännityksen ja muodonmuutoksen välinen yhteys. Lisäksi esitetään tutki-

muskohteen instumentointi sekä koejärjestelyt. 

 

4.1 Jännitys- ja muodonmuutostilan välinen yhteys 

Kappaleen muodonmuutosten määrittämien on mahdollista mittaamalla rakenteen siirtymiä, 

kiertymiä tai materiaalin venymiä sen pinnalla. Venymien mittaamiseen on erilaisia mene-

telmiä mekaanisista ja sähköisistä antureista akustisiin ja optisiin menetelmiin. Nykyisin 

yleisesti teräsrakenteiden venymien määrittämiseen käytetty menetelmä on vastusvenymä-

liuskat, joiden etuna on tiedon keräämisen, tallentamisen ja käsittelyn helppous. Kokeellinen 

venymämittaus on monitahoinen tieteenala, jossa yhdistyvät mekaniikan, kokeellisen suun-

nittelun, materiaalituntemuksen ja elektroniikan tuntemus. Liimattava vastusvenymäliuska 

itsessään on kuitenkin hyvin yksinkertainen laite, jossa hyvin pienen poikkipinta-alan 

omaava vastuslanka liimataan mitattavan kappaleen pintaan. Vastuslangan resistanssi on 

riippuvainen langan venymästä. Resistanssin muutokset ovat kuitenkin hyvin pieniä ja siten 

mahdottomia mitata esimerkiksi tavanomaisella vastusmittarilla. Signaalin vahvistamiseksi 

venymäliuska kytketään osaksi elektronista piiriä. Siltakytkennöistä ehkä yleisin on 

Wheatstonen siltana tunnettu kokosiltakytkentä, mutta eri kytkentävariaatioita on lukuisia. 

Lisäksi yksittäinen siltakytkentä voi sisältää useita mittaavia elementtejä, joista osaa voidaan 

käyttää esimerkiksi muuttuvan lämpötilan kompensointiin tai elementtien sähköisiin sum-

maoperaatioihin. Tässä työssä venymäliuskojen tai niiden kytkentöjen teoriaa ei käsitellä, 

vaan esitetään venymien ja jännitysten välinen yhteys siltä osin kuin se on tarpeen saatujen 

mittaustulosten tulkinnassa. (Hannah & Reed, 1992 s.1-12, 80; Pennala, 1980, s. 217-221.) 

 

Kuormitettaessa homogeenista ja isotrooppista koesauvaa aksiaalijännityksellä x, sen ve-

nymä x jännityksen suunnassa määritellään 

 

0/ llx         (3) 
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, jossa l on pituuden muutos ja l0 sauvan alkuperäinen, kuormittamaton pituus. Kimmoisella 

alueella tapahtuva suhteellinen venymä tunnetaan Hooken lakina, jossa jännityksen  ja ve-

nymän  välillä vallitsee yhteys 

 

  E        (4) 

 

, jossa kimmokerroin E on lineaarisen jännitys-venymäkäyrän kulmakerroin ja yksi lineaa-

rielastisen materiaalin materiaalivakioista. Aksiaalijännityksen alainen sauva suppenee kai-

kissa jännitystä vastaan kohtisuorissa suunnissa. Sauvaan muodostuu siis myös poikittais-

suuntaiset venymät y ja z. Poikittaisen ja pituussuuntaisen venymän suhde toinen lineaa-

rielastisen materiaalin materiaalivakioista ja se tunnetaan Poissonin vakiona  

 

x

y




         (5) 

 

Mikäli tutkittava kappale on normaalijännityksen sijaan leikkausjännityksen  alainen, liu-

kuvat kuvitteelliset materiaalikerrokset toistensa suhteen ja muodostavat liukukulman γ. Liu-

kukulman ja leikkausjännityksen välillä vallitsee yhteys 

 

 G        (6) 

 

, jossa liukukerroin G on lineaarielastisen materiaalin kolmas materiaalivakio. Kaksi vaki-

oista E,  ja G yhdessä seuraavan yhtälön kanssa määrittelevät täysin isotrooppisen aineen 

kimmo-ominaisuudet. (Pennala, 1980, s. 16–29)  

 

)1(2 


E
G        (7) 

 



34 

 

 

  

 

Edellä mainituilla vastusvenymäliuskoilla materiaalin venymä pystytään mittaamaan raken-

teen tietyssä kohdassa ja tietyssä suunnassa. Yleisen jännitystilan teorian mukaisesti kappa-

leen mielivaltaisen pisteen jännitys- tai venymätila tunnetaan, kun vaihtoehtoisesti kuusi jän-

nityskomponenttia x, y, z, xy, yz, zx tai kuusi venymäkomponenttia x, y, z, γxy, γyz, γzx 

tunnetaan. (Pennala, 1980, s. 16–29, 148.) Kimmoisessa tilassa teräs noudattaa yleistettyä 

Hooken lakia jossa jännitysten ja venymien yhteys on (Pennala, 1980, s. 171–172) 

 





 





 zyxxx

E 





 (
211

   (8) 





 





 zyxyy

E 





 (
211

   (9) 





 





 zyxzz

E 





 (
211

   (10) 

xyxy G        (11) 

yzyz G        (12) 

zxzx G        (13) 

 

Tasojännitystila on yleisen jännitystilan tapaus, jossa nollasta eriäviä jännityskomponentteja 

on vain yhdessä tasossa. Tasojännitysolettamaa käytetään esimerkiksi ohuiden laattojen 

pienten taipumien teoriassa, jossa laatan paksuus on olennaisesti pienempi kuin sen muut 

mitat, jolloin sen keskipintaa vastaan kohtisuorat normaalijännitykset ovat merkityksettömiä 

keskipinnan suuntaisiin normaalijännityksiin verrattuna.  Valitsemalla tarkasteltavaksi ta-

soksi xy-taso, nollasta eriäviä komponentteja ovat vain x, y ja xy tai vastaavat venymäkom-

ponentit x, y, γxy. Hooken laki tasojännitystilassa voidaan kirjoittaa muotoon (Ikonen, 1990, 

s. 86-87; Pennala, 1980, s. 174.) 

 

)(
1 2 yxx

E 


 


      (14) 

)(
1 2 xyy

E 


 


      (15) 
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xyxy

E 



)1(2 

       (16) 

 

4.2 Koordinaatiston kierto sekä pääjännitys 

Tunnettu tasojännitystila uudessa, xy-tasosta poikkeavassa kulman koordinaatistossa voi-

daan esittää käyttäen niin kutsuttuja tasojännityksen muunnosyhtälöitä. Yhtälöiden johto esi-

tetään useissa lujuusopin perusteita käsittelevissä teoksissa, joten se sivuutetaan tässä yhtey-

dessä. Tasojännitykset voidaan muuntaa xy-tasosta mielivaltaisen kulman θ verran poikkea-

vaan x1y1-koordinaatistoon seuraavien yhtälöiden avulla. 

 




 2sin2cos
221 xy

yxyx
x 





    (17) 




 2sin2cos
221 xy

yxyx
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    (18) 




 2cos2sin
211 xy

yx
yx 


     (19) 

 

Kaikki jännitykset ovat siis tarkastelukoordinaatistosta määräytyiviä suureita. Jännityksen 

huippuarvo saadaan osittaisderivoimalla toinen normaalijännityksistä (kaava 17) θ:n suhteen 

 

0)2cos2()2sin2(
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2
2tan       (22) 

 

Kaksi θp:n arvoa välillä 0-180° toteuttavat yhtälön (22). Näitä toisistaan 90 astetta poik-

keavia θp:n arvoja kutsutaan jännitystilan pääakseleiksi ja niillä vaikuttavia jännityksiä pää-

jännityksiksi. Isotrooppisten materiaalien pääjännitys- sekä venymäakselit ovat yhdensuun-

taiset. Tasojännitystilan pääjännitykset voidaan laskea kaavasta (Dowling, 2013, s. 231.) 
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    (23) 

 

Edellä esitetyn teorian mukaisesti, kun yksiaksiaalisen jännityksen suunta on tunnettu, yhden 

venymäkomponentin mittaaminen jännityksen suunnassa riittää määrittelemään aksiaalijän-

nitystilan. Biaksiaalisessa tilanteessa, jossa päävenymien suunnat tunnetaan, riittää kahden 

mittaavan elementin rusetti jännitystilan määrittämiseksi. Mikäli jännitystila on tuntematon, 

tarvitaan kolmen elementin rusetti mittaamaan kolme toisistaan eroavaa venymäkomponent-

tia. Yleisesti käytetään joko delta-muodostelmana tunnettua 0°, 60° ja 120° tai suorakaide-

rusettina tunnettua 0°, 45° ja 90° liuskajärjestelyä. (Hannah et al., 1992, s. 258–259.) 

 

Yksittäinen ja mielivaltainen, kulman θ määrittämän suuntainen venymäkomponentti on 

suhteessa venymiin xy-koordinaatiston kohtisuoriin venymiin kaavan 24 mukaisesti (Pen-

nala, 1980, s. 154, 167). 

 

 sincossincos 22
xyyx     (24) 

 

, jossa θ on kulman θ suuntainen venymäkomponentti. Kappaleen tasojännitystilan määrit-

tämiseksi tarvitaan kolme mielivaltaisesti valittua, mutta toisistaan eroavaa venymäkompo-

nenttia, kuva 10.  

 

Kuva 10. Kolme mielivaltaisesti valittua venymäsuuntaa xy-koordinaatistossa. 

 

Valitsemalla mittaussuunnat siten että θ1, θ2 ja θ3 vastaavat kuvan 10 xy-koordinaatiston kul-

mia 0°, 45° ja 90°, voidaan yhtälö (24) kirjoittaa kaikille mittaussuunnille  
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)0sin()0cos()0(sin)0(cos 22
0  xyyx     (25) 

)45sin()45cos()45(sin)45(cos 22
45  xyyx    (26) 

)90sin()90cos()90(sin)90(cos 22
90  xyyx  ,  (27) 

 

ja edelleen supistaa muotoon 

 

 0 x       (28) 

 90 y       (29) 

)(2 90045    xy     (30) 

 

4.3 Mitattava vanne 

Mitattavan vanteen tyyppi oli erikoisvalmisteinen W13x46. Vanteen nimellishalkaisija on 

46 tuumaa ja leveys 13 tuumaa. Kehän materiaalivahvuus on 6 mm ja keskiön 15 mm. Kehä 

ja keskiö on liitetty toisiinsa 32 kpl:lla M16 ruuvilla. Sekä kehiä että keskiöitä on kaksi kap-

paletta. Keskiöt ovat toisiinsa nähden identtiset ja vain toinen niistä mitattiin. Kehät sen si-

jaan poikkeavat toisistaan siten että keskiön kiinnitystä varten hitsattu rengas sijaitsi aksiaa-

lisuunnassa keskiön levyvahvuuden verran (15 mm) eri kohdissa. Kun otetaan huomioon 

kaksi kehää sekä se, että minkään osan asennussuuntaa ei ole rajoitettu, saatiin järjestelyllä 

offset -säädettävä vanne, jonka säätöalue on ±140 mm. Kaikkia mahdollisia offset –arvoja 

ei tutkittu, vaan päädyttiin mittaamaan symmetrisesti kuvan 11 offsetit -140, -110, -30, 0, 

+30, +110, +140 mm. 
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Kuva 11. Mittaukset suoritettiin offset -säädettävällä W46 levypyörällä. 
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4.4 Vanteen instrumentointi 

Jokainen venymäliuska vaatii oman työnsä asennuksesta kalibroinnin ja mittauksen kautta 

mittausdatan jälkikäsittelyyn. Näin ollen mittauksista aiheutuvat kustannukset ovat likimain 

suoraan verrannollisia liuskojen lukumäärään (Järvelä, 2015). Liuskojen sijoittelussa pyrit-

tiin tämän takia pienimmällä mahdollisella lukumäärällä selvittämään mahdollisimman mo-

nipuolisesti vanteen muitakin kuormitustilaan liittyviä seikkoja kuin jännityksen suuruus mi-

tattavassa pisteessä. Keskiön mittaus päädyttiin suorittamaan kuudella venymäliuskalla, 

joista yksi oli täyden tasojännitystilan määrittämiseen tarvittava kolmen elementin suorakai-

derusetti. Rusetti sekä kaksi muuta liuskaa sijoitettiin keskiön koveralle (BOT) puolelle ja 

yksi kuperalle (TOP) puolelle. Kehän suunnassa liuskat on sijoitettu kehäkulmien  0°, 90° ja 

180° kohdille. Rusettiliuskaa lukuun ottamatta kaikkien mittaussuunta on vanteen radiaali-

nen venymä. Suunnan valinnan peruste on havaitut vauriot, jotka esiintyvät poikkeuksetta 

mittaussuuntaan nähden kohtisuorassa suunnassa. Lisäksi alustavien elementtimenetelmällä 

(FEM) tehtyjen simulointien perusteella havaittiin, että vanteen kuperalla puolella radiaali-

nen jännityskomponentti vastaa käytännössä pääjännitystä pelkällä ylikääntävällä Mx-mo-

mentilla. Vanteen koveralla puolella jännitystila on monimutkaisempi muun muassa pelkällä 

Mx-momentilla esiintyvän huomattavan leikkausjännityksen takia. Leikkausjännityksen mit-

taamiseen tarvittavan rusetin lisäksi koveran puolen kahta vastakkaisilla puolilla identtisesti 

sijaitsevaa liuskaa voitiin käyttää mittaustulosten oikeellisuuden arviointiin mittaamalla sa-

maa asiaa kahdella eri vaiheissa toimivalla liuskalla. Muita perusteluita mittauspisteiden va-

lintaan on mahdollisuus erotella liuskaparin tuloksista taivutus ja kalvovenymä toisistaan 

yhdessä mittauspisteessä sekä vertailla radiaalisen venymän suuruutta ruuvien kohdalla ja 

niiden välissä. Liuskojen sijoittelu on näytetty kuvassa 12 ja eritelty tarkemmin taulukossa 

4. 
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Kuva 12. Keskiön venymäliuskojen sijainti sekä niiden nimeäminen. 

 

 
r = 220 - 240 mm (kaikki liuskat 

samalle etäisyydelle, tarkka kohta 

dokumentoidaan) 

 

 

 

 
Top00 

Bot00 

Bot90R 

Bot90T 

Bot9045 

Bot180 

BOT puoli = kes-

kiön kovera puoli 

TOP puoli = keskiön 

kupera puoli 

0° 

Näkymä top 

puolelta 

90° 

180° 
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Taulukko 4. Venymäliuskojen asemointi sekä mittaussuunnat. 

Liuska Kanava Kulma-
asema  [°] 

Mittaussuunta Muuta 

Top00 K-1 0 radiaalisuunta kiinnitysruuvin kohdalla 
Bot00 K-2 0 radiaalisuunta kiinnitysruuvin kohdalla 
Bot90T K-3 90 kehän suunta kiinnitysruuvien välissä, 3-elementin rusetti 

kiinnitysruuvien välissä, 3-elementin rusetti 
kiinnitysruuvien välissä, 3-elementin rusetti 

Bot9045 K-4 90 45 astetta 
Bot90R K-5 90 radiaalisuunta 
Bot180 K-6 180 radiaalisuunta kiinnitysruuvin kohdalla 

 

Venymien lisäksi ajoneuvosta mitattiin kiihtyvyyttä kuvan 13 mukaisesti kahdessa pisteessä 

kolmella kiintyvyysanturilla (KA) KA_VY (vanteen Y-suunnan kiihtyvyysanturi), KA_RY 

(Rungon Y-suunnan kiihtyvyysanturi) ja KA_RZ (rungon Z-suunnan kiihtyvyysanturi). 

 

 

Kuva 13. Kiihtyvyyksien mittaus pyörän asennon ja dynaamisen pystykuorman selvittä-

miseksi. 

 

Kiihtyvyysanturi KA_VY kiinnitetään pyörännavan keskelle tarkoitukseen valmistetulla 

kulmaraudalla. Anturi pyörii renkaan mukana. Kiihtyvyysanturit KA_RY ja KA_RZ sijait-

sevat kiinteästi akselilla mahdollisimman lähellä KA_VY anturia. Anturin KA_VY renkaan 

mukana pyörivää kiihtyvyyskomponenttia käytetään renkaan kulma-aseman määrittämi-

seen. Aseman määrittämistä sotkee akselin mahdollinen pystyliike esimerkiksi epätasaisella 

alustalla ajettaessa. Pystyliikkeen vaikutus eliminoidaan vähentämällä pyörivästä KA_VY 

  

KA_VY  

- Anturi kiinni keskellä napaa  

- Anturi pyörii navan mukana 

- Anturi asemoitu siten että L1 liuskan ollessa ala-

asennossa anturin näyttämä on +1g 

KA_RY ja KA_RZ 

- Pysty- ja vaakakomponentit mitataan 

- Anturit kiinni rungossa mahdollisimman lä-

hellä KA_VY anturia 
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komponentista KA_RY anturin tulos. Vähennyslaskun tuloksena pyörivän kiihtyvyysantu-

rin komponentista saadaan pyörimisnopeuden mukaan taajuutta vaihtava puhdas siniaalto, 

josta renkaan asento voidaan tarvittaessa päätellä. Anturia KA_RZ käytetään sivuttaiskiih-

tyvyyden mittaamiseen esimerkiksi kaltevan pinnan ajossa sekä kaarreajossa 

 

Renkaan staattinen pyöräkuorma saadaan mitattua tarkasti vaa’alla. Kokonaispyöräkuorma 

todellisessa käytössä sisältää kuitenkin myös dynaamisen osuuden. Dynaaminen lisä saa-

daan laskettua kertomalla puolet ajoneuvon massasta KA_RY kiihtyvyydellä. Kokonaispyö-

räkuorma on staattisen ja dynaamisen osuuden summa. Kiihtyvyysantureiden asemointi on 

esitetty taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. Kiihtyvyysantureiden asemointi sekä mittaussuunnat. 

Anturi Kanava Mittaussuunta Kiinnitysohje 
KA_VY K-7 radiaalisuunta - kiinnitetään mahdollisimman keskelle pyörännapaa (keskimmäi-

nen kiinnityspiste) 
- pyörii renkaan mukana 
- osoittaa kohti yhtä pyörän kiinnityspulteista (liuskan L1 kohta, ren-
gas kiinnitettävä aina samaan asentoon) 

KA_RY K-8 pystysuunta kiinteästi rungossa 
KA_RZ K-9 sivusuunta = akse-

lin suunta 
kiinteästi rungossa 

 

Koska osa antureista sijaitsee pyörivässä renkaassa ja osa kiinteästi perävaunussa, eikä tele-

metriaa hyödyntäviä mittalaitteita ollut käytettävissä, kiinnitettiin pyöriville sekä kiinteästi 

asennetuille antureille omat mittalaitteensa virtalähteineen. Ennen varsinaista mittausajoa 

testivaunun pystytolpan päähän iskettiin vasaralla aloitusmerkki. Isku aiheuttaa molempien 

mittauspiirien kiihtyvyysantureihin piikin, joka tulosten jälkikäsittelyssä asetettiin mittaus-

ajan nollakohdaksi. Mittaukset kuvattiin perävaunuun kiinteästi asennetulla videokameralla. 

Iskusta aiheutuva piikki esiintyy myös kuvatiedoston ääniraidalta. Näin myös videonauha 

pystyttiin tahdistamaan mittalaitteiden kanssa.  Mittaussignaalin sekä videotiedostojen aika 

on siis synkronoitu toisiinsa nähden ja mittaussignaalissa näkyvät mielenkiintoiset tilanteet 

tai mahdolliset epäselvyydet ovat helposti jäljitettävissä videolta vastaavalta ajanhetkeltä. 

Venymäliuskoina käytettiin Kyowan KFG-2-350-C1-11 (TOP00, BOT00, Bot180) sekä 

KFG-2-350-D17-11 (BOT90 rusetti). Venymäliuskat kytkettiin neljännessiltaaan, mittasil-

lan täydennys tehtiin mittalaitteessa. Kiihtyvyysantureina käytettiin Entran typpiä EGCS-
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D4-2. Sekä venymäliuskat että kiihtyvyysanturit kytkettiin Somat eDAQ-Lite mittalaittei-

siin. Mittausdatan jälkikäsittely suoritettiin Somatin InField –ohjelmalla. Mittalaitteiden 

asennuksesta, mittaamisesta sekä tulosten jälkikäsittelystä vastasi Unisigma Oy ja Vesa Jär-

vinen. Liuskoitettu vanne mittalaitteineen on esitetty kuvassa 14 alla. 

 

 

Kuva 14. Liuskoitettu keskiö mittalaitteineen sekä virtalähteineen. 

 

Kuvasta 14 näkyvät liuskojen ja keskiön asemoinnissa käytetyt merkinnät. Lisäksi yksi kes-

kiön kiinnitysrei’istä sekä vastaava ruuvi merkittiin keltaisella maalilla. Näin vanteen ja na-

paan sijoitetun kiihtyvyysanturin asema toisiinsa nähden säilyi muuttumattomana renkaan 

irrotuksen ja offset –säädön aikana. Vanteen, renkaan ja perävaunun tyypit ja päämitat on 

esitetty taulukossa 6 
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Taulukko 6. Vanteen, renkaan sekä perävaunun tyypit mitat ja massat. 

Vanne 
 
Tyyppi Mitat Offset 
 Halkai-

sija 
[tuumaa] 

Leveys 
[tuu-
maa] 

Levyvah-
vuus 
(kes-

kiö/kehä) 

Massa 
[kg] 

Pultti-
jako 

(lkm-Ø) 

Keskireikä 
[mm] 

 

W46 46 13 15/6 mm 1101) 10-335 281 säädettävä ± 140 mm 

Rengas 

   
Tyyppi Mitat Kantavuus2) [kg] 

Halkaisija Leveys Massa 2,0 bar 3,2 bar 4,0 bar 

Mitas 380/90R46 
AC85 159A8/156B 

1844 mm 380 132 4285 (10 km/h) 
3765 (20 km/h) 
3060 (40 km/h) 

5420 
(10 

km/h) 
4760 
(20 

km/h) 
3870 
(40 

km/h) 

6125 (10 
km/h) 

5380 (20 
km/h) 

4375 (40 
km/h) 

Perävaunu 
 
Tyyppi 

 
 
Mitat 

   

Omavalmiste Raideväli 
[mm] 

 Akseli-
massa 
[kg] 

Painopiste maanpinnasta 
[mm] 

 

 18003)  10019,74) 14135)  
1 Arvioitu massa elementtimallista 
2 Kuormitusindeksi / Nopeussymboli 159A8 (159B). Nimellinen kuormituskapasiteetti 4375 kg (4 bar, 40 
km/h) 
3 Offset 0 mm arvo 
4 Perävaunun kokonaismassa – arvioitu aisapaino (= 10219,7 kg – 200 kg) 
5 Renkaan mitattu säde kuormitettuna (3,7 bar) + perävaunun painopiste keskeltä akselia (= 842 mm + 571 
mm)  
 

4.5 Kenttämittaus 

Kenttämittaukset suoritettiin Nastolassa Levypyörä Oy:n pihalla. Mittauksia varten testi-

vaunu kytkettiin traktoriin, jolla ajettiin kuvan 15 mukainen koeajoreitti. Reitti sisälsi tasai-

sen osuuden kahdella eri pinnalla (asfaltti, hiekka), kaltevan osuuden sekä useita käännöksiä
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Kuva 15. Koeajoreitti Nastolassa Levypyörä Oy:n pihalla (Google, 2016). 

 

Kukin koeajokierroksista aloitettiin säätämällä vanteen offset –asetus halutuksi. Käytän-

nössä tämä tarkoitti vanteen irrottamista akselista sekä keskiön irrottamista vannekehästä 

jokaisen koeajokierroksen välissä. Varioituja offset –vaihtoehtoja testattiin seitsemän kap-

paletta välillä -140  +140 mm (ajot 1-7). Eri arvot toteutettiin satunnaisessa järjestyksessä, 

kuitenkin niin, että viimeiseksi offsetiksi valittiin ±0 mm. Viimeistä testiajokierrosta laajen-

nettiin siten, että normaalin ratakierroksen jälkeen perävaunulla tehtiin toistuvia eri suuntiin 

tapahtuvia käännöksiä (kahdeksikkoajo) tasaisella asfalttipinnalla (ajo 7.1). Seuraavaksi 

koeajoradan tasainen asfalttiosuus ajettiin muita mittauksia suuremmalla nopeudella (ajo 

7.2), jotta nähtiin, onko nopeuden nostamisella vaikutusta keskiön rasituksiin. Mittaustulos-

ten perusteella vanteen pyörimistaajuus oli nopeammalla osuudella noin 0,39 1/s, kun se 

muilla kierroksilla oli noin 0,14 1/s. Rengasvalmistajan ilmoittamalla kehänpituudella 5,542 

m pyörimistaajuudet vastaavat perävaunun nopeuksia 7,8 km/h nopeammalla osuudella ja 

2,8 km/h muilla osuuksilla. 

 

Nopean osuuden jälkeen tutkittiin rengaspaineen vaikutusta tasaisella hiekkaosuudella. Ver-

tailu suoritettiin ajamalla koeajoradan ovaali osuus (vaiheet 5-8, kuva 15) ilman kaltevaa 

1. Lähtö / paluupiste  

2. käännös 180° asfaltilla 

3. tasainen ajo asfaltilla 

4. vasen käännös koeajoradalle 

Koeajoradalla kaksi kierrosta 

5. tasainen osuus (hiekka) 

6. oikea käännös 180° 

7. kalteva ajo 

8. oikea käännös 180° 

9. paluu lähtöpisteeseen 

1 2

3

4 5

6

7

8

9
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osuutta kolmesti. Ensimmäisen kierroksen (ajo 7.3) rengaspaine 3,7 bar vastasi aikaisempia 

koeajokierroksia. Toisella kierroksella rengaspaine laskettiin arvoon 3,0 bar (ajo 7.4) ja vii-

meisellä 2,5 bar (ajo 7.5). Tätä alempia täyttöpaineita ei varioitu eikä koeajoradan kaltevaa 

osuutta ajettu, sillä renkaan kantavuustaulukon mukaan rengas oli jo ylikuormitettu.  

 

Testattava vanne oli kaikilla ajo-osuuksilla kiinnitetty perävaunun oikealle puolelle. Mit-

tausajot sekä vanteiden offset -asemat ja rengaspaineet on esitetty taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Testivaunulla suoritetut mittausajot. 

Koeajo- 

kierros 

Offset  Rengaspaine 

Oikea [bar] 

Kuvaus Videon nimi 

Oikea [mm] 

(mitattu puoli) 

Vasen [mm] 

(vastapuoli) 

(Ajo nro._Offset.mp4) 

Ajo 1 -30 30 3,7 koeajorata, 2 kierrosta Ajo-1_OS-30mm.mp4 

Ajo 2 +140 30 3,7 koeajorata, 2 kierrosta Ajo-2_OS+140mm.mp4 

Ajo 3 +110 30 3,7 koeajorata, 2 kierrosta Ajo-3_OS+110mm.mp4 

Ajo 4 -140 15 3,7 koeajorata, 2 kierrosta Ajo-4_OS-140mm.mp4 

Ajo 5 -110 15 3,7 koeajorata, 2 kierrosta Ajo-5_OS-110mm.mp4 

Ajo 6 +30 15 3,7 koeajorata, 2 kierrosta Ajo-6_OS+30mm.mp4 

Ajo 7 0 15 3,7 koeajorata, 2 kierrosta 
Ajo-7-

alku_OS_0mm.mp4 
Ajo 7.1 0 15 3,7 kahdeksikko, 2 kierrosta 

Ajo 7.2 0 15 3,7 nopea ajo (n. 10 km/h) 

Ajo 7.3 0 15 3,7 
koeajorata ilman kaltevaa 

osuutta Ajo-7-lop-

puOS_0mm.mp4 

 

 

Ajo 7.4 0 15 3,0 
koeajorata ilman kaltevaa 

osuutta 

Ajo 7.5 0 15 2,5 
koeajorata ilman kaltevaa 

osuutta 
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5 VANTEEN KUORMITTUMINEN JA VÄSYMISKESTÄVYYS 

 

 

Seuraavissa kappaleissa on esitetty aikariippuvaisen muuttuvan kuormituksen käsittely ylei-

sesti, sekä tutkimuksessa käsittelyyn käytetty ilmaisohjelma. Lisäksi on tarkasteltu väsymi-

kestävyyden luonnetta yleisesti sekä tutkimuskohteen materiaalin kannalta.    

 

5.1 Aikariippuvainen muuttuva kuormitus 

Rengas-vanneyhdistelmän käytön aikaista kuormituksista johtuvat jännitykset ovat renkaan 

pyöriessä ja ajotilanteiden vaihtuessa luonteeltaan aikariippuvaisia ja vaihtuva-amplitudisia. 

Tämän kaltainen väsymiskuormitushistoria on välttämätöntä redusoida tarvittavaksi mää-

räksi kuormitustapahtumia, joita voidaan verrata vakiomplitudisten testitapausten väsymis-

kestävyyteen. Prosessia, jossa monimutkainen aikatasoinen kuormitushistoria muunnetaan 

sarjaksi vakioamplitudisia tapahtumia, kutsutaan syklien laskennaksi (engl. cycle counting) 

tai jännitysvaihteluvälien kertymän määrittämiseksi. (Bannantine, Comer, Handrock, 1990, 

s.184-191; SFS-EN 1993-1-9, 2005, Liite A.) 

 

Eräs, myös standardissa EN-1993-1-9 (2005) hyväksytyistä syklien laskentaan tarkoitetuista 

menetelmistä, tunnetaan rainflow-menetelmänä. Menetelmä on vain yksi monista kertymän 

määrittämiseen tarkoitetuista tekniikoista, mutta se on silti vakiinnuttanut paikkansa yleis-

nimenä jännitysjaksojen laskennalle. Itse asiassa myös rainflow-menetelmä voidaan jakaa 

useisiin alatekniikoihin, jotka tosin tietyin edellytyksin johtavat lähes samaan lopputulok-

seen. Menetelmän nimi tulee pystyyn käännetyn aika-jännitys tai aika-venymä kuvaajan pa-

godikattoa muistuttavasta ulkonäöstään. Jännitys- tai venymäsyklit muodostuvat tavasta, 

jolla kuvitteellinen vesi valuu pagodin räystäiltä maahan. (Bannantine et al., 1990, s.184-

191; SFS-EN 1993-1-9, 2005, Liite A.) 

 

Rainflow-laskenta on mahdollista suorittaa käsin suhteellisen lyhyelle ja yksinkertaiselle 

jännitys- tai kuormitushistorialle, mutta monimutkaisemmassa tapauksessa syklit lasketaan 

tietokonealgoritmin avulla. Eräs ilmainen rainflow –menetelmää hyödyntävä ohjelma on 

tässä tutkimuksessa käytetty Jesmond Engineering Limited konsulttitoimiston kehittämä J-

Rain-ohjelma. Ohjelman käyttöliittymä on esitetty kuvassa 16. 
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Kuva 16. J-Rain v. 1.0 -ohjelman käyttöliittymä (Jesmond Engineering, 2016). 

 

Ohjelman käyttöliittymän pyytämä aikatasoinen input-data (kuva 16, ylärivi) syötetään yh-

den sarakkeen sisältävänä ASCII-formaatin mukaisena tekstitiedostona ohjelmalle, joka 

suorittaa rainflow-menetelmän mukaisen syklien laskennan ja kirjoittaa käyttäjän määrittä-

mään sijaintiin output-tiedoston. Output-tiedosto sisältää ohjelman tunnistamien jännitys-

/venymävaihtelusyklien maksimi- ja minimiarvot, jotka voidaan siirtää taulukkolaskentaoh-

jelmaan vaihtelun ja keskijännityksen laskemiseksi (kuva 16 alempi rivi). Esimerkki aika-

riippuvaisen kuormitussignaalin muuntamisesta venymäsykleiksi on esitetty kuvassa 17. 
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Kuva 17. Esimerkki aikariippuvaisen venymädatan syklien laskennasta J-Rain ohjelmalla. 

Yllä oleva aikatasoinen mittausdata sisältää kuusi suurempaa venymäsykliä, kuusi pienem-

pää venymäsykliä, sekä lukuisan määrän hyvin pientä värähtelystä ja kohinasta johtuvia syk-

lejä. 

 

Kuvan 17 näkyvästä lyhyestä aikatasoisesta mittausdatasta voidaan jo silmämääräisesti löy-

tää output-tiedoston mukaiset kuusi suurempaa sekä kuusi pienempää venymä vaihtelusyliä. 

Lisäksi ohjelma löytää venymähistoriasta lukuisia pienempiä venymävaihtelusyklejä, jotka 

voivat osin muodostua signaalin kohinasta, mutta ovat osin todellisia, renkaan karkeasta pin-

takuviosta johtuvia venymäsyklejä.  

 

Pitkän väsymisdatan jännitys- tai venymäsyklit luokitellaan tyypillisesti kuormitusblokeiksi, 

joissa tiettyä jännitys- tai venymävaihtelutasoa edustavat syklit lasketaan yhteen ja esitetään 

1 

1 
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taulukossa tai normaalijakautuneena jännitysvaihteluspektrinä esimerkiksi 5 % portain. Ku-

van 17 mukaisen esimerkkidatan pienimpien jännitysvaihtelusyklien merkitys väsymiskes-

tävyyteen on laskennallisesti merkityksetön. Standardin EN 1993-1-9 (2005) mukaisesti 

syklit, jotka edustavat vähemmän kuin 1% kokonaisvauriosta ja pienet jännitysvaihteluvälit, 

jotka eivät ylitä väsymisrajan alaraja-arvoa voidaan jättää huomioon ottamatta (SFS-EN 

1993-1-9, 2005, s. 36). Koska mittausdata on kaikissa työn mittausjaksoissa suhteellisen ly-

hyt ja pienimpienkin syklien lukumäärä korkeimmillaan vain satoja, ei venymävaihtelusyk-

lejä koettu tarpeelliseksi luokitella blokeiksi vaan kaikki – myös kaikkein pienimmät syklit 

otettiin huomioon laskennassa. (International Institute of Welding, 2013, s. 37–39.) 

 

5.2 Lineaarinen vauriosumma, Palmgren-Miner sääntö 

Lineaarisen vauriosumman säännön kehitti ensimmäisenä Palmgren vuonna 1924, mutta 

sääntöä kehitettiin myöhemmin Minerin toimesta vuonna 1945, joten se on yleisesti tunnettu 

myös Minerin sääntönä tai Palmgren-Minerin teoriana (Bannantine et al 1990, s. 179; Niemi 

& Kemppi, 1993, s. 242). Menetelmässä esimerkiksi rainflow-luokitellun väsymisdatan tie-

tyn jännitystason toistojen lukumäärä n jaetaan vastaavan jännitystason S-N-käyrän kesto-

luvulla N. Minerin vauriosumma lasketaan kuormitusblokkien suhteellisten osuuksien sum-

mana 

 


i

i

N

n
D       (31) 

 

, jossa D on vauriosumma, eli kestoiästä kulutettu osuus. Sallittuna vauriosummana käyte-

tään yleisesti D  1.0, esimerkkinä standardi EN 1993-1-9 (2005). Näkemys ei kuitenkaan 

ole yksiselitteinen. Niemi ja Kemppi (1993) esittävät, että rakenteen vaurioituminen on odo-

tettavissa, kun vauriosumma D saavuttaa arvon 0,3-3. Arvo riippuu rakenteen keskijännityk-

sestä siten, että korkean keskijännityksen alainen rakenne vaurioituu aikaisemmin kuin vas-

taava matalan keskijännityksen omaava rakenne. (Niemi et al., 1993, s. 242.) International 

Institute of Weldingin (IIW) suosittelema suurin sallittu vauriosumma käytettäessä pääjän-

nitysvaihtelua ja Minerin sääntöä on D = 0.5 vaihtuva-amplitudiselle kuormitukselle. Li-

säksi, mikäli keskijännitys vaihtelee, suositellaan suurimmaksi sallituksi vauriosummaksi D 

= 0.2. (International Institute of Welding, 2013, s.114.) 
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Vaihtoehtoinen tapa soveltaa Minerin sääntöä on laskea ekvivalentti jännitys- tai venymä-

vaihtelu kaavalla 

 

ref

k

ji

mm
ii

ekv N

n





/1)( 
      (32) 

 

, jossa Nref on ni, eli todellinen jännitysjaksojen lukumäärä tai jokin muu sitä ajanjaksoa 

kuvaava lukumäärä, jolta lukumäärät on laskettu (esimerkiksi renkaan pyörähdysten luku-

määrä tai ajokilometrit) ja m on käytetyn S-N käyrän kulmakerroin. (Niemi et. al, 1993, s. 

23.) 

 

5.3  Perusmateriaalin väsymiskestävyys 

Seuraavassa esitetään vanteen materiaalin väsymiskestävyyden ominaisarvoja eri standar-

dien valossa. Lisäksi tarkastellaan väsymiskestävyyttä Smithin ja Goodmanin väsymislu-

juuspiirrosten avulla sekä esitetään materiaalin keskijännityksen ja lujuuden vaikutukset vä-

symislujuuteen. 

 

5.3.1 Standardien EN 1993-1-9, EN 13001-3-1 ja IIW:n mukainen kestävyys 

Standardin EN 1993-1-9 (2005) mukaiset perusaineen väsymisluokat (FAT) ovat (EN 1993-

1-9, 2005, s. 19): 

 FAT 160, m = 3/5 (kaksoiskalteva käyrä). Korkein perusaineelle annettu luokka, voi-

daan soveltaa vanteen pyöristyksen kohdan jännityksiin. 

 FAT 140, m = 3/5 mekaanisesti leikatut reunat (sovelletaan lävistämällä tehtyihin 

reikiin). Luokkaa käytettäessä standardi vaatii kaikkien näkyvien merkkien reunojen 

epäjatkuvuudesta poistamista. Leikatut alueen edellytetään siis koneistettaviksi tai 

hiotuiksi. Muutoin väsymiskestävyys tulee pudottaa luokkaan FAT 125. 

 

IIW:n mukaiset FAT-luokat ovat (International Institute of welding, 2013, s. 74): 

 FAT 160, m = 5 standard application. Korkein perusaineelle annettu luokka. Luok-

kaa voidaan soveltaa vanteen pyöristyksen kohdan jännityksiin. 
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 FAT 160, m = 5 very high cycle application. Lähinnä pyörivien  hitsattujen rakentei-

den suunnittelussa käytetty luokka. Luokkaa ei sovelleta tässä tutkimuksessa. 

 FAT 140, m = 3 standard application. Mekaanisesti leikatut reunat (sovelletaan lä-

vistämällä tehtyihin reikiin). Vaatimukset: kaikki näkyvät merkit reunojen epäjatku-

vuudesta poistetaan ja leikatut alueet koneistetaan tai hiotaan. Muutoin kestävyys 

tulee pudottaa luokkaan FAT 125, m = 3. 

 

Molemmat edellä mainituista väsymiskäyristä ovat materiaalin lujuudesta riippumattomia. 

Teräsrakenteisten nosturien suunnittelua käsittelevässä standardissa EN 13001-3-1 (2013) 

FAT-luokat ovat materiaalin myötölujuudesta riippuvia. Standardi sallii valssatulle levyille, 

lattatangoille ja profiileille väsymisluokan FAT 225 kaltevuudella m = 5, kun materiaalin 

myötölujuus fy on välillä 320 < fy  500 MPa. Edellä mainitut S-N-käyrät on esitetty xy-

kuvaajina kuvassa 18 alla. (SFS-EN 13001-3-1, 2013, s. 122.) 

 

 

Kuva 18. Perusaineen S-N-käyrät EN 1993-1-9 (2005), EN 13001-3-1 (2013) ja Internati-

onal Insitute of Welding (2005) mukaisesti. 
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5.3.2 Smithin ja Goodmanin väsymislujuuspiirroksen mukaiset kestävyydet 

Edellä mainitut  S-N-käyrät ottavat huomioon vain osin tai ei lainkaan materiaalin lujuuden 

tai vaikuttavan keskijännityksen. Tarkempia menetelmiä materiaalin väsymiskestävyyden 

määrittämiseen ovat esimerkiksi Smithin ja Goodmanin väsymislujuuspiirrokset. Molemmat 

piirroksista perustuvat koetuloksilla määritellyn, materiaalikohtaisen väsymisrajan 

redusointiin todellisen käytön huomioon ottavilla kertoimilla. Menetelmien etuna on se, että 

ne ottavat huomioon materiaalin lujuuden, todelliset käyttöolosuhteet sekä keskijännityksen.  

Niiden todellinen käyttötarkoitus on kuitenkin kehitetty väsymisrajaan perustuvaan mitoi-

tukseen, toisin sanoen äärettömän kestoiän saavuttamiseen tähtäävään mitoitukseen. (Airila 

et al., 1995, s. 30.) 

 

Kuvissa 19 ja 20 on esitetty Smithin ja Goodmanin mukaiset väsymislujuuspiirrokset S355 

materiaalille. Molemmissa piirroksissa perusmateriaalin ominaisuuksina on käytetty stan-

dardin SFS-EN 10025-2 (2004) mukaisia myötö- ja murtolujuuden arvoja ReH,min = 355 MPa 

(t  16 mm) ja Rm = 470−630 MPa sekä Airila et al. (1995) mukaista vaihtolujuuden arvoa 

w=230 MPa (FE52). (Airila et al., 1995, s. 773; SFS-EN 10025, 2004, s. 24.) 

  

Koetuloksen mukaista vaihtolujuutta on redusoitu kertoimilla: 

 Pinnanlaadun vaikutuksen kerroin on Airila et al. (1995) mukaan 0.77 (karheuden 

aritmeettinen keskiarvo Ra = 6.3) (Airila et al., 1995, s. 34). Vaihtoehtoinen arvo 

pinnanlaadun vaikutukseksti on 0.6  0,7 (murtolujuus välillä 6891 ksi), mutta tätä 

ei käytetty piirroksissa (Bannantine et al., 1990, s. 104). 

 Koon vaikutuskerroin 1,0. Myös Bannantine et al. (1990) toteavat, että vaikutus on 

vähäinen pienillä kappaleilla, joiden halkaisija on alle 2.0 tuumaa (Bannantine et al. 

1990, s. 105). 

 Luotettavuuskerroin 0.868  vastaa Airila et al. (1995) mukaan 95 % luotettavuustasoa 

8 % virhemarginaalilla (Airila et al., 1995, s. 35). 

 

Lämpötilan ja ympäristön kertoimina pidettiin 1,0. 
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Kuva 19. Keskiön väsymiskestävyys Smithin väsymislujuuspiirroksen mukaan. Materiaalin 

väsymisrajaa vastaava redusoitu vaihtolujuus w,red on keskijännityksestä määräytyen 264-

199 MPa (100 MPa  m  250 MPa). 

 

 

Kuva 20. Keskiön väsymiskestävyys Goodmanin väsymislujuuspiirroksen mukaan. Materi-

aalin väsymisrajaa vastaava redusoitu vaihtolujuus w,red on keskijännityksestä määräytyen 

242-144 MPa (100 MPa  m  250 MPa). 
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Mikäli oletetaan, että Smithin piirroksen mukainen vaihtolujuus vastaa S-N-käyrän väsy-

misrajaa N = 5106 syklin kohdalla ja pidetään käydän kaltevuutena m = 5, saadaan laskettua 

piirrosten mukaiset, taulukossa 8 esitetyt keskijännityksestä määräytyvät FAT-luokat. 

 

Taulukko 8. Smithin ja Goodmanin piirrosten mukaiset väsymisrajat eri keskijännityksillä 

sekä N = 2106, m=5 arvoja vastaavat FAT-luokat. 

Menetelmä 

Keskijännitys m 

0 MPa 100 MPa 200 MPa 250 MPa 

Smith väsymisraja, N = 5106 [MPa] 307 264 221 199 

Goodman väsymisraja, N = 5106  [MPa] 307 242 200 144 

Smith FAT 239-369 369 317 265 239 

Goodman FAT 173-369 369 291 213 173 

 

5.3.3 Paikallisen venymän menetelmä 

Paikallisen venymän menetelmässä (SAE) väsymiskestävyyden perustana on edelleen S-N-

käyrästöt, mutta  jännityksen sijaan pystyakselilla käytetään materiaalin elastisesta ja plasti-

sesta venymästä koostuvaa venymäamplitudia. Edellä esitettyjen Smithin ja Goodmanin vä-

symislujuuspiirroksista nähdään, että myötölujuutta lähestyttäessä materiaalin vaihtolujuus 

lähestyy nollaa. Todellisuudessa materiaali voi myötää paikallisesti loven pohjalla, mutta 

myötääminen tapahtuu venymäohjatusti ympäröivästä elastisesta materiaalista johtuen. 

SAE-menetelmä soveltuukin erityisesti sellaisten koneenosien epäjatkuvuuskohtien väsy-

miskestävyyden tarkasteluun, joissa jännityshuiput voivat kohota materiaalin myötörajan 

suuruisiksi ja syklien lukumäärä on vähäinen. Menetelmän käytöstä ei kuitenkaan nähty etua 

keskiön kaltaisen lovettoman kappaleen suunnittelussa suhteellisen suurelle väsymissykli-

määrälle. (Airila et al., 1995, s. 64-67.) 

 

5.3.4 Osavarmuuskertoimet 

Standardin SFS-EN 1993-1-9 (2005) mukaiset väsymiskestävyyden osavarmuusluvut ovat 

ekvivalenttien vakioamplitudisten jännitysvaihteluvälien E ja E osavarmuusluku γFf  ja 

väsymislujuuksien C ja C osavarmuusluku γMf (SFS-EN 1993-1-9, 2005, s. 11, 36). 

 

Standardin mukaisten suositeltavien aineosavarmuuslukujen γMf numeerisen arvot väsymis-

mitoituksessa ovat vaurionsietoperiaatteen mukaisessa luotettavuustarkastelussa vaurion 
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seurauksesta riippuen 1,001,15 (pieni / suuri seuraus) ja varman kestämisen periaatteen 

mukaisessa tarkastelussa 1,151,35 (pieni / suuri seuraus). Yksi vanteilla hyvin toteutuvista 

vaurionsietoperiaatteen mukaisen tarkastelun edellytyksistä on rakenteen helppo tarkastetta-

vuus. Mahdollisen vauriotilanteen aiheuttamat seuraukset ovat myös hyvin todennäköisesti 

pienet, vain yksittäiseen laitteeseen kohdistuva seuraus joka todennäköisesti aiheuttaa vain 

taloudellisia menetyksiä. Näin ollen standardin sallimana osavarmuuskertoimena voidaan 

käyttää γMf = 1,00. (SFS-EN 1993-1-9, 2005, s. 11.) 

 

Jännitysvaihteluvälien osavarmuusluvulle γFf, toisin sanoen muuttuvan kuormituksen omi-

naisarvon osavarmuusluvulle annetaan standardin SFS EN 1990 (2006) liitteessä A arvo 1,0 

(kuormien osavarmuusluku käyttörajatilassa) (SFS-EN 1990, 2006, s. 92). 

 

International Institute of Welding (2005) mukainen osavarmuusluvun valinta on hyvin edellä 

mainitun standardin kaltainen, mutta standardista poiketen vaadittavan osavarmuuskertoi-

men suuruuden kerrotaan johtuvan suunnitteluperiaatteen ja vaurion seurauksen lisäksi käy-

tännön kokemuksesta sovelluksen käytöstä. Ohjeessa mainitaan, että useimmissa tapauk-

sissa varmalla puolella oleviin tuloksiin päästään käyttämällä ohjeen mukaisia väsymiskes-

tävyyden arvoja, sekä osavarmuuskerrointa γM = 1,0, kun komponentin valmistuksen laatu 

vastaa normaalitasoa ja tarkastetaan säännöllisesti käytön aikana. Vaihtoehtoiset korkeam-

mat osavarmuuskertoimet vastaavat standardin SFS-EN 1993-1-9 (2005) tasoa ollen välillä 

γM = 1,151.4. Annetun voimassaoloalueen korkeimpia kertoimia sovelletaan tavoitellessa 

rakenteen ääretöntä kestoikää ja vaurioitumisen seurauksena on ihmishengen menetys. (In-

ternational Institute of Welding, 2013, s.117–118.) 

 

5.3.5 Keskijännityksen vaikutus 

Bannantine et al. (1990) on koostanut kirjassaan yhteenvedon seuraavista keskijännityksen 

huomioon ottavista menetelmistä (Bannatine et al., 1990, s. 238): 

 
Soderberg 
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SS


      (33) 
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Goodman 
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      (34) 

 

Gerber 

 

1
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     (35) 

 

Morrow 

 

1
f

m

e

a

S 


      (36) 

 

, joissa a  on jännitysvaihtelun amplitudi, Se on keskijännitystä m vastaava väsymisraja, Sy 

on materiaalin myötölujuus, Su on materiaalin nimellinen murtolujuus ja f on todellinen 

kuroutuman huomioon ottava murtolujuus. Menetelmien yhteenveto on tiivistetty seuraa-

vasti (mukaillen Bannantine et al., 1990, s. 235–239): 

 Soderbergin menetelmä on hyvin konservatiivinen ja harvoin käytetty. 

 Todellisten koekappaleiden tulokset ovat taipuvaisia sijoittumaan Goodma-

nin ja Gerberin teorioiden välille. 

 Koville ja hauraille teräksille, joiden nimellinen ja todellinen murtolujuus 

ovat käytännössä samat, Morrowin ja Goodmanin teoriat antavat käytännössä 

saman lopputuloksen. 

 Useimmissa suunnittelutapauksissa, joissa keskijännitys on pieni verrattuna 

jännitysvaihteluun, menetelmän valinnalla on vähäinen vaikutus lopputulok-

seen. 
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SS


1  (Goodman)     (37) 

 



58 

 

  

 

2

1 









u

m

e

a

SS


 (Gerber)     (38) 

 

Taulukossa 9 on vertailtu keskijännityksen vaikutusta materiaalin väsymisrajaan yllä mai-

nittujen Goodmanin ja Gerberin menetelmien lisäksi Smithin ja Goodmanin piirrosten mu-

kaisilla tarkasteluilla.  

 

Taulukko 9. Keskijännityksen vaikutus a/Se väsymisrajaan eri menetelmien mukaan. 

Menetelmä 

Keskijännitys m [MPa] 

0 100 200 250 

Goodman, kaava 37 1.00 0.79 0.57 0.47 

Smith 1.00 0.86 0.72 0.65 

Goodman, piirros 1.00 0.79 0.58 0.47 

Gerber 1.00 0.95 0.82 0.72 

 

5.3.6 Materiaalin lujuuden vaikutus 

Murtumismekaanisesti tarkasteltuna materiaalin väsymisilmiö on kappaleen jännitysvaihte-

lusta johtuvaa kidetason palautumatonta repeilyä. Vaikka jännitys vaihtelisi kimmoisella 

alueella, on tavanomaisissa materiaaleissa aina sellaisia alkuvikoja ja lovia, joissa aine myö-

tää plastisesti edestakaisin kuormituksen vaihdellessa. Riittävän monta kertaa toistettaessa 

mikrotason repeily aiheuttaa materiaaliin ydintyvän alkusärön, joka edelleen jännityksen 

vaihdellessa alkaa kasvaa. Väsymisilmiö jaetaankin karkeasti kolmeen vaiheeseen: 

1. Särön ydintymisvaihe 

2. Särön kasvuvaihe 

3. Lopullinen murtuma 

Rakenteen kestoikä määräytyy ydintymisvaiheeseen kuluvien ja särön kriittiseen kokoon 

kuluvien jännitysjaksojen lukumäärien summana. Hitsatuissa rakenteissa hitsin rajaviivalla 

esiintyy noin 0,2−0,3 mm syviä alkuvikoja, joista ydintyy nopeasti kasvukelpoinen särö. 

Tällaisen ydintymisvaiheen kesto on tyypillisesti vain 10-20 % liitoksen koko kestoiästä. 

Ydintymisvaiheen jälkeisen särön stabiilin kasvuvaiheen katsotaan alkaneen, kun särö on 

kasvanut niin suureksi, että sen kasvunopeus voidaan suhteellisen tarkasti arvioida. Särön 

kasvunopeuden on todettu johtuvan niin kutsutun jännitysintensiteettikertoimen K vaihte-
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lusta, eikä materiaalin lujuusluokalla ole siihen merkittävää vaikutusta. Näin ollen hitsaus-

liitosten väsymiskestävyys ei määräydy merkittävästi materiaalin lujuudesta. Tästä johtuen 

käsittelemättömän normaalilaatuisen hitsausliitoksen kestoiän katsotaankin muodostuvan 

ainoastaan särön kriittiseen kokoon tarvittavien jännitysheilahdusten lukumäärästä. (Niemi 

et al., 1998, s. 28–30.) 

 

Hitsaamattomassa perusmateriaalissa ei lähtökohtaisesti ole hitsattujen rakenteiden kaltaisia 

alkuvikoja. Tästä johtuen edellä kuvatun kaltainen yksinkertaistus olla ottamatta huomioon 

ydintymiseen kuluvia jännityssyklejä johtaa konservatiiviseen lopputulokseen. Lisäksi lu-

jemmalla materiaalilla on parempi keskimääräinen kyky vastustaa alkusärön kärjen plastista 

muodonmuutosta. Tämän takia materiaalin lujuudella on vaikutus etenkin ydintymisvaihee-

seen kuluvien syklien lukumäärään. Särön kärjen paikallisesta myötäämisestä huolimatta 

materiaalin väsymislujuuden on havaittu korreloivan paremmin murtolujuuden ja kovuuden 

kuin myötölujuuden kanssa.  Dowling (2013) mukaan hiili- ja matalaseosteisten terästen 

sekä valurautojen väsymisrajan suhde materiaalin murtolujuuteen vaihtelee materiaalittain 

ja on keskimäärin 0,40,6. Kaikille teräksille yleistettynä suhdelukuna voidaan käyttää 0,5. 

Rakenneteräksen S355 standardin SFS-EN 10025-2 (2004) mukaisen minimimurtolujuuden 

Rm ollessa 470 MPa, väsymisrajaksi saadaan 235 MPa (SFS-EN 10025-2, 2004, s. 42). Tämä 

vastaa hyvin edellä Smithin ja Goodmanin piirrosten yhteydessä käytettyä vaihtolujuuden 

arvoa 230 MPa. (Niemi et al. 1998, s. 29–30; Dowling 2013, s. 381–382.) 
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6 ELEMENTTIMENETELMÄ 

 

 

Seuraavissa kappaleissa on esitetty laskennassa käytetyn elementtimallin kuvaus sisältäen 

mallin elementtityypit, kiinnitysreunaehdot sekä kuormitukset.  

  

6.1 Elementtimallien kuvaus 

Työn ensimmäisen vaiheen elementtimalleja käytettiin liuskan paikkojen sekä mittaussuun-

tien määrittämiseen. Ensimmäisten mallien geometria ei kaikilta osin vastannut tutkittua 

vannetta (kehän geometria vaihtui DW-tyypistä W-tyyppiseksi) eikä pyörännavan geometria 

ollut tiedossa. Lisäksi mallien keskiössä käytetyt elementit olivat tyypiltään lineaarisia kuo-

rielementtejä. Työn edetessä malleja tarkennettiin napageometrian ja sen reunaehtojen osalta 

sekä pursottamalla keskiön kuorielementit parabolisiksi 20-solmuisiksi solid-elementeiksi. 

Lisäksi tulosten tarkentamiseksi havaittiin tarve yhä useammalle elementtimallille, sillä esi-

merkiksi ylikääntävän momentin Mx negatiivisten ja positiivisten arvojen huomattiin anta-

van itseisarvoltaan eri venymätulokset mittauspisteessä navan reunaehdosta johtuen. Seu-

raavissa kappaleissa esitetty elementtimalli vastaa tilannetta, jolla on tehty tutkimuksen lo-

pulliset johtopäätökset sekä laskettu rakenteen väsymiskestoikä. 

 

Elementtimalleina käytetiin kaikissa tapauksissa kuvan 21 mukaista rakenteen symmetristä 

puolimallia. Malli koostuu lineaarisilla kuorielementeillä mallinnetusta kehästä sekä para-

bolisilla solid-elemeteillä mallinnetusta keskiöstä. Testiajojen mukaisesti vanteen erilaisia 

offset –asetuksia on seitsemän kappaletta. Lisäksi tutkittavan alueen venymiin vaikuttaa se, 

tarkastellaanko venymiä kiinnitysruuvin kohdalla vain niiden välissä. Asian huomioonotta-

miseksi kullekin offset –tapaukselle olisi oltava kaksi mallia. Malli, jossa kiinnitysruuvit 

sijaitsevat symmetriatasolla, sekä malli, jossa ruuvien väli on vastaavalla tasolla. Erilaisia 

elementtimalleja tulisi näin neljätoista kappaletta.  

 

Koska elementtimallien lukumäärää haluttiin vähentää, mutta toisaalta ottaa geometria riit-

tävällä tarkkuudella huomioon, päädyttiin tutkimuksessa mallintamaan kahdeksan mallia. 

Mallien ero toisiinsa nähden on keskiö-napaliitoksen kontaktin puoli (napa TOP tai BOT-

puolella keskiötä) sekä keskiö-kehäliitoksen kontaktin puoli (kehä TOP tai BOT-puolella 

keskiötä). Lisäksi jokaisesta neljästä vaihtoehdosta luotiin malli, jossa navan kiinnitysruuvit 
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tai vaihtoehtoisesti niiden väli sijaitsee symmetriatasolla. Malleja on näin kahdeksan kappa-

letta (23). 

 

 

Kuva 21. Mallien geometrian muuttujia ovat keskiön napakontaktin puoli (TOP tai BOT), 

keskiön kehänkontaktin puoli (TOP tai BOT) sekä kiinnitysruuvien sijainti (ruuvi 0/180 –

tasossa tai ruuviväli 0/180 tasossa). Yhteensä laskentamalleja tulee näin kahdeksan kappa-

letta. 

 

Jokainen laskentamalleista on mallinnettu 0-offset asemaan, jolloin symmetrisesti kehälle 

asetetun radiaalikuorman resultantti kulkee napakiinnityksen tasossa eikä näin ollen aiheuta 

napakiinnitykseen momenttikuormaa. Todellisesta offsetistä aiheutuva ylikääntävä Mx mo-

mentti annettiin mallille erillisenä kuormituksena. 

 

Kunkin elementtimallin perusrakenne on kuvassa 22 esitettyä vastaava. Kuorielementeillä 

mallinnettu kehä liittyy kontaktin sekä lineaaristen, palkkielementeillä mallinnettujen ruu-

vien avulla keskiöön. Keskiö liittyy vastaavasti napaa kuvaavaan täysin jäykkään elementti-

verkkoon. Molemmille ruuviliitoksille mallinnettiin esikiristys, joka oli kehäliitoksen M16 

ruuveille 110 kN/ruuvi (symmetriatasolla 55 kN) ja napaliitoksen tiheäkierteisten Ø24 mm 

ruuveille 300 kN/ruuvi (symmetriatasolla 150 kN). Molempien liitospintojen kontaktissa on 

käytetty lisäksi kitkaa, jonka kitkakerroin µ on 0,15.   

Napakontakti vaihtoeh-

toisesti top tai bot puo-

lella (n-top/bot) 

Kehäkontakti vaihtoeh-

toisesti top tai bot puo-

lella (k-top/bot) 

Naparuuvit tai niiden 

väli 0/180 tasossa 
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Kuva 22. Elementtimallien perusrakenne. 

 

Tulosten lukemisen helpottamiseksi keskiön pintaan tutkittavalle alueelle mallinnettiin pa-

rabolisia 8-solmuisia kuorielementtejä käyttäen pintaverkko. Pintaverkon paksuus on 0,05 

mm, jolloin sen venymä määräytyy perusmateriaalin mukaan, eikä sillä ole merkittävää kes-

kiötä jäykistävää vaikutusta. Napaliitoksen puolella kiinnitysruuvien kannan puolella käy-

tettiin vaihtoehtoisesti Rigid Body Element-tyyppistä (Rbe) Rbe2 tai Rbe3 elementtiviuh-

kaa. Elementtityyppien ero on se, että Rbe2-elementti sitoo kaikki siihen liittyvät solmut 

pakottaen kannan alueen pysymään pyöreänä, kun taas Rbe3-elementti sallii reiän vapaan 

muodonmuutoksen. Mallien venymätulokset kerättiin tulossolmuilta jokaisesta mallista 18 

asteen välein sekä ruuvien kohdilta että niiden välistä TOP ja BOT –puolilta. Tulossolmujen 

antama jännitys-/venymätulos on kutakin solmupistettä ympäröivien elementtien keskiar-

voistettu tulos. 

 

  

tulossolmut ruuvien kohdalla 

ja niiden välissä top ja bot puo-

lilla Ø 440  mm 

M16 ruuvit sekä kontakti 

pintaelementit parabolinen 

kuori, t = 0,05 mm napaa kuvaava 

jäykkä pinta 

Ø389 mm 

Keskiö, parabolinen solid –verkko, 

neljä elementtiä / levyn paksuus 15 

mm 

kehä, lineaarinen kuoriele-

menttiverkko 

 

Kiinnitys esitetty kohdassa kii-

nitysreunaehdot 
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Taulukko 10. Elementtimallit.  

Ajo Napakontakti Kehäkontakti Malli 

Ajo1 (-30 mm) top -puolella bot -puolella Nro1: n-top_k-bot.modfem 

(2 mallia, ruuvi/ruuviväli) 

Ajo2 (+140 mm) bot -puolella bot -puolella Nro2: n-bot_k-bot.modfem 

(2 mallia, ruuvi/ruuviväli) 

Ajo3 (+110 mm) bot -puolella top -puolella Nro3: n-bot_k-top.modfem 

(2 mallia, ruuvi/ruuviväli) 

Ajo4 (-140 mm) top -puolella bot -puolella Nro1: n-top_k-bot.modfem 

(2 mallia, ruuvi/ruuviväli) 

Ajo5 (-110 mm) top -puolella top -puolella Nro4: n-top_k-top.modfem 

(2 mallia, ruuvi/ruuviväli) 

Ajo6 +30 mm) bot -puolella bot -puolella Nro2: n-bot_k-bot.modfem 

(2 mallia, ruuvi/ruuviväli) 

Ajo7 (±0 mm) bot -puolella top -puolella Nro3: n-bot_k-top.modfem 

(2 mallia, ruuvi/ruuviväli) 

 

6.2 Kiinnitysreunaehdot 

Elementtimallit kiinnitettiin symmetriatasoltaan kuvan 23 mukaisesti X-symmetriareunaeh-

dolla, jossa kaikkien symmetriatasossa sijaitsevien solmupisteiden tasoa vastaan kohtisuorat 

siirtymät sekä tason suuntaiset kiertymät ovat estetty (Tx = Ry = Rz = 0).  
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Kuva 23. Elementtimallin kiinnitysreunaehdot. Symmetriatason solmujen tasoa vastaan 

kohtisuorat siirtymät ja tasossa tapahtuvat kiertymät on estetty. Napaa kuvaavan tason sol-

mupisteiden kaikki siirtymä- ja kiertymävapausasteet on estetty. 

 

Napaa kuvaavasta kiinnitystasosta tehtiin täysin jäykkä estämällä sen kaikki translaatio- ja 

rotaatiovapausasteet. Keskiön napakiinnitystä varioitiin laskemalla mallit kuvan 24 mukai-

silla vaihtoehtoisilla kiinnityksillä: 

 

Vaihtoehto 1, keskiökontakti. Keskiön mutterin puolen pintasolmujen Y-suuntainen vapaus-

aste sidottiin kuvan 22 mukaisella Rbe2 -tyyppisellä, jäykällä elementtiviuhkalla ruuvin var-

teen Ø50 mm alueelta. Reunaehto sitoo ruuviin liitetyn alueen keskiön pinnalla pysymään 

tasossa, mutta ei pyöreänä. Lisäksi keskiön ja navan väliin mallinnettiin radiaalinen välyk-

setön kontakti. Keskiön ja navan väliset leikkausvoimat siirtyvät kitkavoimien sekä radiaa-

lisen kontaktin kautta. Ruuvit eivät välitä leikkausvoimia. 

 

Vaihtoehto 2, ruuvikontakti. Keskiön mutterin puolen pintasolmut sidottiin Rbe2-tyyppi-

sellä, jäykällä elementtiviuhkalla ruuvin varteen Ø50 mm alueelta. Viuhkaan liittyvien kes-

kiön solmujen kaikki vapausasteet (Tx, Ty, Tz) sidottiin. Reunaehto pakottaa ruuviin liitetyn, 

kiinnitysmutterin kokoisen alueen keskiön pinnalla pysymään pyöreänä sekä tasossa. Kes-

kiön ja navan väliset leikkausvoimat siirtyvät ruuvin leikkausvoimien sekä kitkavoimien 

kautta. 

YZ symmetriataso 

Napaa kuvaava kiin-

nitystaso 
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Kuva 24. Keskiön kiinnitystä variotiin kahdella vaihtoehtoisella kiinnitysreunaehdolla. 

 

6.3 Laskentaohjelman mukainen kuormitus 

Elementtimallin kuormitus idealisoitiin laskentaohjelman mukaisesti kolmeen yksikkökuor-

mitukseen, pysty- ja vaakakuormituksiin Fz ja Fy, sekä ylikääntävään momenttiin Mx. Puo-

limallien yksikkökuormitusten suuruuksiksi valittiin todellisten kuormitusten tasoa vastaa-

vat realistiset arvot. Koska sivukuormituksen suuruudella on offsetin ohella huomattava 

merkitys ylikääntävän momentin Mx suuruuteen, eikä toisaalta sivukuorman jakaumaa ren-

Keskiökontakti 

Ruuvikontakti 

X ja Z suuntaiset voimat välitetään keskireiän kon-

taktin kautta. 

Y-suuntaiset voimat välitetään RBE2 viuhkan 

kautta (vastaavat ruuvikantaa). Kaksi viuhkoista 

poistettu kuvasta. 

ruuvi t eivät välitä 

leikkausvoimia. 

X ja Z suuntaiset voimat välitetään ruuvien 

kontaktin kautta. 

Y-suuntaiset voimat välitetään RBE2 viuh-

kan kautta (vastaavat ruuvikantaa). Kaksi 

viuhkoista poistettu kuvasta. 

keskireikä ei välitä 

leikkausvoimia. 
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kaiden välillä tunneta tarkasti, haluttiin mallin kuormituksessa säilyttää vapaus skaalata mal-

lin tuloksia eri kuormitustasoille. Tämän takia kaikki kuormitukset annettiin erillisinä kuor-

mitustapauksina. 

 

Kuormitusten suuruuden ohella sen vienti renkaalta keskiöön on tuntematon. Koska myös-

kään läpikäydystä tutkimus- ja lähdemateriaalista ei löytynyt asiaa koskevaa tietoa, tutkittiin 

erilaisten kuormitusmallien vaikutusta mitattuihin suureisiin. Kuormitusmallien eroina oli-

vat kuormitussektorin leveys (34°–90°) sekä sen muoto (sinimuotoinen / tasan jakautunut). 

Lisäksi tutkittiin yksi vaihtoehto, jossa kuormitussektori oli 90 asteen levyinen, mutta ke-

hään kohdistuva paine annettiin säteen suunnan sijaan pystyakselin suuntaisena. Tarkastelun 

tuloksena havaittiin, että kuormituksen vientitavan vaikutus venymä- ja jännitysvaihteluun 

on tyypillisesti ±10 % mittausliuskojen alueella. Tutkituista malleista 90 asteen sektorille 

sinimuotoisesti jakautunut säteen suuntainen paine valittiin edelleen elementtimallin kuor-

mitusmuodoksi. Jakauma on sama mihin laskentaohjelman tulokset perustuvat. Kyseinen 

jakauma edustaa tutkituista vaihtoehdoista keskimääräistä tasoa, eli vaihtoehtoiset kuorma-

jakaumat antavan valittua jakaumaa pienempiä sekä suurempia venymä- sekä jännitysvaih-

teluarvoja. Kuormajakaumatarkastelussa käytetyt kuormitusmuodot sekä tulokset on esitetty 

liitteessä 4. 

 

Koeajoradan kaltevan osuuden kaltevuudeksi α mitattiin ennen koeajoja 11 astetta. Kuiten-

kin runkoon kiinnitetyn kiihtyvyysanturin tuloksen mukaan kaltevuus on ollut hieman suu-

rempi, keskimäärin noin 13 astetta (esitetty mittaustulosten yhteydessä). Tulosten eroavai-

suuden pääteltiin johtuvan siitä, että kaltevalla pinnalla ajettaessa pystykuorma siirtyy enem-

män alemman pyörän päälle aiheuttaen alemman renkaan kokoon painumisen ja ylemmän 

renkaan ”laajenemisen”. Kahden asteen kallistuma noin 1800 mm raidevälin omaavalla ak-

selilla (raideväli määräytyy hieman vanteen offset-arvosta) vastaa noin 63 mm:in eroa pyö-

rien säteessä (tan 2°1800 mm). Jos oletetaan kokonaiseron jakaantuvan lineaarisesti ylem-

män ja alemman pyörän kesken laskentaohjelman antamassa pystykuorman suhteessa 11 

asteen mäessä, saadaan alemman pyörän kokoonpuristumaksi keskimäärin 42 mm ja ylem-

män renkaan säteen kasvuksi 63 mm – 42 mm = 21 mm. Laskentaohjelma ei suoraan anna 

mahdollisuutta edellä kuvatun kaltaisen tilanteen kuormittumiseen, vaan se olettaa renkaiden 

säteet saman suuruisiksi. Tilanne luotiin antamalla laskentaohjelman kaltevuudeksi 11 as-

tetta, mutta pienentämällä renkaan sädettä 42 mm:llä mitatusta 843 mm:stä 801 mm:iin. 
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Koska perävaunun kallistuma on kuitenkin edelleen 13 astetta, skaalattiin laskentaohjelman 

pyöräkuormaa ylöspäin siten että 13 asteen rinnettä vastaavat pystykuormat alemmalle pyö-

rälle (laskentaohjelmassa pyörä 1) toteutuvat. Näin aikaansaadut staattiset kuormitukset sekä 

tasaiselle ajolle että kaltevalle pinnalle on esitetty taulukoissa 11 ja 12. 

 

Taulukko 11. Laskentaohjelman mukaiset keskiön kuormitukset tasaisella pinnalla ajetta-

essa. Kuormituksen alaindeksi 1 viittaa laskentaohjelmaa vastaavasti alarinteen puoleiseen 

pyörään (mittausta vastaava pyörä). 

Kuormitus Yksikkö Ajo1 Ajo2 Ajo3 Ajo4 Ajo5 Ajo6 Ajo7 

F1Z  [N] -47510 -52464 -51512 -45185 -45901 -49570 -48736 

F1Y  [N] 0 0 0 0 0 0 0 

M1X  [Nm] 1425 -7345 -5666 6326 5049 -1487 0 

 

Taulukko 12. Laskentaohjelman mukaiset keskiön kuormitukset 13 asteen kaltevalla pinnalla 

ajettaessa. Kuormituksen alaindeksi 1 viittaa laskentaohjelmaa vastaavasti alarinteen puo-

leiseen pyörään (mittausta vastaava pyörä). 

Kuormitus 

Yk-

sikkö Ajo1 Ajo2 Ajo3 Ajo4 Ajo5 Ajo6 Ajo7 

F1Z [N] -62500 -73038 -70926 -57813 -59147 -66425 -64696 

F1Y [N] -12149 -14197 -13787 -11238 -11497 -12912 -12576 

M1X [Nm] -5590 -18949 -16274 1188 -559 -9927 -7728 
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7 MITTAUSTULOKSET 

 

 

Seuraavissa kappaleissa esitetään testivanteen mittaustulokset. Ensimmäisissä kappaleissa 

on kerrottu yleisesti mittauksen kulusta sekä sen ongelmista. Seuraavissa kappaleissa on esi-

tetty venymäsignaalien teoriaosuuden mukaisesti käsitellyt ekvivalentit venymävaihtelut 

sekä kalvo- ja taivutusvenymän osuus yhdessä mittauspisteessä. Lopuksi on esitetty rengas-

paineen sekä kahdeksikkoajon vaikutus ekvivalenttiin venymävaihteluun. 

 

7.1 Yleiskuva kenttämittaustuloksista 

Subjektiiviseksi yleiskuvaksi mittauksen toteutuksesta jäi erittäin huolellisesti toteutettu 

instrumentointi sekä käytännön mittaus. Ainoat kirjatut ongelmat olivat kiihtyvyysanturin 

KA_VY vioittuminen ajon 1 aloitusmerkistä sekä tämän jälkeen uusitun anturin kalibrointi-

tarve ajojen 5 ja 6 välissä. Anturin vioittuminen johti siihen, että ajon 1 osalta kiihtyvyysan-

turin absoluuttinen näyttämä vaihteli pääosin -3g ja 0,4g välillä. Vertailun vuoksi muilla 

mittausajoilla uusitun anturin näyttämä on hyvin tasaisesti ±1g koko koeajokierroksen ajan. 

Kiihtyvyyssignaalin absoluuttisen arvon virheellisyydestä huolimatta signaali muodostaa 

selkeää siniaaltoa, joten sen signaalin arveltiin olevan käytettävissä renkaan aseman määrit-

tämiseen varauksin. Mainittu uudelleenkalibrointi ajojen 5 ja 6 välissä ei näy mittaussignaa-

leissa lainkaan. 

 

Kuvassa 25 on esitetty vanteen mitatut venymät sen kolmella eri offset asetuksella. Esitetyt 

offset –arvot ovat suurin negatiivinen offset (-140 mm), 0-offset sekä suurin positiivinen 

arvo (+140 mm). Ajon 4 yhteyteen on merkitty ajotapahtuman eri vaiheet koeajoradalle siir-

tymisen, sen kiertämisen sekä paluun osalta. Koeajoradan kahden kierroksen kaltevat osuu-

det erottuvat helposti lähes kaikista mittaussignaaleista. Koska koeajorata kierrettiin aina 

samaan suuntaan mitattavan renkaan ollessa kaltevan osuuden alapuolella, näkyy vanteen 

negatiivinen, raideväliä leventävä offset venymävaihtelun pienenemisenä kaltevalla osuu-

della ja positiivinen tai nollaoffset vaihtelua kasvattavana.   
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Kuva 25. Venymäliuskojen mittaustulokset [str] kolmella eri vanteen offset asetuksella. 

Koeajon vaiheet on merkitty Ajon 4 tulosten yhteyteen. Vastaavat vaiheet ovat luettavissa 

myös muista mittaustapauksista. 

Ajo koeajoradalle 

0-150 s. 

Ajo koeajoradalta hallille 

360-600 s. 

2 koeajoratakierrosta 

150-360 s. 

kalteva     suora     kalteva 
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Jokainen koeajokierroksista ajettiin vetävän traktorin vakiokierroksilla. Tämä on nähtävissä 

kuvan 26 KA_VY kiihtyvyysanturituloksista, joissa vanteen pyöriminen esiintyy vakiotaa-

juudella. Ajon 2 perusteella aikaväliltä 32-490 sekuntia laskettu renkaan pyörimistaajuus on 

7,8 kierrosta/sekunti, joka rengasvalmistajan ilmoittamalla vierintäkehän pituudella 5,542 

metriä vastaa ajonopeutta 2,6 km/h. Koeajoradan kaltevat osuudet näkyvät sivukiihtyvyyttä 

mittavan KA_RZ anturin negatiivisena kiihtyvyytenä. 
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Kuva 26. Kiihtyvyysantureiden kiihtyvyystulokset kolmella eri ajokierroksella.  

kalteva     suora     kalteva 
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Kuvassa 27 on esitetty suurennoksena anturin KA_RZ signaali eri ajokierroksilla kaltevan 

osuuden kohdalla. Vaunun sivukiihtyvyys asettuu pääosin arvojen 0,2g ja 0,25g väliin. Si-

vukiihtyvyys on kallistuskulman α sinikomponentti, jolloin kallistuskulma voidaan ratkaista 

kaavasta 

 

)arcsin(a      (39) 

 

, jossa a on sivukiihtyvyyttä mittaavan KA_RZ-anturin kiihtyvyys. Mittasignaalin mu-

kaiseksi kallistuskulmaksi α saadaan näin 11,5-14,5 astetta, keskimäärin 13 astetta. 

 

 
Kuva 27. Koeajovaunun sivukiihtyvyys (KA_RZ) eri koeajokierroksilla kaltevalla osuu-

della. Sivukiihtyvyys asettuu 0,2-0,25g väliin, joka vastaa sivukallistumaa 11,5-14,5 astetta. 

 

7.2 Venymien muutos koeajokierrosten aikana 

Edellä esitetyistä venymistä nähdään, että venymäsignaalien lähtötaso on kullakin liuskalla 

omansa ja nollasta poikkeava. Tämä johtuu siitä, että liuskojen nollaus suoritettiin vain ker-

ran koeajopäivän aikana ennen renkaan kiinnittämistä ajoneuvoon. Tästä johtuen tuloksissa 

on mukana sekä ruuvien kiristämisestä, että perävaunun omapainosta johtuvat keskiön ve-

nymät. Sen lisäksi, että venymä on mukana tuloksissa, sen suuruus vaihtelee ruuvien esiki-

ristyksen mukaisesti, keskiön puolesta (keskiön bot -puoli kiinnitysmuttereiden puolella tai 

navan puolella) ja offset –asetuksesta. Nämä niin kutsutut staattiset venymät taulukoitiin 
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jokaisen koeajokierroksen alussa ja lopussa sekä piirrettiin alla oleviin kuvaajiin, kuvat 28-

29. 

 

 

Kuva 28. Liuskojen staattiset venymät koeajokierrosten alussa. 

 

 

Kuva 29. Liuskojen venymät koeajokierrosten alussa. 
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Kuvien 28 ja 29 palkit on järjestelty siten että ajot 1, 4 ja 5, joissa keskiön bot –puoli on ollut 

kiinnitysmuttereiden puolella, on näytetty ensin. Kuten mainittu, yleinen tasoero eri ajokier-

rosten ja mittauspisteiden välillä on hyväksyttävissä erilaisesta staattisesta kuormitustilan-

teesta ja mahdollisista kiinnitysruuvien kiristystiukkuuseroista johtuen. Venymän muutos 

koeajokierroksen aikana sen sijaan viittaa jonkin pysyvän muutokseen mittaustapahtuman 

aikana. Käytännössä tämä voisi olla materiaalin plastinen venymä tai offset –säädettävän 

vanteen tapauksessa kiinnitysmuttereiden kitkapidon luistaminen. Alla olevassa kuvassa 30 

venymien muutos p on suhteutettu toisiinsa nähden vähentämällä venymän loppuarvo 1 al-

kuarvosta 0  ja jakamalla erotus alkuarvolla 

 

%100
0

01 






p      (40) 

 

 

Kuva 30. Staattisen venymän muutos mittaustapahtuman aikana. 

 

Kuvaajasta nousevat esiin erityisesti 45 asteen liuska ajojen 4 ja 5 aikana, sekä liuskojen 

TOP00, BOT00 ja BOT90T muutokset ajojen 2, 3 ja 6 aikana. Ylemmistä kuvista voidaan 

havaita, että 45 asteen liuskan tulos on absoluuttisesti hyvin pieni suurilla negatiivisilla off-

set –arvoilla, joka jo itsessään selittää suuren eron tuloksissa. Lisäksi 45 asteen liuska on 

enemmänkin sekundäärinen liuska suurimman leikkausjännityksen osoittamiseksi. Liuskat 
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TOP00 ja BOT00 ovat sitä vastoin suurimpiin päävenymiin reagoivia liuskoja. Näiden lius-

kojen staattisen venymän muutos koeajokierrosten 2, 3 ja 6 aikana osoittaa, että mitattavassa 

vanteessa on tapahtunut jokin pysyvä muutos suurimpien offset –arvojen aikana (vastaavat 

offsetit +140, +110 ja +30 mm). Koska venymien absoluuttiset arvot ovat suurimmillakin 

offsetilla kaltevan ajon aikana alle 800 str (noin 170 MPa), on kyse ennemminkin ruuvien 

kitkan luistamisesta kuin plastisesta myötäämisestä. Muutoksen tutkimista jatkettiin edel-

leen siten että liuskojen TOP00 ja BOT00 venymän muutosta verrattiin koeajokierrosten 2 

ja 3 osalta mittauksen alusta tilanteeseen ennen ensimmäisen kaltevan osuuden alkua. Ver-

tailu osoitti, että muutos kaltevaan osuuteen mennessä oli molempien liuskojen osalta mer-

kittävästi lopputilannetta vähäisempi, mutta kuitenkin lähes 50 % ajon 2 tapauksessa. Tämä 

osoittaa, että staattisen venymän muutos on tapahtunut osin koeajoradan tasaisella osuudella, 

mahdollisesti mutkassa, ja suuremmissa määrin kaltevan osuuden aikana. 

 

7.3 Ekvivalentti venymävaihtelu mittauspisteissä 

Ekvivalentit venymävaihtelut mittauspisteissä määritettiin erikseen sekä tasaiselle että kal-

tevalle ajolle. Edustavaksi tasaisen ajon osuudeksi valittiin meno sekä paluu testiradalle 

(kohdat 3. ja 9., kuva 15) sekä hiekkaosuus kahden kaltevan osuuden välissä (kohta 5.). 

Nämä kolme erillistä jaksoa erotettiin mittasignaalista käyttäen hyväksi videotallennetta 

sekä kulma-asemaa mittaavaa kiihtyvyyssignaalia (erotus KA_VY - KA_RY) siten, että ku-

kin jaksoista alkaa ja päättyy vanteen samaan kulma-asemaan. Vastaava erottelu tehtiin kun-

kin koeajokierroksen kahdelle kaltevalle osuudelle. Koska vanteen kulma-asema on sama 

sekä erotetun jakson alussa että lopussa, on renkaan pyörähdysten lukumäärä kokonaisluku. 

Erotellut mittausjaksot, kokonaisaika Tkok, pyörähdysten lukumäärä Nkok, pyörimistaajauus f 

sekä siitä lasketut pyörimisnopeudet on esitetty työn liitteessä 2 taulukoissa 29 ja 30. Ekvi-

valentit venymä- sekä jännitysvaihtelut on esitetty taulukoissa 13 ja 14 sekä kuvissa 31-34. 

 

Taulukko 13. Laskennalliset ekvivalentit venymä- ja jännitysvaihtelut mittauspisteissä tasai-

sen ajon osuuksilla eri koeajokierroksilla. 

Ajo Offset TOP00 

[str] 

BOT00

[str] 

BOT90R

[str] 

BOT90T

[str] 

BOT90-

45 [str]

BOT180

[str] 

BOT90x 

[str] 

BOT90xy 

[str] 

Ajo1 -30mm 49.7 55.6 66.2 30.7 106.3 63.2 13.5 4.9 

Ajo2 +140mm 267.8 328.7 322.7 162.5 326.8 262.3 65.6 34.2 

Ajo3 +110mm 201.4 252.1 270.1 125.3 300.6 99.2 55.6 25.0 
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Taulukko 13, jatkuu. Laskennalliset ekvivalentit venymä- ja jännitysvaihtelut mittauspis-

teissä tasaisen ajon osuuksilla eri koeajokierroksilla. 

Ajo Offset TOP00 

[str] 

BOT00

[str] 

BOT90R

[str] 

BOT90T

[str] 

BOT90-

45 [str]

BOT180

[str] 

BOT90x 

[str] 

BOT90xy 

[str] 

Ajo4 -140mm 109.5 122.1 134.1 29.4 266.7 141.0 29.2 10.9 

Ajo5 -110mm 114.9 102.6 122.2 35.0 210.0 124.0 25.9 9.6 

Ajo6 +30mm 85.6 142.5 155.2 76.8 120.4 139.0 30.6 13.3 

Ajo7 ±0mm 64.8 105.3 110.3 52.5 66.7 101.5 21.9 9.5 

Ajo7.1 ±0mm 91.5 120.5 121.4 58.5 95.9 110.8 24.3 11.0 

Ajo7.2 ±0mm 80.9 136.2 114.1 59.6 104.0 127.0 22.5 12.4 

 

 

Kuva 31. Ekvivalentit venymävaihtelut mittauspisteissä tasaisen ajon osuuksilla eri offset -

asetuksella. 

 

BOT00 ja BOT180 ovat toisiaan 

vastaavat liuskat 180 asteen 

vaihe-erolla
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Kuva 32. Ekvivalentti radiaalinen jännitysvaihtelu sekä xy-tason leikkausjännitysvaihtelu 

BOT90 mittauspisteessä tasaisen ajon osuuksilla eri offset -asetuksella. 

 

Taulukko 14. Laskennalliset ekvivalentit venymä- ja jännitysvaihtelut mittauspisteissä kal-

tevan ajon osuuksilla eri koeajokierroksilla. 

Ajo Offset TOP00 

[str] 

BOT00

[str]

BOT90T

[str]

BOT90R

[str]

BOT90-45

[str]

BOT180 

[str] 

BOT90x 

[MPa] 

BOT90xy 

[MPa]

Ajo1 -30mm 112.8 83.1 68.8 40.2 327.0 95.4 17.3 6.2

Ajo2 +140mm 578.6 664.1 702.4 335.6 797.2 557.0 145.1 68.7

Ajo3 +110mm 484.5 551.2 595.6 274.0 746.8 288.1 123.4 53.9

Ajo4 -140mm 53.9 67.5 73.3 32.7 78.8 69.1 15.1 7.5

Ajo5 -110mm 101.8 56.1 58.3 28.0 97.5 50.4 12.2 6.0

Ajo6 +30mm 287.2 372.7 448.2 233.0 433.8 372.8 88.0 38.0

Ajo7 ±0mm 250.8 357.0 379.7 210.4 351.6 340.0 73.1 33.7
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Kuva 33. Ekvivalentit venymä- ja jännitysvaihtelut mittauspisteissä kaltevan ajon osuuksilla 

eri offset -asetuksella. 

 

 

Kuva 34. Ekvivalentti radiaalinen jännitysvaihtelu sekä xy-tason leikkausjännitysvaihtelu 

BOT90-mittauspisteessä tasaisen ajon osuuksilla eri offset -asetuksella. 

 

  

BOT00 ja BOT180 ovat toisiaan 

vastaavat liuskat 180 asteen 
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Yllä esitetyistä kuvista voidaan tehdä seuraavat havainnot: 

1. BOT00 ja BOT180 liuskat mittaavat samaa radiaalista venymää navan kiinnitysruu-

vin kohdalta. Liuskan BOT180 mittaustulos poikkeaa BOT00-liuskan tuloksesta 

merkittävästi ajossa 3. Koska BOT00 tulos on kuitenkin lähempänä muita mittaus-

pisteitä, on BOT180 liuskan mittaustulos todennäköisesti väärä sekä tasaisella että 

kaltevassa ajossa. 

2. Tasaisella osuudella pienintä venymävaihtelua ei anna Ajo7 (offset ± 0 mm), vaan 

Ajo 1 (offset -30 mm). 

3. Tasaisella ajettaessa suuret positiiviset offsetit tuottavat merkittävästi suurempia ve-

nymävaihteluita kuin suuret negatiiviset offsetit. 

4. Kaltevalla ajettaessa negatiivinen offset kumoaa ja positiivinen offset lisää kaltevasta 

pinnasta aiheutuvaa momenttikuormitusta laskentaohjelman olettaman mukaisesti. 

 

7.4 Kalvo-/ taivutusvenymävaihtelu TOP/BOT00 mittauspisteessä 

Mittauspisteessä TOP00/BOT00 radiaalinen venymäliuska sijaitsee vanteen pinnan eri puo-

lilla. Kyseisen mittauspisteen venymätuloksesta voidaan näin ollen erottaa kalvo- ja taivu-

tusvenymäkomponentit. Ekvivalentti kalvovenymäkomponentti määritettiin laskemalla mit-

taussignaalien aritmeettinen keskiarvo, hakemalla näin aikaansaadusta kalvovenymädatasta 

vaikuttavat kalvojännityssyklit J-Rain -ohjelmalla ja laskemalla niistä ekvivalentti kalvojän-

nitysvaihtelu. Ekvivalentti taivutusvenymävaihtelu laskettiin edellä kuvatulla tavalla vähen-

tämällä ennen syklien laskentaa pintavenymää mittaavan liuskan signaalista kalvovenymä-

komponentti.  

 

Näin aikaansaadut kalvo- ja taivutusvenymävaihtelukomponentit ekv-kalvo ja ekv-taiv on 

esitetty alla olevissa taulukoissa 15 ja 16 sekä kuvissa 35 ja 36 erikseen sekä tasaisen ajon 

että kaltevan ajon osuuksille. Taulukoiden kaksi oikean puoleista saraketta ovat kalvoveny-

män prosenttiosuudet mitatuista pintavenymistä. 
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Taulukko 15. Kalvo- ja taivutusvenymät sekä kalvovenymän osuus pintavenymästä mittaus-

pisteessä TOP00/BOT00 tasaisen ajon osuudella.  

Ajo Offset TOP/BOT00

ekv‐kalvo [str]

TOP/BOT00

ekv‐taiv [str]

TOP00

kalvo/pinta

BOT00 

kalvo/pinta 

Ajo1 -30mm 30.4 42.4 61.2 % 54.7 % 

Ajo2 +140mm 43.7 295.3 16.3 % 13.3 % 

Ajo3 +110mm 38.3 224.5 19.0 % 15.2 % 

Ajo4 -140mm 15.3 115.1 13.9 % 12.5 % 

Ajo5 -110mm 13.8 108.1 12.0 % 13.5 % 

Ajo6 +30mm 33.9 112.6 39.6 % 23.8 % 

Ajo7 ±0mm 33.9 78.7 52.2 % 32.1 % 

 

 

Kuva 35. Mittauspisteen TOP00/BOT00 ekvivalentit pinta-, kalvo sekä taivutusvenymä-

vaihtelut tasaisen ajon osuudella. 

 

  

Pintavenymävaihtelu 
Kalvo-/taivutusosuus pinta-

venymävaihtelusta 
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Taulukko 16. Kalvo- ja taivutusvenymät sekä kalvovenymän osuus pintavenymästä mittaus-

pisteessä TOP00/BOT00 kaltevan ajon osuudella. 

Ajo Offset TOP/BOT00 

ekv‐kalvo [str]

TOP/BOT00 

ekv‐taiv [str]

TOP00 

kalvo/pinta

BOT00 

kalvo/pinta 

Ajo1 -30mm 53.2 87.5 47.2 % 64.1 % 

Ajo2 +140mm 66.8 613.1 11.5 % 10.1 % 

Ajo3 +110mm 62.2 514.4 12.8 % 11.3 % 

Ajo4 -140mm 30.9 53.6 57.4 % 45.9 % 

Ajo5 -110mm 50.6 63.6 49.8 % 90.3 % 

Ajo6 +30mm 51.9 329.5 18.1 % 13.9 % 

Ajo7 ±0mm 57.2 302.7 22.8 % 16.0 % 

 

 

Kuva 36. Mittauspisteen TOP00/BOT00 ekvivalentit pinta-, kalvo sekä taivutusvenymä-

vaihtelut kaltevan ajon osuudella. 

 

Edellä esitetyistä taulukoista sekä kuvista on nähtävissä, että kalvovenymän osuus pinta-/ 

kokonaisvenymästä ekv-pinta on samaa suuruusluokkaa sekä tasaisella että kaltevalla pin-

nalla ajettaessa. Sama asia näkyy selkeämmin alla esitetyissä kuvissa 37 ja 38, joissa kalvo-

jännityksen osuus kokonaisvenymävaihtelusta on piirretty pylväsdiagrammiin. Pylväät on 

Kalvo-/taivutusosuus pinta-

venymävaihtelusta 
Pintavenymävaihtelu 
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järjestelty TOP-puolen suhteellisen arvon perusteella pienimmästä suurimpaan arvoon. Ta-

saisen ajon osuudella pylväät järjestyvät siten, että itseisarvoltaan suuremmat offsetit antavat 

pienimmät suhteelliset arvot. Tämä on luonnollista, sillä offsetin kasvaessa taivutusvenymän 

osuus kasvaa. Kaltevalla osuudella pienimmän suhteellisen arvon antavat positiiviset offsetit 

ja päinvastoin. Myös tämä on ymmärrettävää positiivisen offsetin ja kaltevasta pinnasta joh-

tuvan taivutuksen summautuessa ja kasvattaessa radiaalisen venymän taivutusosuutta. 

 

 

Kuva 37. Radiaalisen kalvo- ja pintavenymän suhde TOP00/BOT00 mittauspisteissä tasai-

sen ajon osuuksilla. 
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Kuva 38. Radiaalisen kalvo- ja pintavenymän suhde TOP00/BOT00 mittauspisteissä kalte-

van ajon osuuksilla. 

 

Kuvissa 39-42 on esitetty mittaussignaalista erotettujen kalvo- ja taivutusvenymien tyypilli-

set muodot yhden renkaan pyörähdyksen aikana. Signaali alkaa kehäkulmasta 0 astetta, jol-

loin mittaavat liuskat (TOP00 ja BOT00) sijaitsevat ala-asennossa. Yksittäisen pyörähdyk-

sen signaaleita on käsitelty kuvaajia varten siten, että ne on siirretty keskijännityksen 0 koh-

dalle sekä skaalattu vastaamaan kyseisen signaalin ekvivalenttia vaihtelua. Näin kuvaajat 

ovat paremmin vertailtavissa keskenään sekä jäljempänä esitettyjen FEM-tulosten kanssa. 

Taivutusvenymien BOT-puolen kuvaaja on TOP-kuvaajan peilikuva X-akselin suhteen, jo-

ten sitä ei ole esitetty kuvien selkiyttämiseksi. Kierroksen määrittämiseen käytettiin navan 

mukana pyörivän kiihtyvyysanturin signaalia. Sinimuotoisen signaalin käännekohdassa sig-

naalin muutos on hyvin pientä merkittävälläkin kehäkulman muutoksella. Näin ollen tarkan 

kierroksen erottamiseen liittyy epätarkuutta. Esimerkiksi kuvan 39 ajo2 kalvojännityksen 

minimikohta 20 asteen kohdalla on todennäköisesti todellinen X-akselin nollakohta.  
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Kuva 39. Tyypilliset kalvovenymän kuvaajat yhden kierroksen aikana tasaisen ajon osuu-

della. Kuvan venymät on skaalattu ekvivalettia venymää vastaavalle tasolle sekä siirretty 

vaihtelemaan symmetrisesti nollan molemmin puolin (keskivenymä on 0). 

 

 

Kuva 40. Tyypilliset taivutusvenymän kuvaajat yhden kierroksen aikana tasaisen ajon osuu-

della. Bot-puolen taivutusvenymän kuvaaja on esitettyjen kuvaajien peilikuva x-akselin suh-

teen. Kuvan venymät on skaalattu ekvivalettia venymää vastaavalle tasolle sekä siirretty 

vaihtelemaan symmetrisesti nollan molemmin puolin (keskivenymä on 0). 
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Kuva 41. Tyypilliset kalvovenymän kuvaajat yhden kierroksen aikana kaltevan ajon osuu-

della. Kuvan venymät on skaalattu ekvivalettia venymää vastaavalle tasolle sekä siirretty 

vaihtelemaan symmetrisesti nollan molemmin puolin (keskivenymä on 0). 

 

 

Kuva 42. Tyypilliset taivutusvenymän kuvaajat yhden kierroksen aikana kaltevan ajon 

osuudella. Bot-puolen taivutusvenymän kuvaaja on esitettyjen kuvaajien peilikuva x-akselin 

suhteen. Kuvan venymät on skaalattu ekvivalettia venymää vastaavalle tasolle sekä siirretty 

vaihtelemaan symmetrisesti nollan molemmin puolin (keskivenymä on 0). 
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7.5 Rengaspaineen vaikutus venymätuloksiin 

Rengaspaineen vaikutuksen tutkimiseksi ajovaiheiden 7.3-7.5 mittaustuloksista erotettiin 

koeajoradan suoralta osuudelta jakso, jossa rengas tekee kolme täyttä pyörähdystä. Erotetut 

ajanjaksot ovat 

vaiheessa 7.3 (3,7 bar) 21,9 sekuntia väliltä 915,2 – 937,1 s. 

vaiheessa 7.4 (3,0 bar)21,5 sekuntia väliltä 1252,2 – 1273,7 s. 

vaiheessa 7.5 (2,5 bar)21,4 sekuntia väliltä 1567,9 – 1589,3 s. 

 

Kullekin ajanjaksolle laskettiin mittauspisteiden ekvivalentti venymävaihtelu sekä lisäksi 

mittauspisteen BOT90 radiaalinen jännitysvaihtelu ja XY-tasossa vaikuttava leikkausjänni-

tysvaihtelu. Kolmen kierroksen ekvivalenttivaihtelut on esitetty kuvassa 43. 

 

 

Kuva 43. Kolmen pyörähdyksen perusteella laskettu ekvivalentti venymä- (pisteet TOP00-

BOT180) tai jännitysvaihtelu (pisteet BOT90-x ja BOT-xy) eri rengaspaineilla. 

 

Kuvan 43 perusteella mittaustuloksissa ei ole nähtävissä trendiä, jossa laskeva rengaspaine 

korottaisi tai alentaisi venymävaihtelua. Lisäksi muiden ajomittausten tapaan liuskat BOT00 

ja BOT180 mittaavat samaa radiaalista venymävaihtelua 180 asteen vaihe-erolla. Jo ero näi-

den signaalien välillä on suuruusluokaltaan sama kuin eri ajovaiheiden välillä vaikuttava ero. 
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Näin ollen mittauksen perusteella rengaspaineella ei ole vaikutusta mitattuihin venymävaih-

teluihin. 

 

7.6 Kahdeksikkoajo ja nopea ajo (vaiheet 7.1 ja 7.2) 

Kuvissa 44 ja 45 on vertailtu kahdeksikkoajon sekä nopean ajon osuuksien venymävaihte-

luita tasaisen hitaan ajon osuuksiin. Sekä kahdeksikon että nopeuden nostamisen havaitaan 

vaikuttavan venymätuloksiin korottavasti. Vaikutus on kuitenkin vähäinen ottaen huomioon, 

että venymätaso on yleisestikin alhainen Ajon 7 0-offset vanteessa. Esimerkiksi ajonopeu-

desta johtuva 20 str:n venymävaihtelun nousu suuremman venymävaihtelun tuottavassa 

vanteessa on lähes häviävän pieni. 

 

 

Kuva 44. Kahdeksikkoajon (vaihe 7.1) ekvivalentti venymä- (pisteet TOP00BOT180) ja 

jännitysvaihtelu mittauspisteissä (pisteet BOT90-x ja BOT90-xy). Vertailun takia sa-

massa kuvaajassa on esitetty vastaavien mittauspisteiden venymä- ja jännitysvaihtelut suo-

ralla tasaisella osuudella (vaihe 7). 
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Kuva 45. Nopean ajon (vaihe 7.2) ekvivalentti venymä- (pisteet TOP00BOT180) ja jänni-

tysvaihtelu mittauspisteissä (pisteet BOT90-x ja BOT90-xy). Vertailun takia samassa 

kuvaajassa on esitetty vastaavien mittauspisteiden venymä- ja jännitysvaihtelut suoralla ta-

saisella osuudella (vaihe 7). 
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8 FEM LASKENNAN TULOKSET 

 

 

Seuraavissa kappaleissa on esitetty vanteen elementtimallista saadut tulokset. Kahdessa en-

simmäisessä kappaleessa on esitetty eri kuormitus- ja tuentareunaehtojen vaikutusta mallin 

tuloksiin sekä päätetty näiden pohjalta lopullisessa väsymislaskennassa käytettävät lasken-

taolettamat. Seuraavissa kappaleissa mittaustuloksia on vertailtu elementtimallin tuloksiin 

sekä esitetty elementtimallin korjattu kuormitus lopulliseen väsymisanalyysiin. 

 

8.1 Kuormajakauman vaikutus venymätuloksiin 

Vaikka tutkimuksen lähteistä useassa on pyritty selvittämään vanteen rasituksia FE-

analyysin avulla, niistä yhdessäkään ei ole esitetty kuormituksen siirtämistä renkaalta van-

teelle. Näin ollen kirjallisuudesta ei saatu malliratkaisua kuormajakaumalle. Tässä työssä 

kuormitusjakauman leveyttä varioitiin 34 ja 90 asteen välillä kolmella eri kehäkulmalla. 

Kaikki kehäkulmavariaatiot laskettiin sinimuotoisella ja tasan jakautuneella paineella. Li-

säksi laskettiin 90 asteen tapaus kohdistamalla paine vanteeseen Z-akselin suuntaisena van-

teen pinnan normaalin sijaan. Yhteenvetona havaitiin, että kuorman vienti vaikuttaa mittaus-

pisteiden venymävaihtelun suuruuteen, mutta ei merkittävästi jakauman muotoon. Esimerk-

kinä kuvassa 46 on näytetty mallin radiaalinen venymä TOP00-mittauspistettä vastaavassa 

sijainnissa pystykuormituksella eri kuormajakaumilla. 
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Kuva 46. Radiaalinen venymä kierroksen aikana eri kuormitusjakaumilla pystykuormituk-

sella. Kuormitusjakaumalla on vaikutus venymien ja venymävaihtelun suuruuteen, mutta ei 

merkittävästi jakauman muotoon. 

 

Laskentaohjelman tulokset perustuvat 90 asteen sektorille kohdistetulle sinimuotoisesti ja-

kautuneelle painekuormitukselle (kuvassa 46 ”Fz 90 rad x”). Tämä jakauma edustaa nyt 

tutkituista vaihtoehdoista keskimääräisiä tuloksia antavaa jakaumaa, sillä jakaumaa leventä-

mällä venymävaihtelutulokset pienenevät ja kaventamalla kasvavat. Näin ollen tutkimusta 

jatkettiin kuvan 47 mukaisella 90 asteen radiaalisella paineella. 
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Kuva 47. FEM-analyysiin valittu kuormitusjakauma. Kuvassa pystykuorma FZ.  

 

Momenttikuormituksen jakauma on kuvaa 47 vastaava, mutta momenttikuormitus annettiin 

malleihin voimaparina. Voimien jakauma kehän suunnassa vastaa pystykuorman jakaumaa, 

mutta niillä ei ole Y-suuntaista komponenttia kuten pystykuormalla. Näin momenttikuor-

masta ei aiheudu napaan minkään suuntaisia voimia. Muut varioidut kuormitusjakaumat 

sekä niiden keskinäiset suhteelliset tulokset on esitetty työn liittessä 3. 

 

8.2 Reunaehdon vaikutus mittaustuloksiin 

Keskiön reunaehtovaihtoehdoista ”keskiökontakti” mahdollistaa kuormitusten siirtymisen 

vanteesta napaan vanteen keskireiän kautta, mutta ei ruuvien leikkauksen kautta. Vaihtoeh-

dossa ”ruuvikontakti” ruuveilla on mahdollisuus kantaa leikkausvoimia, mutta keskireiälle 

ei ole mallinnettu kontaktia. Lisäksi molemmissa tapauksissa voimien on mahdollista siirtyä 

keskiöstä napaan kitkan välityksellä. Kuvissa 48 ja 49 on esitetty mallien venymävaihtelut 

mittauspisteitä vastaavissa sijainneissa siten että ruuvikontaktimallin venymävaihtelutulos 

on esitetty Y-akselilla ja keskiökontaktimallin tulos X-akselilla. Mallien kuormitukset ovat 

taulukoita 11 ja 12 vastaavat. 

 

 

 

Mx Fz 
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Kuva 48. Reunaehdon vaikutus FEM-mallin venymävaihteluihin – tasainen ajo. Pystyakse-

lilla ruuvikontaktimallin venymävaihtelutulos, vaaka-akselilla keskiökontaktimallin tulos 

samalla kuormituksella. 

 

 

Kuva 49. Reunaehdon vaikutus FEM-mallin venymävaihteluihin – kalteva ajo. Pystyakse-

lilla ruuvikontaktimallin venymävaihtelutulos, vaaka-akselilla keskiökontaktimallin tulos 

samalla kuormituksella. 
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Kuvista nähdään, että mallien keskinäinen ero on hyvin vähäinen eikä lopullisen kestoikä-

laskennan kannalta ole merkittävää vaikutusta kumpaa reunaehdoista käyttää. Tästä huoli-

matta malleista tarkastettiin voimien kulkureitti kuvien 50 ja 51 FEM-mallin vapaakappale-

voimien avulla. Kuvasta 50 nähdään, että keskiökontaktillisessa mallin kokonaiskuormasta 

(puolimallille 24 368 N, vastaa 4968 kg pyörakuormaa) 6 % siirtyy navalle keskiökontaktin 

kautta. Koska ruuvien läpi ei siirry merkittävää pystykuormaa, on 94 % pystykuormasta 

(noin 23 kN) siirryttävä ruuvin kitkavoimien kautta. 

 

 

Kuva 50. Pystyvoiman (Fz = 24368 N) siirtyminen napaan keskiökontaktilla. Pystykuor-

masta 94 % siirtyy napaan kitkavoimien välityksellä ja 6 % keskiökontaktin kautta. 

 

Naparuuvien esikiristysvoiman ollessa 300 kN/ruuvi jo yksittäisen ruuvin kitkavoimakapa-

sitetiksi saadaan 45 kN ( = 0,15). Näin ollen jo yksi ruuvi kykenisi siirtämään pyöräkuorma 

kitkan välityksellä noin 4500 kg:n pyöräkuormaan asti. Kuvassa 51 on esitetty vastaava 

kuormitustilanne ruuvikontaktimallissa. Kuvasta nähdään että noin puolet pystykuormasta 

siirtyy ruuvien kontaktien ja puolet kitkan kautta. 

REUNAEHTO 1: Keskiökontakti 

Pystyvoimasta 6 % 

siirtyy keskiön kon-

taktin läpi ja loput 94 

% kitkan välityksellä 

Ruuvien läpi ei 

siirry merkittäviä 

Z-suuntaisia voi-

mia 
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Kuva 51. Pystyvoiman (Fz = 24368 N) siirtyminen napaan ruuvikontaktitapauksessa. Ruu-

vien läpi siirtyvä Z-suuntainen voima on 51 % kokonaispystyvoimasta. Loput 49 % siirtyy 

napakontaktin kitkavoimana. 

 

Ruuvivoimat jakautuvat siten, että maakontaktia lähinnä oleva ruuvi kantaa kuormituksesta 

suurimman osan. Ruuvivoimista päätellen suurin osa kalvokuormasta siirtyy keskiön alanel-

jänneksen kautta puristuksena navalle ja pienempi osa keskiön yläosan vetona. 

 

Elementtimallissa kaikki kontaktit on mallinnettu välyksittöminä, kun todellisessa raken-

teessa sekä keskiön että ruuvin reiät ovat välyksellisiä. Mitatun vanteen tapauksessa kiinni-

tysruuvien halkaisija oli 22 mm, ruuvin reiät 25,4 mm ja vanteen keskitys tapahtui keskireiän 

avulla. Näin ollen elementtimallin kaltaista ruuvikontaktia ei pääse syntymään. Mallin esi-

kiristys- ja kitkavoima ovat kuitenkin realistisen suuruisia; jo harvakierteisen M22 10.9  ruu-

vin esikiristysvoima on tyypillisesti tasolla 200250 kN (Valtanen, 2007, s. 565). Käytetyt 

Yhteenlaskettu ruuvivoima. Pysty-

voimasta 51 % siirtyy ruuvien kon-

taktien läpi ja loput 49 % kitkan vä-

lityksellä 

Symmetriatasoilla sijaitsevien ruu-

vien leikkausvoima on puolet todel-

lisesta voimasta 

REUNAEHTO 2: Ruuvikontakti 
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pyörän pultit olivat tiheäkierteisiä ja mittauksessa varmistettiin, että kiinnityksessä käytetty 

paineilmatyökalu kiristi ruuvit vähintään nimelliseen kiristysmomenttiin. Näin ollen on to-

dennäköistä että todellisessa tilanteessa kuorma on siirtymyt joko osittain tai kokonaan esi-

kiristyksestä aiheutuvan kitkan kautta. Lopullisessa laskennassa käytettiin ruuvikontakti-

vaihtoehtoa keskiön kiinnittämiseen. 

 

8.3 Mittaustulosten vertailu elementtimallin tuloksiin 

Kuvissa 52 ja 53 alla on esitetty elementtimalleista luetut venymä- ja jännitysvaihtelut mit-

tauspisteitä vastaavista sijainneista taulukoiden 11 ja 12 mukaisilla kuormituksella. Kuvissa 

on esitetty myös TOP-puolen ruuvien välin venymävaihtelutulos (nimetty TOP90R). Ky-

seenomaista kohtaa ei mitattu, sillä TOP-puolen ainut liuska sijaitsi ruuvin kohdalla.  

 

 

Kuva 52. Elementtimallin venymä- ja jännitysvaihtelut (vain BOT90) mittauspisteitä vas-

taavissa sijainneissa tasaista ajoa vastaavilla kuormituksilla. 

 

Mittauksessa ei ollut tätä 

vastaavaa liuskaa top-puo-

lella ruuvien välissä 
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Kuva 53. Elementtimallin venymä- ja jännitysvaihtelut (BOT90) mittauspisteitä vastaavissa 

sijainneissa kaltevaa ajoa vastaavilla kuormituksilla. 

 

Edellä esitettyjä tuloksia vertailtiin mittaustuloksiin piirtämällä venymävaihtelut kuvan 54 

kuvaajiin, jossa mittaustulos on X-akselilla ja FEM-mallin tulos Y-akselilla. Kuvaajien kaksi 

ylempää neljännestä vertailevat mittauspisteiden venymävaihteiluita. Kaksi alempaa neljän-

nestä vertailevat leikkaus- ja radiaalista jännitysvaihtelua BOT90 sijainnissa. 
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Kuva 54. Mittaustulosten vertailu FEM-tuloksiin laskentaohjelman mukaisella kuormituk-

sella. Yläneljänneksissä venymävaihtelut, alaneljänneksissä jännitysvaihtelut BOT90 mit-

tauspisteessä. Vasemmalla tasainen ajo ja oikealla kalteva ajo. 

 

Kuvaajista nähdään FEM-tulosten vastaavuus mittaustuloksiin vaihtelee suuresti eri ele-

menttimallien ja mittauspisteiden välillä. Yleiskuva tuloksista on kuitenkin se, että viivojen 

painottuessa FEM-tulosten suuntaan, ovat FEM-tulokset osin konservatiivisia (mittausta 

suurempia). Tästä poikkeuksena ovat ajot 6 ja 7 (offset +30 mm ja ±0 mm), joiden simuloidut 

venymävaihtelut ovat mittauksia pienempiä. Kuvissa 55 ja 56 on vertailtu kalvo- ja taivu-

tusvenymiä TOP-/BOT00 mittauspisteessä mitattujen arvojen ja elementtimallin välillä. 
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Kuva 55. Mittaustuloksen vertailu FEM-malliin laskentaohjelman mukaisella kuormituk-

sella. Tasainen ajo. 

 

 

Kuva 56. Mittaustuloksen vertailu FEM-malliin laskentaohjelman mukaisella kuormituk-

sella. Kalteva ajo. 

Mittaus (kalvo & taiv.) FEM (kalvo & taiv.) 
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Kuvista nähdään että eroa venymissä on sekä kalvo- että taivutusvenymien osalta. Kuitenkin 

taivutusvenymävaihtelun ollessa määräävä, kokeiltiin seuraavassa vaiheessa säätää kuormi-

tusta TOP00 ja BOT00 pisteiden taivutusvenymän perusteella. Tämän havaitiin kuitenkin 

johtavan osin epäkonservatiivisiin tuloksiin, joten kuormituksia ei käytetty lopullisessa las-

kennassa. Analyysin tulokset sekä johtopäätökset on esitetty tutkimuksen liitteessä 6. 

 

8.4 Kuormituksen korjaus 

Edellä osoitettiin, että FEM-mallien mittausta suuremmat venymävaihtelut aiheutuvat eten-

kin taivutusvenymävaihtelusta. Suhteellisesti ero on suurinta tasaisella ajettaessa suurilla ne-

gatiivisilla offset-arvoilla, mutta huomattava myös esimerkiksi kaltevalla pinnalla suurilla 

positiivisilla offset -arvoilla. Laskentatulosten sovittamiseksi mittaustuloksiin FEM mallin 

kuormitusta säädettiin pitämällä pystyvoima vakiona, mutta lisäämällä vanteeseen sivukuor-

maa tasaisen ajon osuudelle sekä säätämällä sivukuormaa kaltevan ajon osuudelle. Sivu-

kuorman lisäämisellä tai säätämisellä on suora vaikutus navan ylikääntävän momentin suu-

ruuteen sekä venymätuloksiin. Myös sivuvoiman lisääminen tasaiselle osuudelle on perus-

teltua, sillä on hyvin mahdollista, että renkaan ja maan välillä vaikuttaa sivusuuntainen, van-

teen offset -arvosta sekä pystykuormasta aiheutuva kitkavoima. Mallin säädetyt kuormituk-

set on esitetty taulukoissa 17 ja 18.   

 

Taulukko 17. Tasaisen ajon kuormitukset, joilla saavutetaan paras vastaavuus mittaustulok-

siin nähden. 

Kuormitus Yksikkö Ajo1 Ajo2 Ajo3 Ajo4 Ajo5 Ajo6 Ajo7

F1Z  [N] -47510 -52464 -51512 -45185 -45901 -49570 -48736

F1Y  [N] 400 2000 2000 -4000 -3250 -2500 1100

M1X  [Nm] 1762 -5663 -3984 2962 2316 -3590 925

 

Taulukko 18. Kaltevan ajon kuormitukset, joilla saavutetaan paras vastaavuus mittaustulok-

siin nähden. 

Kuormitus 

Yk-

sikkö Ajo1 Ajo2 Ajo3 Ajo4 Ajo5 Ajo6 Ajo7

F1Z [N] -62500 -73038 -70926 -57813 -59147 -66425 -64696

F1Y [N] -11260 -11260 -11260 -12238 -12997 -14912 -14576

M1X [Nm] -4878 -16596 -14250 387 -1761 -11529 -9330
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Tasaisen ajon sivukuorman suuruutta ei laskettu, vaan se määritettiin mittauspisteiden ko-

konaisvenymävaihteluiden perusteella. Kuvassa 57 on esitetty tasaisen ajon sivuvoiman suu-

ruus suhteessa pystykuormaan eri offset-arvoilla. 

 

 

Kuva 57. Malliin lisätyn sivukuorman suhde pystykuormaan tasaisen ajon osuuksille. Li-

sätty sivukuorma on 5−10 % pystykuormasta määräytyen offsetin suuruudesta. 

 

Kuvasta nähdään, että kokonaisvenymävaihtelun perusteella lisätyn sivuvoiman suuruus on 

noin 510 % pystykuormasta ja suurempi negatiivisilla offset-arvoilla kuin vastaavilla posi-

tiivisilla offset-arvoilla.  

 

Seuraavissa kuvissa on tutkittu tarkemmin kaltevan osuuden kuormituskorjausta. Kuvassa 

58 on esitetty sekä alkuperäinen (laskentaohjelman mukainen) että korjattu mitatun pyörän 

sivukuorman suhde kokonaissivukuormaan 18,8 kN (Fy = sin 11°98,3 kN). 
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Kuva 58. Mitatun pyörän (pyörä 1) sivukuorman suhde kokonaissivukuormaan 18,8 kN 

sekä alkuperäisellä että laskentaohjelman mukaisella kuormituksella. 

 

Laskentaohjelma olettaa, että sivukuorma jakautuu kaltevalla pinnalla ylemmän ja alemman 

pyörän välille pystykuormien suhteessa (Sairanen, 2015c). Tutkitussa tapauksessa tämä vas-

taa alemman pyörän osuudeksi 6075 % kokonaissivukuormasta. Työn aikana esitettiin teo-

ria tasan jakautuneesta sivukuormituksesta pyörien välille. FEM-mallin tulosten perusteella 

tämä tuottaa kuitenkin osin epäkonservatiivisia tuloksia. Kuvassa 58 esitetyn korjatun sivu-

kuormituksen osuus pystykuormasta on edelleen välillä 6080 % pystykuormasta, mutta 

korjaukselle ei ole nähtävissä selvää korrelaatiota pystykuormasta tai offset-arvosta. 

 

Kuvassa 59 on esitetty kaaviokuvana mallin Mx-momentti sekä laskentaohjelman mukai-

sella että korjatulla kuormituksella kaltevalle osuudelle. Kuvasta nähdään korjauksen Mx-

momenttia pienentävä vaikutus FEM-tulosten paremman vastaavuuden saavuttamiseksi. 
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Kuva 59. Kuormituskorjauksen vaikutus elementtimallin Mx-momenttiin. 

 

Kuvissa 60 ja 61 on esitetty elementtimallin venymävaihtelut taulukoiden 17 ja 18 mukai-

silla kuormituksilla. 

 

 

Kuva 60. Ekvivalentit venymävaihtelut mittauspisteissä taulukon 17  tasaista ajoa vastaa-

villa kuormituksilla. 
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Kuva 61. Ekvivalentit venymävaihtelut mittauspisteissä taulukon 18  kaltevaa ajoa vastaa-

villa kuormituksilla. 

 

Kuvista nähdään, että kuormituksen korjaus on pudottanut venymävaihtelutasoja lähemmäs 

mittaustuloksia koko offset-alueella. Poikkeuksena tästä on ajoa 1 kuvaava elementtimalli, 

jonka venymävaihtelutulos on poikkeavan suuri etenkin TOP00 mittauspisteessä. Mallin 

poikkeavaan tulokseen ei löydetty selitystä, mutta ajon 1 laskentatulokseen suhtaudutaan 

varauksella lopullisessa kestoikälaskennassa. Kuvassa 62 on vertailtu mallien venymävaih-

telutuloksia mittaustuloksiin. Mittaustulosten käsittelyn yhteydessä epävarmaksi todettu 

mittaustulos Ajo3-BOT180 sekä edellä mainittu Ajo1-TOP00 tulos on piirretty katkovii-

valla. 
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Kuva 62. FEM-mallin vertailu mittaustuloksiin taulukoiden 17 ja 18 mukaisilla kuormituk-

silla. 

 

Lukuunottamatta kahta edellä mainittua  mittauspistettä, FEM-tulosten vastaavuus mittaus-

tuloksiin on pääosin hyvää. Suurin ero mittaustulosten ja FEM:n välillä liittyy Ajoihin 2 ja 

3 (offsetit +140 mm ja +110 mm). Kyseisistä FEM-tuloksista löytyy sekä mittaustuloksia 

suurempia että pienempiä arvoja riippuen mittauspisteestä, jolloin FEM-mallin kuormituk-

sen suuruutta säätämällä tarkempaan lopputulokseen ei käytännössä ole mahdollista päästä.

FEM-tulosten vas-

taavuus hyvä tai 

konservatiivinen 

FEM-tulosten vas-

taavuus hyvä tai 

konservatiivinen 
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9 KIINTEÄN W46 VANTEEN VÄSYMISKESTÄVYYS KORJATULLA 

KUORMITUKSELLA 

 

 

Seuraavissa kappaleissa esitetään elementtimallien muutos testivannetta vastaavasta raken-

teesta sarjatuotantovanteen rakenteeseen. Lisäksi esitetään sarjatuotantovanteen väsymis-

kestävyystulokset sekä kantavuus ja verrataan niitä laskentaohjelman tuloksiin. 

 

9.1 Mallien kuvaus sekä kuormitus 

Alustavien FE-laskentojen perusteella offset-säädettävän vanteen venymä- ja jännitysvaih-

telutulokset poikkeavat jopa 30 % kiinteän vanteen tuloksista. Ero tuloksissa johtuu toden-

näköisesti irroitettavan kehän liitoksen jäykkyyseroista hitsattuun kehään nähden. Mitatun 

kaltainen offset-säädettävän testivanne ei kuulu normaalin tuotannon piirissä oleviin vantei-

siin, jolloin sen väsymiskestävyyden määrittämistä ei nähty tarpeelliseksi. Tässä osiossa 

määritellään kappaleen 8.4 mukaisesti korjatuilla kuormituksilla kuormitetun kiinteän van-

teen väsymiskestävyys. Tarkastelua varten mittaustulosten vertailuun luotuihin elementti-

malleihin tehtiin kuvan 63 mukainen muutos, jossa keskiön ulkoreunan ja kehän välinen 

ruuviliitos poistettiin. Lisäksi tarkasteltiin vain malli, jossa ruuvireiät sijaitsevat 0/180-ta-

sossa. 

 

 

Kuva 63. Kiinteän vanteen elementtimallissa kehän ruuviliitos poistettiin ja keskiö sidottiin 

jäykästi kehän solmuihin. Mallia kuormitettiin kappaleen 8.4 mukaisilla kuormituksilla. 
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Kehäkontaktin puuttumisen ja vanteen tarkastelu vain yhdessä tasossajohti siihen, että eri 

ajotapausten mallien muuttujaksi jää vain napakontaktin puoli (TOP tai BOT) ja kaikki ajo-

tapaukset voidaan kuvata kahdella elementtimallilla. Mallien kuormitusjakaumana käytettiin 

90 asteen sinimuotoista jakaumaa sekä pysty-, sivu- että ylikääntävälle momenttikuormituk-

selle. Mallin napakiinnitys vastasi kappaleessa 6.2 kuvattua ruuvikontakti -vaihtoehtoa. 

Vanteen potentiaalisimpina vauriokohtina pidettiin alueita navan kiinnitysruuvien ympäris-

tössä sekä kylmämuovatun keskiön vetojäännösjännityksen puoleisia taitekohtia kuvan 64 

mukaisesti. 

 

 

Kuva 64. Elementtimallien pääjännitysvaihtelutulokset luettiin neljästä eri sijainnista; kes-

kiön TOP ja BOT –puolilta ruuvikehän vierestä (r = 195,2 mm) sekä kahden sisimmän pyö-

ristyksen vetojäännösjännityksen puolelta (BOT r = 254,8 mm ja TOP r = 288,6 mm). 

 

Rakenteessa vaikuttavana jännitysvaihteluna pidettiin kuvan solmupoluilta luettujen mak-

simi- ja minipääjännitysten erotusta. 

 

Vanteen suunnittelukuormituksena käytettiin taulukon 19 mukaista kuormitusprofiilia, jossa 

ajoneuvolla ajetaan 50 % ja 100 % kuormitustasoilla tasaista ajoa 4000 km (2000 km + 2000 

km) sekä vastaavilla kuormituksilla 12° kaltevaa ajoa 400 km (200 km + 200 km). Kuormi-

tus on soveltuvin osin laskentaohjelmaa vastaava. Joissain tapauksissa kuormitukseen on 

lisätty myös päinvastaiseen suuntaan kalteva ajo-osuus (Sairanen, 2015c). Tällaista ajotilan-

netta ei kuitenkaan mitattu, ja lisäksi mittaustulostenkin vahvistamana pystyttiin sanomaan, 

keskiö top keskiö bot 

pyöristys bot 
pyöristys top 
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että kaltevalla pinnalla ajettaessa ylärinteen puoleisen pyörän kuormitus on sekä pysty- että 

sivukuormaltaan alapuolista huomattavasti kevyempää. Näin ollen laskentaan otettiin mu-

kaan vain tasainen ja yksisuuntainen kalteva ajo. 

 

Taulukko 19. Laskentaohjelmaa mukaileva yhdistettyä ajo vastaava kuormitusprofiili.  

Ajo-

osuus 

Matka 

[km] 

Osuus 

[%] 

Tasai-

nen/kal-

teva 

Kuorma Merkintä 

Tasainen 2000 45.5 tasainen 100 % tas 

Kalteva 200 4.5 kalteva 100 % kalt 

Tasainen 2000 45.5 tasainen 50 % 0,5*tas 

Kalteva 200 4.5 kalteva 50 % 0,5*kalt

Yht. 4400 100 % 

 

Merkitsemällä tasaisen ja kaltevan ajon aiheuttamat pääjännitysvaihtelut suureilla tas ja 

kalt, sijoittamalla ne kaavaan (32) ja sieventämällä, saadaan taulukon 19 kuormitusprofiilia 

vastaavan yhdistettyä ajoa vastaavan ekvivalentin jännitysvaihtelun kaava 

 

 
1

)03125,1045,003125,1455,0( 5/155
kalttas

ekv

 
   (41)  

 

Ensimmäinen kaavan sulkeiden sisällä olevista termeistä kuvaa tasaisen ajon ja toinen kal-

tevan ajon osuutta vanteen kokonaisjännitysvaihtelusta. Kaavan (41) johto on esitetty työn 

liitteessä 8.  

 

9.2 Laskennan tulokset sekä väsymiskestävyys 

Elementtimallista luetut pääjännitykset 1 ja 2, sekä niiden erotuksesta lasketut jännitysvaih-

telut Δσtas ja Δσkalt on esitetty tasaiselle sekä kaltevalle ajolle taulukoissa 20 ja 21. Kaavalla 

(41) lasketut, yhdistettyä ajoa vastaavat jännitysvaihtelutulokset on esitetty taulukossa 22. 
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Taulukko 20. Kiinteän W46 vanteen elementtimallin jännitystulokset tasaisen ajon kuormi-

tuksilla [N/mm2]. 

Tarkasteltava 

kohta 
Jännitys 

Ajo4

(-140mm)

Ajo5

(-110mm)

Ajo1

(-30mm)

Ajo7

(±0)

Ajo6 

(+30mm) 

Ajo3 

(+110 mm) 

Ajo2 

(+140mm)

Top 

σ1 139.7 105.4 100.5 83.5 118.5 155.2 201.9

σ2 -91.3 -74.8 -78.7 -43.2 -43.6 -56.0 -79.5

Δσtas 231.1 180.2 179.2 126.7 162.1 211.2 281.4

Bot 

σ1 94.2 84.7 93.5 87.1 89.1 106.3 135.7

σ2 -55.2 -45.1 -37.0 -144.1 -184.6 -218.5 -237.5

Δσtas 149.4 129.8 130.5 231.2 273.7 324.8 373.2

Pyör. Bot 

σ1 17.1 11.9 12.7 8.0 14.7 20.1 30.5

σ2 -17.6 -12.4 -9.2 -14.7 -12.9 -25.3 -35.3

Δσtas 34.7 24.3 21.9 22.7 27.6 45.4 65.8

Pyör. Top 

σ1 20.5 8.6 16.3 11.5 12.5 34.5 59.8

σ2 -19.2 -9.5 -17.7 -14.7 -8.0 -22.3 -36.7

Δσtas 39.7 18.1 34.0 26.2 20.5 56.8 96.5

 

Taulukko 21. Kiinteän W46 vanteen elementtimallin jännitystulokset kaltevan ajon kuormi-

tuksilla [N/mm2]. 

Tarkasteltava 

kohta 
Jännitys 

Ajo4

(-140mm)

Ajo5

(-110mm)

Ajo1

(-30mm)

Ajo7

(±0)

Ajo6 

(+30mm) 

Ajo3 

(+110 mm) 

Ajo2 

(+140mm)

Top 

σ1 81.7 67.3 143.5 190.8 250.2 351.8 420.3

σ2 -92.2 -88.4 -225.1 -62.7 -66.9 -144.7 -200.0

Δσkalt 173.9 155.7 368.6 253.5 317.0 496.5 620.3

Bot 

σ1 94.9 82.4 158.7 116.7 119.9 185.9 230.5

σ2 -43.6 -34.1 -58.4 -352.3 -413.8 -531.4 -575.3

Δσkalt 138.5 116.5 217.1 469.0 533.7 717.3 805.8

Pyör. Bot 

σ1 8.1 3.0 19.2 35.7 46.2 64.3 78.7

σ2 -20.0 -22.4 -45.7 -23.6 -31.4 -53.1 -67.1

Δσkalt 28.1 25.4 64.9 59.3 77.6 117.5 145.8

Pyör. Top 

σ1 7.1 1.7 36.8 43.8 75.7 129.0 163.9

σ2 -23.9 -33.0 -93.7 -17.4 -26.0 -57.3 -76.2

Δσkalt 31.0 34.7 130.5 61.1 101.6 186.3 240.1

 

Taulukko 22. Taulukon 19  mukaista yhdistettyä ajoa vastaava jännitysvaihtelu ekv 

[N/mm2]. 

Tarkasteltava 

kohta 
Jännitys 

Ajo4

(-140mm)

Ajo5

(-110mm)

Ajo1

(-30mm)

Ajo7

(±0)

Ajo6 

(+30mm) 

Ajo3 

(+110 mm) 

Ajo2 

(+140mm)

Top Δσekv 199 156 209 145 182 276 348

Bot Δσekv 130 113 132 267 307 402 453

Pyör-1 Δσekv 30 21 35 33 42 65 82

Pyör-2 Δσekv 34 20 71 34 55 101 133
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Rakenteen kestoikä lasketaan yhtälöstä  

 

m
dC

N


 ,      (42) 

 

jossa Cd rakenteen väsymiskapasiteetin suunnitteluarvo. Väsymiskapasiteetti on S-N-käyrä-

kohtainen vakio, jonka arvo vastaa kuvitteellista kestoikää jännitysvaihtelun arvolla 1 MPa. 

Standardin 13001-3-1 (2013) mukaisella väsymisluokalla FAT 225 ja kaltevuudella m = 5 

väsymiskapasiteetiksi saadaan 1,1531018. (Niemi et al., 1998, s. 68.) 

 

Edellä esitetyt jännitysvaihtelut sekä kaavalla (42) lasketut väsymiskestoiät on esitetty ku-

vassa 65. Yhdistettyä ajoa vastaavat kestoiät on esitetty sekä kierrosten lukumääränä että 

kilometreinä kuvia seuraavassa taulukossa 23. Kilometrien laskennassa renkaan vierintä-

kehänä käytettiin rengasvalmistajan ilmoittamaa arvoa 5,537 m. 
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Kuva 65. Keskiön jännitysvaihtelut sekä kestoiät. Kestoikä on esitetty kierrosten lukumääränä ja on laskettu käyttäen FAT 225 ja m = 5.

110 
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Taulukko 23. Vanteen W46 kestoikä N taulukon 19 mukaista yhdistettyä ajoa vastaavalla 

kuormituksella. Renkaan kehän pituutena on käytetty 5537 mm. 

Tapaus 

Offset 

Ajo4  

-140mm 

Ajo5

 -110mm

Ajo1

 -30mm

Ajo7 

±0

Ajo6 

+30mm

Ajo3 

 +110 mm 

Ajo2 

+140mm

F1Z  [N] -45185 -45901 -47510 -48736 -49570 -51512 -52464

N [kierrosta] 3.68E+06 1.25E+07 2.87E+06 8.49E+05 4.23E+05 1.10E+05 6.03E+04

N [km] 20402.4 69025.8 15903.8 4698.5 2344.8 608.8 334.0

 

Kuvasta 65 nähdään että keskiön suurimmat jännitysvaihtelut esiintyvät navan ruuviliitok-

sen yhteydessä. Pyöristysten jännitysvaihtelu on kaikissa tapauksissa selvästi pienempää. 

Tämä näkyy luonnollisesti myös kestoikäkuvaajissa pyöristysten huomattavasti korkeam-

pana kestoikänä. 

 

Taulukon 23 mukaisesti erot keskiöiden väsymiskestävyyksissä ovat suuria, kilometrissä 

mitattuna sadoista kymmeniin tuhansiin. Ero on pääosin offsetistä johtuvaa, sillä perävaunun 

akselipaino oli kaikissa mitatuissa tapauksissa sama. Vähäinen ero pyöräkuormissa johtuu 

epäsymmetrisistä offset-arvoista vasemman ja oikean pyörän välillä. Renkaan pyörähdyk-

sinä mitattuna taulukon 19 mukainen 4400 kilometrin yhdistetty ajo vastaa vastaa noin 8105 

sykliä. Syklimäärä on samaa suuruusluokkaa mitä vaaditaan EUWAn (2014) radiaaliselle 

väsytyskokeen tulokseksi hidaskulkuisen maatalousperävaunun pyörälle. Tosin on huomat-

tava, että kyseenomainen koe sisältää testauskertoimen k, jonka arvo on 1,43. Kertoimen 

tarkoitus ei selviä EUWAn (2014) dokumenteista, mutta se voi olla esimerkiksi varmuus-

kerroin, koetta nopeuttava kuormakerroin tai koesarjan pienuuden huomioon ottava kerroin. 

Kuormatasolle lisätyn kertoimen vaikutus väsymiskestokään tulee S-N käyrän kaltevuuden 

mukaisessa potenssissa, jolloin kaltevuudella m = 5 kertoimen vaikutus kestoikään on 1,435 

 6-kertainen. Näin ollen, mikäli kertoimen tarkoitus on testin nopeuttaminen, pitää vaaditut 

kestoiät kertoa likimain kuudella. Hitaan maatalousperävaunun vanteen vaadittavaksi kes-

toiäksi saadaan näin 1,81062,4106 sykliä. Taulukossa 24 on esitetty vanteen suurin sallittu 

kuormitus halutun kestoiän saavuttamiseksi väsymisluokalla FAT 225 eri kestoikäoletta-

milla. Tulos on laskettu skaalaamalla renkaan pystykuormaa  taulukon 23 laskennallisen 

kestoiän sekä tavoitekestoiän viidennen juuren suhteessa. Muuttuva-amplitudisella kuormi-

tuksella S-N-käyrässä ei esiinny vakioamplitudiselle kuormitukselle tyypillistä väsymisra-

jaa, jolloin vanteelle ei käytännössä ole laskettavissa kuormitusta, jolla sen kestoikä olisi 

ääretön. Standardit olettavat kuitenkin muuttuva-aplitudisen kuormituksen väsymisrajaksi 
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1108 (Niemi et al., 1998, s. 50). Tämä on valittu myös taulukon 24 suurimmaksi syklimää-

räksi. Taulukon kantavuudet on esitetty myös kuvassa 66. 

 

Taulukko 24. Halutun kestoiän tuottava pyöräkuorma eri offset arvoilla. Yhdistetty ajo, FAT 

225, m = 5, M = 1.0. 

Tapaus Ajo4 Ajo5 Ajo1 Ajo7 Ajo6 Ajo3 Ajo2 

Offset [mm] -140 -110 -30 0 30 110 140 

Kestoikä [sykliä]  Pyörämassa [kg]  

N = 1.00106 5979 7750 5981 4807 4255 3377 3050 

N = 2.00106 5205 6747 5207 4185 3704 2940 2655 

N = 1.00107 3772 4890 3774 3033 2685 2131 1924 

N = 1.00108 2380 3085 2381 1914 1694 1344 1214 

 

Taulukossa 25 on esitetty väsymisluokan vaikutus sallittuun pyöräkuormaan. Sallittu pyörä-

kuorma skaalautuu väsymisluokan suhteessa. 

 

Taulukko 25. Kestoiän N = 2106 sykliä tuottava pyöräkuorma eri väsymisluokan arvoilla, 

m = 5, M = 1.0. 

Pyörämassa [kg] 

Tapaus 

Offset [mm] 

Ajo4 Ajo5 Ajo1 Ajo7 Ajo6 Ajo3 Ajo2 

-140 -110 -30 0 30 110 140 

FAT 160 3701 4798 3702 2976 2634 2090 1888 

FAT 180 4164 5397 4165 3348 2963 2352 2124 

FAT 225 5205 6747 5207 4185 3704 2940 2655 

FAT 265 6130 7946 6132 4929 4363 3462 3127 
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Kuva 66. Taulukon 24 kantavuudet graafisesti esitettyinä. 

 

Mikäli väsymisvaurio D halutaan rajata esimerkiksi arvoon 0,5 arvon 1,0 sijaan esimerkiksi 

keskijännityksen huomioon ottamiseksi, on se tehtävä kestoikätasolla. Esimerkkinä taulukon 

24 Ajo 4 pyöräkuorma 5979 kg tuottaa laskennallisen kestoiän 1106 väsymisvauriolla D = 

1,0 (FAT 225, m = 5). Mikäli vaurio halutaan rajoittaa arvoon D = 0,5, on pyöräkuorma 

rajoitettava arvoon 5205 kg. 

 

Eräs yhdistetyn ajon kokonaisvaurioon liittyvä mielenkiintoinen havainto nähdään suhteut-

tamalla kaavan 41 tasaista ja kaltevaa ajoa vastaavat termit vuorollaan ekvivalenttiin koko-

naisjännitysvaihteluun ja korottamalla suhdeluku S-N-käyrän kaltevuutta vastaavaan po-

tenssiin viisi. Tuloksena saadaan kuvan 67 mukaiset tasaisen ja kaltevan osuuden osavauriot 

ctas ja ckalt kokonaisvauriosta D = C = 1,0 (100 %). 
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Kuva 67. Suhteelliset vaurio-osuudet tasaisen ja kaltevan osuuden välillä vanteen eri offset-

arvoilla.  

 

Kuvasta 67 nähdään että suurilla negatiivisilla offset-arvoilla keskiön vaurioitumiseen joh-

tuvista sykleistä lähes 100 % aiheutuu tasaisella pinnalla ajosta. Sitä vastoin offset-arvosta -

30 mm suurimpiin positiivisiin offset-arvoihin kaltevalla pinnalla ajo dominoi kestoikää. 

 

9.3 Kantavuuksien vertailu laskentaohjelman tuloksiin 

Edellä esitettyjä, mittauksiin perustuvia kantavuustuloksia vertailtiin laskentaohjelman tu-

lokseen laskemalla kantavuudet taulukossa 26 esitetyillä kolmella vaihtoehtoisella kuormi-

tusyhdistelmällä. Kuormitusyhdistelmä 1 vastaa taulukon 19 kuormitusjakaumaa kaltevuus-

kulmalla 11°. Kuormitusyhdistelmään 2 mukaan on otettu myös negatiivisen suunnan kal-

listus. Kuormitusyhdistelmä 3 on ensimmäistä vastaava, mutta kaltevuuskulmaksi on valittu 

13°. 
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Taulukko 26. Laskentaohjelman kantavuuden laskennassa käytetyt vaihtoehtoiset kuormi-

tusyhdistelmät. 

Kallistuskulma α [°]  Kuorma % Syklien lukumäärä N [km] 

Kuormitus-1 Kuormitus-2 Kuormitus-3

-11 50 - 200 -

-11 100 - 200 -

0 50 2000 2000 2000

0 100 2000 2000 2000

11 50 200 200 -

11 100 200 200 -

13 50 - - 200

13 100 - - 200

Nkok [km] 4400 4800 4400

Nkok [sykliä] 7.95E+05 8.67E+05 7.95E+05

 

Saatuja kantavuuksia on vertailtu mittaustulosten perusteella korjattuihin arvoihin kuvassa 

67 alla. Muut laskentaohjelmassa käytetyt input-parametrit on esitetty liitteessä 7. 

 

 

Kuva 67. Laskentaohjelman mukainen kantavuus eri kuormitusolettamilla verrattuna taulu-

kon 24 mukaiseen arvoon (N = 1106). 
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Kuvasta 67 nähdään että yleiskuva laskentaohjelman toimivuudesta on hyvä. Mittauksiin 

perustuvalla kuormituskorjauksella on merkittävä korottava vaikutus etenkin suurten nega-

tiivisten offset-arvojen vanteiden kantavuuteen. Tämä on seurausta sivusuuntaisen kitkavoi-

man lisäämisestä. Vertailemalla kuormitusyhdistelmien 1 ja 2 antamia kantavuuksia, näh-

dään että vastakkainen kallistuma ei merkittävästi heikennä kantavuutta millään offset-ar-

volla. Tulkinta on luonnollisesti vain laskentaohjelman tuloksiin perustuva eikä sitä varmis-

tettu mittauksilla, mutta tulosten muuten hyvän vastaavuuden perusteella sitä ei ole syytä 

kyseenalaistaa. Ajon 1 osalta mittaukseen pohjautuva elementtimalli antaa laskentaohjelmaa 

selvästi huonomman kantavuuden. Tämä on seurausta kuvissa 60 ja 61 esitetyistä poikkea-

van suurista elementtimallin venymistä. Tulosta ei voi pitää oikeana, jolloin mittausohjel-

man tulos on tältä osin todennäköisesti lähempänä todellista kantavuutta.  
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10 POHDINTA 

 

 

Työn pohdintaosuudessa esitetään näkemyksiä renkaan kuormittumisesta kirjallisuuskat-

sauksen pohjalta. Lisäksi esitetään havaintoja toteutuneesta mittauksesta sekä saaduista tu-

loksista. 

 

10.1 Vanteen kuormittuminen 

Kirjallisuuskatsauksessa havaittiin ristiriita Ferversin (2004) ja Guiggianin (2014) näkemyk-

sissä ilmatäytteisen rengas-vanneyhdistelmän voimien siirtymisessä. Viitatussa Ferversin 

(2004) artikkelissa on esitetty sekä testatun että simuloidun renkaan ulkokehän siirtymät 

kuormittamattomana ja pystykuormalla kuormitettuna. Testitapaus sekä simulointimalli 

käyttäytyvät identtisesti ja renkaan säde kasvaa paineen nousun johdosta symmetrisesti muu-

alla paitsi maakontaktin alueella. Renkaan keskiö pysyy kuormitettaessa edelleen keskellä 

ulkokehää. Mikäli kuorma kannettaisiin renkaan kyljen avulla globaaalisti, vanteen ja ulko-

kehän keskiöiden välillä olisi siirtymäero, kuten esimerkiksi tyhjällä renkaalla ajettaessa. 

Tämä asettaa Ferversin näkemyksen voimien siirtymisestä kyseenalaiseksi. 

 

Lisätukea näkemykselle antaa Mohsenimanesh et al. (2009) rengastutkimus, jossa 16.9R38 

traktorin renkaasta luotiin elementtimalli. Artikkelin kuvassa 6 on esitetty rengasmallin pys-

tyvenymiä eri kuormitus- ja ilmanpainetasoilla. Kuvan a ja c kohdissa (kuvassa 66 alla) ren-

kaan täyttöpaine on molemmissa tapauksissa sama 70 kPa, mutta tapauksen c pystykuormi-

tus on 1,6-kertainen a:han nähden. Yläosan pystyvenymässä on kuitenkin vain alle 3% ero. 

(Mohsenimanesh et al., 2009, s. 194-196.) Oletettavasti ero johtuu ainakin osittain ulkoisen 

kuorman aiheuttamasta täyttöpaineen kasvusta, joka tapahtuu symmetrisesti ympäri ren-

gasta. Renkaan yläosa on näin ollen lähes tunnoton ulkoisen kuorman kasvulle. 

 

  



118 

 

  

 

 

Kuva 66. Kuvassa 16.9R38 rengasmallin pystyvenymät. Tapauksessa a) pystykuorma on 15 

kN ja täyttöpaine 70 kPa b) pystykuorma 24 kN ja täyttöpaine 70 kPa. Kuormituksen kasvu 

ac 1,60-kertainen, yläosan pystyvenymän kasvu 1,025-kertainen (Mohsenimanesh et al., 

2009, s. 195). 

 

Edellä mainituista tuloksista päätellen renkaan kuormankanto tapahtuu Guiggianin (2014) 

esittämällä tavalla. Guiggianin (2014) mukaan renkaan alaosan muodonmuutoksesta joh-

tuva, täyttöpaineen aikaansaama ja renkaan kylkiin kohdistuvan voiman pystykomponentti 

kasvaa ja kantaa pyöräkuorman. Pyöräkuorman kantaminen tapahtuu näin ollen vanteen sillä 

osalla, jossa renkaan kylki pullistuu maakontaktin vaikutuksesta. On mahdollista että osa 

kuormituksesta siirtyy lisäksi renkaan kylkien leikkauksen välityksellä. Suorittujen mittaus-

ten ja FE-analyysien perusteella tällä ei kuitenkaan ole keskiön mitoituksen kannalta merki-

tystä, sillä laskentatuokset saatiin vastaamaan tyydyttävästi mittauksia 90 asteen sektorille 

jaetulla normaalivoimalla.  
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Kuva 67. Ilmatäytteisen renkaan pystykuorma kannetaan renkaan muodonmuutoksesta joh-

tuvan voimaepätasapainon avulla (Guiggiani, 2014, s. 7). 

 

10.2 Liuskamittaukset 

Venymäliuskamittausten käytännön toteutus onnistui hyvin ja tulokset ovat pääosin uskot-

tavia. Ainoat ongelmat liittyivät yksittäisen kiihtyvyysanturin rikkoontumiseen ensimmäi-

sellä koeajokierroksella sekä staattisen venymän muutokseen tietyillä koeajokierroksilla. 

Staattisen venymän muutoksen vaikutus ekvivalenttiin venymävaihteluun saatiin kuitenkin 

suodatettua pois tulosten käsittelyssä. Tämä johtuu siitä, että liike tai plastinen venymä ta-

pahtui ensimmäisen kerran koeajoradan ensimmäisessä mutkassa ja suuremmin kaltevan 

vaiheen alussa. Nämä molemmat vaiheet leikattiin pois ja ekvivalenttiin venymään laskettiin 

mukaan vain vaiheet, jossa perävaunu oli jo oiennut mutkasta suoralle tai vaihtoehtoisesti 

kaltevalle osuudelle. 

 

Kiihtyvyysanturilla toteutettu pyörän asennon seuraaminen toimi halutulla tavalla ja se hel-

potti suuresti tulosten jälkitulkintaa. Tähän liitetty videon ja mittausdatan aikasykronointi 

osoittautui erittäin tarpeelliseksi työkaluksi mittausdatan jälkikäsittelyssä, vaikka mitattava 

rakenne oli yksinkertainen pyörivä rengas, jonka asema on helpohkosti pääteltävissä myös 

mittausdatasta. Mikäli vastaavia mittauksia suoritetaan kohteelle, jonka liikkeet eivät ole 
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säännönmukaisia, esimerkkinä nostopuomi, voi tutkimuksen mukaista aikasynkronointia to-

della suositella. 

 

10.3 Väsymiskestävyys 

Mittauksen ja sitä simuloivien FE-analyysien perusteella keskiön offset-arvolla havaittiin 

olevan suuri vaikutus keskiön väsymiskestävyyteen ja vanteen kuormitettavuuteen. Näiltä 

osin nykyisessä keskiölaskurissa käytetyt kuormitusoletukset ovat oikeita. Tärkein mittaus-

ten kautta havaittu ilmiö on se, että tasaisella ajettaessa renkaan sivukuorma ei todennäköi-

sesti ole nolla, vaan renkaaseen vaikuttaa ylikääntävää momenttia kumoava sivusuuntainen, 

vanteen offset -arvosta riippuva kitkavoima, eli niin kutsuttu sortovoima. Kitkavoiman suu-

ruudeksi saatiin offset-arvolle -140 mm 9 % ja offset-arvolle +140 noin puolet pienempi 4 

% pystykuormasta. Näistä pisteistä sivukuorman voidaan olettaa pienenevän lineaarisesti 

kohti offset 0-arvoa. Ilmiöllä on huomattava vaikutus etenkin suurten negatiivisen offset-

arvon omaaville keskiöille, joiden kestoikää dominoi tasaisen ajon osuus ja joiden kestoikä 

on tästä syystä huomattavasti suuren positiivisen offset-arvon keskiöitä pidempi. Asia näkyy 

myös vertaamalla kuvassa 68 alla esitettyjen laskentaohjelman jännitysvaihtelutuoksia ku-

van 31 mittaustuloksiin. Laskentaohjelman antama jännitysvaihtelu on samaa suuruusluok-

kaa riippumatta siitä, onko offset positiivinen vai negatiivinen. Tämä poikkeaa merkittävästi 

mittaustuoksesta ja on korjattavissa laskentaohjelmaan lisättävällä sivukuormalla. 

 

 

Kuva 68. Laskentaohjelman jännitysvaihtelutulokset vanteen offset –asetuksen mukaisessa 

järjestyksessä. Mittaustulosten jakauman muoto poikkeaa laskentaohjelman tuloksesta. 

Mittaus, kuva 31 
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Toinen merkittävä havainto on se, että keskiön väsymiskestävyyden ei havaittu riippuvan 

merkittävästi siitä, keskitetäänkö vanne napaan keskireiästään vai kiinnitysruuvien kohdilta. 

Asia todettiin vaihtoehtoisilla reunaehdoilla analysoitujen FE-mallien avulla. Kiinnitysta-

valla on vaikutus lähinnä keskiön kalvojännitysten suuruuteen. Kokonaisjännitysvaihtelussa 

jännityksen taivutuskomponentti on kokonaisjännitysvaihtelun kannalta määräävä. 

 

FE-mallin tulosten ollessa mittauksiin nähden pääosin konservatiivisia väsymiskestoiän ja 

kantavuuden kannalta oleelliseksi epävarmuustekijäksi jää vain väsymisluokan valinta sekä 

keskijännityksen huomioiminen. Tutkitun lähdemateriaalin perusteella väsymisluokka FAT 

225 on kuitenkin hyvin perusteltu valinta S355 lujuusluokan teräkselle. Vaikka väsymiluo-

kassa ei ole huomioitu keskijännityksen vaikutusta, on luokka yhä pienempi kuin esimer-

kiksi Smith-piirroksella määritelty väsymisluokka FAT 239 keskijännitykselle m = 250 

MPa. Vanteen käytön aikainen keskijännitys on osin valmistuksen aikaisesta kylmämuo-

vauksesta ja osin käytön aikaisista kuormituksista johtuvaa. Näin ollen sen todellinen suu-

ruus on vain arvailtavissa ja se voidaan ottaa huomioon vain väsymisluokan kertoimena. 

Lähdemateriaalin perusteella Goodmanin ja Gerberin menetelmän keskijännityksen huomi-

oon ottamiseksi korreloivat hyvin testitulosten kanssa. Lisäksi havaittiin, että Smithin me-

netelmän mukainen keskijännityksen huomioiminen asettuu edellisten väliin. Kerroin voisi 

olla esimerkiksi 0.650.7, jolloin se olisi vielä relevantti 200−250 MPa:n keskijännitysta-

soilla. 

 

10.4 Dynaaminen rengaskuorma 

Kirjallisuuskatsauksessa mainittu mainitun Nguyen et al. (2010) tutkimuksen mukaan trak-

torin taka-akselin dynaaminen RMS pystykiihtyvyys on jossain määrin verrannollinen trak-

torin ajonopeuteen. Tässä tutkimuksessa koeajovaunun nopeus oli kaikissa testiajoissa alle 

10 km/h. Renkaan staattisesta painumasta lasketun jousivakion ja massan mukaan perävau-

nun nopeuden olisi tullut olla noin 30 km/h, jotta jousittamattomalle traktorille tyypillistä 

hyppimistä olisi tapahtunut, mikäli herätteen oletetaan tulevan pyörimisnopeuden taajuu-

della esimerkiksi renkaan soikeudesta tai epätasapainosta johtuen.  Näin ollen on hyvin mah-

dollista, että etenkin maantieajossa käytettävien pyörien kuormitus on ainakin ajoittain koe-

ajokierroksia huomattavasti korkeampaa. Asian selvittämiseksi yhdeksi jatkotutkimuksen 

osa-alueeksi ehdotetaan koeajojen laajentaminen kattamaan myös maantieajo suuremmilla 

nopeuksilla. 
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 

 

 

Tutkimuksen johtopäätöksinä laskentaohjelman kuormituksen todetaan antavan konservatii-

visia jännitys- ja kestoikätuloksia etenkin suuren negatiivisen offsetin omaaville vanteille. 

Kyseisissä vanteissa kaltevalla pinnalla ajettaessa negatiivinen offset kumoaa kaltevan pin-

nan sivukuormasta johtuvaa ylikääntävää momenttia, jolloin vanteen väsymisvaurio syntyy 

lähes yksinomaan tasaisella pinnalla ajosta. Laskentaohjelma olettaa, että tasaisella ajetta-

essa renkaan ja maan välillä ei ole sivuttaissuuntaista kitkavoimaa. Mittausten perusteella 

tällainen tukivoima kuitenkin esiintyy. Tukivoiman suuruus on noin 9 % pystykuormasta 

suurimman negatiivisen offset-arvon vanteelle (-140 mm) ja noin 4 % suurimman positiivi-

sen offset-arvon vanteelle (+140 mm). Nollaoffsetin ja edellä mainittujen ääriarvojen välillä 

sivuvoiman voidaan olettaa jakautuvan lineaarisesti. Sivukuorma kumoaa vanteen offsetista 

aiheutuvaa ylikääntävän momentin aiheuttamaan jännitysvaihtelua parantaen etenkin suur-

ten negatiivisten offset-arvojen vanteiden väsymiskestoikää merkittävästi. 

 

Myös kaltevan ajon momenttikuormituksia jouduttiin korjaamaan, jotta elementtimallien tu-

lokset saatiin vastaamaan tyydyttävästi mittaustuloksia. Suurimpien positiivisten offset -ar-

vojen tapauksissa, joilla kalteva ajo on merkittävässä roolissa vanteen väsymisessä, kuormi-

tuksen korjaus tehtiin ylikääntävää momenttia pienentävästi. Offset-arvolla 0 mm ja +30 mm 

momenttia jouduttiin sitä vastoin kasvattamaan. Erääksi selittäväksi syyksi epäiltiin kalte-

vasta pinnasta johtuvan sivukuorman jakautumista ylemmän ja alemman pyörän välillä muu-

toin, kuin laskentaohjelman olettamalla tavalla renkaan pystykuormien suhteessa. Kuitenkin 

jakamalla sivukuorma esimerkiksi tasan ylemmälle ja alemmalle pyörälle, saatiin element-

timallista osin epäkonservatiivisia tuloksia. Koska tarvittava kuormituksen muutos on siinä 

määrin ristiriitainen eikä momenttia pienentävää ilmiötä suurimpien offset-arvojen osalta 

kyetty varmuudella toteamaan, ei laskentaohjelman oletuksia voi tältä osin suositella muu-

tettavaksi. Sivukuormajakauman tarkempi selvittäminen vaatisi mittaliuskat molempiin ren-

kaisiin tai vaihtoehtoisesti kokeissa oltaisiin voitu keskittyä mittaamaan renkaan kuormituk-

sia kriittiseksi arvioidun kohdan jännitysten sijaan. Tutkimuksen tehtävänasetteluvaiheessa 

ei kuitenkaan osattu tarkemmin määritellä, epäilläänkö laskentaohjelman konservatiivisuu-
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deksi kuormituksen aiheuttamia jännitystuloksia vai itse kuormituksia. Käytettävissä ole-

villa resursseilla sekä kuormitusten että kriittisen kohdan rasitusten mittaaminen ei olisi ollut 

todennäköisesti mahdollista etenkään nykyisten mittausten laajuudessa. 

 

Venymäliuskoja eikä niiden johdotuksia purettu mittatusta keskiöstä mittausten jälkeen, jol-

loin jatkotutkimusehdotukset liittyvät liuskoitetun keskiön vaihtoehtoisiin mittauksiin. Täl-

laisia lisätietoa tuottavia mittauksia voisi olla pitkäaikaismittaus, jossa vanne olisi kiinnitet-

tynä ajoneuvoon jolla suoritettaisiin normaaleita työtehtäviä eri kuormatasoilla sekä erilai-

sissa ajo-olosuhteissa. Saadusta mittaussgnaalista laskettaisiin pitkäaikainen ekvivalentti ve-

nymävaihtelu ja sitä verrattaisiin tässä tutkimuksessa käytettyyn yhdistetyn ajon jännitys-

vaihteluun. Myös ajonopeuden vaikutusta venymä- ja jännitysvaihteluun olisi mahdollista 

tutkia suuremmalla nopeudella. Eräs jatkotutkimusehdotus on suorittaa väsytyskoe, jossa 

liuskoitettu keskiö väsytettäisiin esimerkiksi EUWAn (2014) mukaisella taivutusväsytysko-

keella vaurioon asti. Olemassa olevia venymäliuskoja voitaisiin käyttää kuormitustason tark-

kailuun. Saadusta kestoiästä voidaan laskea väsymisluokka, jota voidaan edelleen verrata 

tässä tutkimuksessa käytettyihin oletuksiin. Tämän kaltaisen väsytyskokeen tuloksen käy-

tettävyyttä rajoittaa kuitenkin yhteen koekappaleeseen perustuvan testin luotettavuus; Dow-

lingin mukaan tyypillinen hajonta vaurioon johtavassa syklimäärässä on 50 % (Dowling, 

2013, s. 803). Koska esimerkiksi 95 % luottamusvälillä koetulosten tiedetään sijaitsevan 

noin kaksi kertaa keskihajonnan päässä jakauman keskiarvosta, tulee testituloksen hyväksy-

misrajasta hyvin suuri. Terästen väsymiskestävyys on myöskin jo hyvin laajasti tutkittu omi-

naisuus. Tavoitearvoon päättyvä yksittäinen väsytyskoe kertoisi näin ollen enemmänkin on-

nistuneesta kokeesta, kuin tuottaisi lisätietoa materiaalin väsymisominaisuuksista. 

 

Muita jatkotutkimusehdotuksia voisivat olla lujan teräksen hyödyntämien keskiön valmis-

tuksessa sekä tutkia erilaisten muotoilujen vaikutusta keskiön jännitysvaihtelun suuruuteen.
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LIITE 1  

Staattisten venymien muutos 

 

Taulukko 27. Staattiset venymät ajokierrosten alussa ja lopussa. 

Koeajokierroksen alussa 

Ajo Aika [s] Ulkopuoli TOP00 BOT00 BOT90T BOT9045 BOT90R BOT180 KA_VY

Ajo1 61.2 Bot 221 -277 278 -101 -446 -292 -1.11)

Ajo2 0.0 Top -58 -34 -38 192 619 464 1.0 

Ajo3 0.0 Top -161 115 -2 211 535 419 1.0 

Ajo4 0.0 Bot 225 -275 468 -84 -370 -152 1.0 

Ajo5 0.0 Bot 191 -227 560 -16 -401 -96 1.0 

Ajo6 0.0 Top -193 108 -109 128 432 398 1.0 

Ajo7 0.0 Top -228 154 -134 189 448 336 1.0 

Ajo7.1 546.0 Top -266 178 -136 211 437 318 1.0 

Ajo7.2 725.0 Top -256 168 -133 205 432 319 1.0 

Ajo7.3 880.3 Top -275 190 -138 224 435 299 1.0 

       

Tilanne ennen kaltevaa ajoa, ajot 2, 3 ja 6 

Ajo Aika [s] Ulkopuoli TOP00 BOT00 BOT90T BOT9045 BOT90R BOT180 KA_VY

Ajo2 195.6 Top -43 -47 -56 206 648 453 1.0 

Ajo3 175.1 Top -179 126 -29 229 554 435 1.0 

Ajo6 184.7 Top -184 94 -118 135 449 395 1.0 

       

Koeajokierroksen lopussa 

Ajo Aika [s] Ulkopuoli TOP00 BOT00 BOT90T BOT9045 BOT90R BOT180 KA_VY

Ajo1 900 Bot 214 -274 268 -149 -438 -286 1.11)

Ajo2 557 Top -135 28 -50 226 607 432 1.0 

Ajo3 774.2 Top -322 306 -7 316 470 392 1.0 

Ajo4 888.9 Bot 180 -224 455 -10 -397 -172 1.0 

Ajo5 901.5 Bot 148 -185 553 38 -428 -128 1.0 

Ajo6 758 Top -256 212 -117 198 434 327 1.0 

Ajo7 514.4 Top -254 167 -140 202 450 323 1.0 
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Taulukko 27, jatkuu. Staattiset venymät ajokierrosten alussa ja lopussa. 

Koeajokierroksen lopussa 

Ajo Aika [s] Ulkopuoli TOP00 BOT00 BOT90T BOT9045 BOT90R BOT180 KA_VY

Ajo7.1 702.9 Top -282 203 -137 233 434 288 1.0 

Ajo7.2 766.4 Top -279 194 -138 224 434 302 1.0 

Ajo7.5 2090.7 Top -259 210 -136 233 441 271 1.0 

 

Taulukko 28. Staattisen venymän muutos koeajokierrosten aikana. 

Muutos alku loppu 

Ajo  Ulkopuoli TOP00 BOT00 BOT90T BOT9045 BOT90R BOT180 

Ajo1  Bot -3.4 % -1.3 % -3.8 % 48.2 % -1.9 % -2.0 % 

Ajo2  Top 132.7 % -184.2 % 29.3 % 17.4 % -1.8 % -6.8 % 

Ajo3  Top 100.1 % 165.3 % 388.5 % 49.9 % -12.3 % -6.4 % 

Ajo4  Bot -19.9 % -18.5 % -2.7 % -87.6 % 7.4 % 13.1 % 

Ajo5  Bot -22.2 % -18.6 % -1.1 % -335.0 % 6.7 % 33.2 % 

Ajo6  Top 33.1 % 96.5 % 7.3 % 55.0 % 0.5 % -17.9 % 

Ajo7  Top 11.3 % 8.3 % 4.5 % 7.0 % 0.4 % -3.8 % 

Ajo7.1  Top 6.1 % 13.7 % 1.1 % 10.5 % -0.6 % -9.5 % 

Ajo7.2  Top 8.6 % 15.2 % 3.6 % 9.3 % 0.6 % -5.1 % 

Ajo7.3-7.5 Top -5.6 % 10.5 % -1.1 % 4.2 % 1.3 % -9.3 % 

 

Muutos alku  ennen kaltevaa osuutta 

Ajo  Ulkopuoli TOP00 BOT00 BOT90T BOT9045 BOT90R

Ajo2  Top -25.6 % 38.5 % 44.7 % 7.0 % 4.8 % -2.4 % 

Ajo3  Top 11.2 % 9.0 % 1826.8 % 8.5 % 3.4 % 3.9 % 

Ajo6  Top -4.5 % -12.9 % 8.2 % 5.8 % 4.0 % -0.9 % 
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Ekvivalentin venymän laskentaan valitut mittaussignaalin jaksot 

 

Taulukko 29. Tasaisen ajon jaksot. 

Ajo Alku Loppu Kohta, Tkok Nkok f Nopeus 

 [s] [s] Kuva 15 [s] [kierr] [1/s] [km/h] 

Ajo1 85.1 166.2 3     

 294.6 318.6 5 172.2 23 0.13 2.7 

 434.7 501.8 9     

Ajo2 41.0 123.5 3     

 252.8 276.4 5 181.3 24 0.13 2.6 

 392.0 467.2 9     

Ajo3 32.0 112.9 3     

 240.9 264.1 5 195.2 26 0.13 2.7 

 361.5 452.6 9     

Ajo4 39.1 114.3 3     

 244.9 268.5 5 158.5 21 0.13 2.6 

 386.3 446.0 9     

Ajo5 33.0 114.7 3     

 244.3 268.0 5 180.7 24 0.13 2.6 

 376.6 451.9 9     

Ajo6 35 118 3     

 247.9 271.3 5 174.5 23 0.13 2.6 

 388.1 456.2 9     

Ajo7 49.3 131.5 3     

 261.2 284.6 5 188.0 25 0.13 2.7 

 401.1 483.5 9     

Ajo7.1 546 702.7 - 156.7 35 0.22 4.5 

Ajo7.2 725 763.4 3 38.4 15 0.39 7.8 
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Taulukko 30. Kaltevan osuuden jaksot. 

Ajo Alku Loppu Kohta, Tkok Nkok f Nopeus 

 [s] [s] Kuva 12 [s] [kierr] [1/s] [km/h] 

Ajo1 240 262.5 7     

 341.8 367.2 7 47.9 6.5 0.14 2.7 

Ajo2 204.4 226.4 7     

 313 335 7 44 6 0.14 2.7 

Ajo3 188.8 210.5 7     

 296.6 318.3 7 43.4 6 0.14 2.8 

Ajo4 191.1 213.2 7     

 302.4 324.4 7 44.1 6 0.14 2.7 

Ajo5 191 212.9 7     

 292.7 316.2 7 45.4 6 0.13 2.6 

Ajo6 199 220.9 7     

 308.6 330.4 7 43.7 6 0.14 2.7 

Ajo7 207.8 230.2 7     

 317.4 339.7 7 44.7 6 0.13 2.7 
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Elementtimallin tutkitut kuormitusjakaumat 

 

 

 

 

Kuva 69. Elementtimallin vaihtoehtoiset kuormitusjakaumat. Kuvaassa vain pystykuorma 

Fz. Mx-momentille ja Fy sivuvoimalle käytettiin vastaavia jakaumia.

 
 

θ = 34°

a) 34° - sin b) 68° - sin c) 90° - sin 

d) 34° - tas. e) 68° - tas. f) 90° - tas. 

g) 90° - Zvec (a – f) (g) 



 

 

 

 

 

Taulukko 31. Kuormitusjakauman vaikutus mitattuihin suureisiin. Taulukon lukeminen: Mikäli elementtimallin kuormitusjakaumana olisi käytetty 90 asteen si-

nimuotoisen radiaalisen jakauman sijaan 68 asteen jakaumaa, olisi keskiön radiaalinen jännitysvaihtelu 6.2 % tutkimuksessa käytettyä suurempaa Fz-kuormi-

tuksella. Vastaavasti 90-asteen tasaisesti jakautunut paine antaa noin 17% pienempiä leikkausjännitysvaihteluita Mx-kuormalla.  

 

 

Kuormitusjakauman vaikutus radiaaliseen jännitysvaihteluun x 

kuormitus Fz Fz Fz Fz Fz Fz Fz Mx Mx Mx Mx Mx Mx Mx

sektori [ast] 34 68 90 34 68 90 90 34 68 90 34 68 90 90

jakauma sin sin sin tas. tas. tas. Z-vec sin sin sin tas. tas. tas. Z-vec

TOP - ruuvin välissä 12.2 % 6.2 % 0.0 % 11.8 % 0.9 % -10.4 % -6.3 % 15.2 % 7.4 % 0.0 % 13.4 % 0.6 % -11.4 % -7.5 %

TOP - ruuvin kohta 11.2 % 5.6 % 0.0 % 10.9 % 0.9 % -9.2 % -5.5 % 15.1 % 7.4 % 0.0 % 13.5 % 0.7 % -11.3 % -7.3 %

BOT - ruuvin välissä 5.3 % 2.9 % 0.0 % 6.1 % 0.7 % -4.4 % -3.0 % 15.0 % 7.4 % 0.0 % 13.1 % 0.9 % -9.4 % -6.0 %

BOT - ruuvin kohta 5.9 % 3.1 % 0.0 % 6.2 % 0.7 % -5.2 % -3.1 % 13.5 % 6.7 % 0.0 % 11.6 % 0.9 % -9.8 % -6.5 %

Keskim. 8.7 % 4.5 % 0.0 % 8.8 % 0.8 % -7.3 % -4.5 % 14.7 % 7.2 % 0.0 % 12.9 % 0.8 % -10.5 % -6.8 %

Kuormitusjakauman vaikutus radiaaliseen venymävaihteluun x 

kuormitus Fz Fz Fz Fz Fz Fz Fz Mx Mx Mx Mx Mx Mx Mx

sektori [ast] 34 68 90 34 68 90 90 34 68 90 34 68 90 90

jakauma sin sin sin tas. tas. tas. Z-vec sin sin sin tas. tas. tas. Z-vec

TOP - ruuvin välissä 18.7 % 9.5 % 0.0 % 18.1 % 1.2 % -16.3 % -9.8 % 16.8 % 8.2 % 0.0 % 14.7 % 0.7 % -13.3 % -8.2 %

TOP - ruuvin kohta 12.8 % 6.4 % 0.0 % 12.5 % 1.0 % -10.6 % -6.4 % 16.8 % 8.2 % 0.0 % 15.0 % 0.7 % -13.2 % -8.2 %

BOT - ruuvin välissä 1.0 % 0.1 % 0.0 % 1.5 % 0.2 % 0.9 % 0.8 % 12.2 % 4.9 % 0.0 % 10.4 % 0.9 % -8.0 % -4.6 %

BOT - ruuvin kohta 3.9 % 1.6 % 0.0 % 4.4 % 0.4 % -2.8 % -1.7 % 13.0 % 6.4 % 0.0 % 11.2 % 0.8 % -8.6 % -5.4 %

Keskim. 9.1 % 4.4 % 0.0 % 9.1 % 0.7 % -7.2 % -4.3 % 14.7 % 6.9 % 0.0 % 12.8 % 0.8 % -10.8 % -6.6 % L
IIT
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Taulukko 31, jatkuu. Kuormitusjakauman vaikutus mitattuihin suureisiin. Taulukon lukeminen: Mikäli elementtimallin kuormitusjakaumana olisi käytetty 90 

asteen sinimuotoisen radiaalisen jakauman sijaan 68 asteen jakaumaa, olisi keskiön radiaalinen jännitysvaihtelu 6.2 % tutkimuksessa käytettyä suurempaa Fz-

kuormituksella. Vastaavasti 90-asteen tasaisesti jakautunut paine antaa noin 17% pienempiä leikkausjännitysvaihteluita Mx-kuormalla.  

 

 Kuormitusjakauman vaikutus radiaaliseen leikkausjännitysvaihteluun xy 

 

kuormitus Fz Fz Fz Fz Fz Fz Fz Mx Mx Mx Mx Mx Mx Mx

sektori [ast] 34 68 90 34 68 90 90 34 68 90 34 68 90 90

jakauma sin sin sin tas. tas. tas. Z-vec sin sin sin tas. tas. tas. Z-vec

TOP - ruuvin välissä 15.9 % 7.7 % 0.0 % 14.3 % 0.9 % -12.6 % -7.6 % 23.6 % 10.5 % 0.0 % 20.5 % 0.9 % -15.1 % -9.5 %

TOP - ruuvin kohta 19.8 % 9.3 % 0.0 % 17.6 % 0.7 % -14.4 % -9.0 % 21.9 % 10.4 % 0.0 % 19.1 % 0.6 % -16.8 % -10.4 %

BOT - ruuvin välissä 5.4 % 2.7 % 0.0 % 4.7 % 0.2 % -4.3 % -2.7 % 12.3 % 5.9 % 0.0 % 11.0 % 0.4 % -9.2 % -5.7 %

BOT - ruuvin kohta 5.2 % 2.5 % 0.0 % 4.5 % 0.1 % -4.1 % -2.6 % 12.5 % 5.8 % 0.0 % 11.0 % 0.5 % -9.2 % -5.7 %

Keskim. 11.6 % 5.5 % 0.0 % 10.3 % 0.5 % -8.9 % -5.5 % 17.6 % 8.1 % 0.0 % 15.4 % 0.6 % -12.6 % -7.8 %
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Mittausdatan tilastollinen tarkastelu 

 

Mittaustulosten yhteydessä esitetty ekvivalentti venymävaihtelu ekv perustuu mittaussignaalista 

erotetun jakson aikana tapahtuvien pyörähdyssyklien J-Rain –ohjelmalla luokiteltuihin veny-

mäsykleihin. Pienimmillään täysien pyörähdyssyklien lukumäärä on kolmesta kuuteen sykliä 

per jakso (ajovaiheet 7.3 – 7.5 ja kaltevat osuudet vaiheissa Ajo1 – Ajo7) ja suurimmillaan 

tasaisen ajon osuudella noin 25 sykliä per jakso. J-rain ohjelman luokittelema output -data si-

sältää tällöin pyörähdysten lukumäärää vastaavan määrän suurempia venymäsyklejä sekä lu-

kuisan määrän pienempiä, osin signaalin kohinasta ja osin pyörähdyksen tuottamasta kaksihuip-

puisesta tai –laaksoisesta venymäsignaalista johtuvia syklejä. Esimerkkinä kuvassa 70 alla on 

esitetty J-Rain -ohjelman tuottamat venymävaihtelujaksot yksittäisessä ajovaiheessa. 

 

  

Kuva 70. J-rain –ohjelman tuottamat venymävaihtelujaksot ajovaiheessa ”Ajo2-tasainen” mit-

tauspisteessä BOT90R. Mittausjakson ekvivalentti venymävaihtelu on 322,7 str ja pyörähdys-

ten lukumäärä 24 pyörähdystä. 

 

Ekvivalentin venymävaihtelun kannalta on lähes merkityksetöntä otetaanko laskentaan mukaan 

vain 24 suurinta venymäsykliä vai kaikki nollasta poikkeavat 119 sykliä.  

  

Pyörähdysten lukumäärää vastaavat suurimmat venymävaihtelut –> mää-
räävät venymän ekvivalenttitason 

Kaksihuippuisesta/-laaksoisesta venymäsignaalista johtuvat syklit 
 ei vaikutusta ekvivalenttitasoon 

Signaalin kohinasta johtuvat syklit 
 ei vaikutusta ekvivalenttitasoon 
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Esimerkkitapauksessa ekvivalentti venymävaihtelu on molemmissa tapauksissa yhden desi-

maalin tarkkuudella 322,7 str. 

 

Mittausmenetelmän tilastollisen tarkkuuden arvioimiseksi neljälle venymäliuskasignaalille teh-

tiin tilastollinen tarkastelu. Edellä kuvatun havainnon perusteella tarkastelussa on käytetty vain 

ekvivalentin venymän suuruuteen merkittävästi vaikuttavat suurimmat venymäsyklit. Tästä 

poikkeuksena on itse ekvivalentti venymävaihtelu ekv, jonka suuruus muun tutkimuksen ta-

voin perustuu kaikkiin J-Rain –ohjelman tunnistamiin nollasta poikkeaviin venymäjaksoihin. 

Taulukon w ilmaisee suureen vaihteluvälin, eli mittausjakson suurimman ja pienimmän signaa-

lin erotuksen. Sarake avg ilmaisee suurimpien venymävaihtelujaksojen keskiarvoa ja Sn-1 ky-

seisten jaksojen otoshajontaa. Mikäli jokainen mittausajon luokitelluista venymäjaksoista olisi 

saman suuruinen, vastaisi keskimääräinen venymävaihtelu avg ekvivalenttia venymävaihtelua 

ekv ja suureen otoshajonta olisi nolla. Näin ollen voidaan arvella että keskiarvon keskihajonta 

edustaa myös ekvivalentin venymän hajontaa. Näin ollen viimeisen sarakkeen 95 % luottamus-

väli ekvivalentille venymälle on laskettu kaavalla 

 

 1.96 ∙  , %  1.96 ∙    (43) 

 

Hajonnan suuruuden arviointi riippuu mitatun suureen suuruusluokasta. Taulukossa hajonta on 

suhteutettu keskimääräiseen venymään ja värikoodattu sarakkeittain siten että pienimmästä 

suurempaan suhteelliseen hajontaan sarakkeen väri liukuu vihreästä punaiseen. Suhteellinen 

hajonta vaihtelee välillä 4-33% mitatusta suureesta ja on suurimmillaan pienillä venymätasoilla. 

Karkeana yleistyksenä voidaan sanoa että kun ekvivalentti venymävaihtelu on suuruudeltaan 

noin 

 

50100 str, on suhteellinen hajonta suurimmillaan ja 95 % luottamusväli jopa mitatun suureen 

pituinen (50 str venymä välillä 24–76 str, esim. Ajo5-kalteva, liuska BOT180). 

 

100150 str, on suhteellinen hajonta noin 1525 % ja 95 % luottamusväli noin 70 str (115 

str venymä välillä 80150 str, esim. Ajo5-tasainen, liuska TOP00). 
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> 200 str, on suhteellinen hajonta pienimmillään (noin 5 %) ja 95 % luottamusväli noin 100 

str (600 str venymä välillä 550650 str, esim. Ajo3-kalteva, liuska BOT90R).  

 

 

 

 

Kuva 71. Ekvivalentin venymävaihtelun tyypillisiä 95 % luottamusvälejä.



 

 

 

 

 

Taulukko 32. Mittaussignaalien tilastollinen tarkastelu, tasaisen ajon tapaukset. 

TOP00, tasainen ajo         BOT00, tasainen ajo        

 Ajo nro. w ekv avg Sn-1 Sn-1/avg ekv,95%   Ajo nro. w ekv avg Sn-1 Sn-1/avg ekv,95% 

Ajo1  26.5 49.7 46.8 6.4 0.14 37.2 - 62.2  Ajo1  13.6 55.6 55.3 3.1 0.06 49.5 - 61.7 

Ajo2 151.0 267.8 256.3 39.3 0.15 190.8 - 344.8  Ajo2 149.0 328.7 317.9 42.6 0.13 245.1 - 412.3 

Ajo3 130.1 201.4 189.9 35.6 0.19 131.6 - 271.2  Ajo3 131.3 252.1 241.3 38.3 0.16 177.0 - 327.2 

Ajo4 47.2 109.5 106.0 14.1 0.13 81.9 - 137.1  Ajo4 37.3 122.1 120.6 9.7 0.08 103.1 - 141.1 

Ajo5 65.3 114.9 109.7 18.0 0.16 79.8 - 150.1  Ajo5 30.3 102.6 101.2 8.6 0.09 85.7 - 119.5 

Ajo6 60.9 85.6 78.7 16.7 0.21 52.8 - 118.4  Ajo6 98.4 142.5 131.5 28.7 0.22 86.2 - 198.8 

Ajo7 31.0 64.8 61.2 8.5 0.14 48.1 - 81.5  Ajo7 98.7 105.3 90.5 29.8 0.33 46.8 - 163.8 

Ajo7.1 76.7 91.5 80.1 22.2 0.28 48.1 - 134.9  Ajo7.1 100.9 120.5 109.9 25.6 0.23 70.3 - 170.7 

Ajo7.2 75.9 80.9 68.4 19.9 0.29 41.9 - 120.0  Ajo7.2 134.2 136.2 116.9 32.9 0.28 71.7 - 200.8 

Ajo7.3 14.5 70.3 68.9 7.3 0.11 55.9 - 84.7  Ajo7.3 15.9 114.5 113.7 8.4 0.07 98.0 - 130.9 

Ajo7.4 9.7 67.5 66.6 5.2 0.08 57.3 - 77.6  Ajo7.4 18.2 107.3 106.2 9.7 0.09 88.3 - 126.2 

Ajo7.5 6.7 69.7 69.3 3.5 0.05 62.9 - 76.4  Ajo7.5 20.1 116.4 115.0 10.8 0.09 95.3 - 137.5 
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Taulukko 32, jatkuu. Mittaussignaalien tilastollinen tarkastelu, tasaisen ajon tapaukset. 

BOT90R, tasainen ajo        BOT180, tasainen ajo       

w ekv avg Sn-1 Sn-1/avg ekv,95%   Ajo nro. w ekv avg Sn-1 Sn-1/avg ekv,95% 

22.4 66.2 65.1 6.00 0.09 54.4 - 78.0  Ajo1  32.5 63.2 61.4 7.6 0.12 48.3 - 78.1 

155.0 322.7 311.5 43.52 0.14 237.4 - 408.0  Ajo2 109.0 262.3 255.3 30.5 0.12 202.5 - 322.1 

197.3 270.1 253.7 45.90 0.18 180.1 - 360.0  Ajo3 48.9 99.2 97.0 10.1 0.10 79.4 - 119.1 

32.7 134.1 132.9 9.01 0.07 116.4 - 151.8  Ajo4 42.2 141.0 139.4 10.9 0.08 119.7 - 162.4 

41.0 122.2 120.4 10.38 0.09 101.8 - 142.5  Ajo5 40.4 124.0 121.7 12.0 0.10 100.4 - 147.5 

113.1 155.2 140.0 34.80 0.25 87.0 - 223.5  Ajo6 98.8 139.0 127.5 29.1 0.23 82.0 - 196.1 

100.4 110.3 93.9 31.42 0.33 48.7 - 171.9  Ajo7 99.3 101.5 86.8 28.0 0.32 46.7 - 156.3 

86.5 121.4 113.0 23.22 0.21 75.9 - 166.9  Ajo7.1 95.3 110.8 102.5 21.7 0.21 68.2 - 153.4 

79.7 114.1 106.5 22.48 0.21 70.0 - 158.1  Ajo7.2 117.1 127.0 111.6 29.9 0.27 68.4 - 185.5 

17.2 136.0 128.5 9.32 0.07 117.7 - 154.2  Ajo7.3 14.9 107.7 107.0 7.9 0.07 92.3 - 123.1 

30.7 114.0 110.2 17.44 0.16 79.8 - 148.2  Ajo7.4 16.4 102.4 101.5 8.2 0.08 86.3 - 118.5 

39.8 134.0 129.2 21.35 0.17 92.2 - 175.9  Ajo7.5 9.9 107.9 107.5 5.6 0.05 96.9 - 118.8 
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Taulukko 33. Mittaussignaalien tilastollinen tarkastelu, kaltevan ajon tapaukset. 

TOP00, kalteva ajo        BOT00, kalteva ajo        

 Ajo nro. w ekv avg Sn-1 Sn-1/avg ekv,95%  Ajo nro. w ekv avg Sn-1 Sn-1/avg ekv,95% 

Ajo1  20.7 112.8 106.0 9.0 0.08 95.2 - 130.5 Ajo1  32.6 83.1 82.1 11.0 0.13 61.5 - 104.7 

Ajo2 71.0 578.6 576.8 25.0 0.04 529.7 - 627.6 Ajo2 79.0 664.1 662.0 28.8 0.04 607.7 - 720.4 

Ajo3 54.1 484.5 482.8 22.1 0.05 441.3 - 527.7 Ajo3 58.1 551.2 549.3 24.8 0.05 502.7 - 599.7 

Ajo4 17.6 53.9 52.0 6.8 0.13 40.6 - 67.2 Ajo4 22.5 67.5 65.9 7.8 0.12 52.3 - 82.7 

Ajo5 64.3 101.8 92.3 23.4 0.25 55.9 - 147.7 Ajo5 40.6 56.1 46.9 15.3 0.33 26.1 - 86.0 

Ajo6 37.7 287.2 286.3 12.6 0.04 262.6 - 311.9 Ajo6 45.0 372.7 371.6 15.2 0.04 342.8 - 402.5 

Ajo7 42.0 250.8 249.4 15.4 0.06 220.7 - 280.9 Ajo7 59.5 357.0 355.1 20.8 0.06 316.2 - 397.9 

BOT90R, kalteva ajo        BOT180, kalteva ajo        

 Ajo nro. w ekv avg Sn-1 Sn-1/avg ekv,95%  Ajo nro. w ekv avg Sn-1 Sn-1/avg ekv,95% 

Ajo1  18.1 68.8 65.4 7.7 0.12 53.6 - 83.9 Ajo1  42.5 95.4 91.9 15.5 0.17 65.0 - 125.8 

Ajo2 80.0 702.4 700.3 29.1 0.04 645.3 - 759.5 Ajo2 86.0 557.0 553.5 34.1 0.06 490.1 - 623.8 

Ajo3 78.0 595.6 593.0 29.8 0.05 537.1 - 654.1 Ajo3 62.0 288.1 284.6 22.8 0.08 243.4 - 332.9 

Ajo4 16.8 73.3 72.6 5.6 0.08 62.3 - 84.4 Ajo4 24.6 69.1 67.1 9.1 0.14 51.3 - 86.9 

Ajo5 39.1 58.3 51.6 14.0 0.27 30.9 - 85.7 Ajo5 34.9 50.4 42.7 13.3 0.31 24.4 - 76.4 

Ajo6 58.3 448.2 446.4 21.9 0.05 405.3 - 491.1 Ajo6 70.5 372.8 370.2 24.7 0.07 324.5 - 421.2 

Ajo7 91.7 379.7 375.1 32.8 0.09 315.4 - 444.0 Ajo7 76.4 340.0 336.5 26.3 0.08 288.4 - 391.6 
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Tyypillisiä signaalin muotoja 

 

 

Kuva 72. Tyypillinen radiaalisen venymän muoto kaltevalla pinnalla ajettaessa suurella ne-

gatiivisella ja positiivisella offsetilla, TOP-puoli. Suuri Mx-momentti aiheuttaa kierroksen 

aikana yhden suuren ja yhden pienen venymä-/jännitysvaihtelusyklin. 

 

  

Kuva 73. Tyypillinen radiaalisen venymän muoto kaltevalla pinnalla ajettaessa suurella ne-

gatiivisella ja positiivisella offsetilla, BOT-puoli. Suuri Mx-momentti aiheuttaa kierroksen 

aikana yhden suuren ja yhden pienen venymä-/jännitysvaihtelusyklin. 

  

1 pyörähdys 

1 

2 
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Kuva 74. Tyypillinen TOP00-venymäsignaalin muoto ±0 offsetillä tasaisella sekä kahdek-

sikkoajon aikana. 

 

 

Kuva 75.  Tyypillinen TOP00-venymäsignaalin muoto ±0 offsetillä tasaisella sekä nopean 

ajon aikana. 
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TOP-/BOT00 taivutusvenymään perustuva kuormitus 

 

Koska FEM-tulosten havaittiin olevan konservatiivisia etenkin dominoivan taivutusveny-

män osalta, säädettiin elementtimallin Mx-kuormitusta siten, että mallin TOB/BOT00-

liuskaa vastaavan solmupisteen taivutusvenymä vastaa mittaustuloksia. Mallissa säätäminen 

toteutettiin tasaisen ajon osalta lisäämällä malliin Y-suuntainen sivuttaisvoima, jonka las-

kentaohjelma olettaa nollaksi tasaisella ajettaessa. Kaltevan osuuden kuormituksissa vastaa-

vaa sivuvoimaa skaalattiin halutun taivutusvenymän aikaansamiseksi. Kuormituksen säätä-

misen jälkeinen kalvo- taivutusvenymätilanne on esitetty kuvissa 76 sekä 77 ja tuloksia on 

vertailtu mittauksista saatuihin kuvassa 80. 

 

 

Kuva 76. Kalvo- ja taivutusvenymävaihtelut  kuormituksen säätämisen jälkeen tasaisen ajon 

osuudella. Kuormitusta säädettiin sivuvoimaa skaalaamalla. Sivuvoimalla on suora vaikutus 

myös Mx-momenttikuormitukseen. 

 

 

 

  

 Skaalattu vastaamaan  

toisiaan 
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Kuva 77. Kalvo- ja taivutusvenymävaihtelut  kuormituksen säätämisen jälkeen kaltevan 

ajon osuudella. Kuormitusta säädettiin sivuvoimaa skaalaamalla. Sivuvoimalla on suora vai-

kutus myös Mx-momenttikuormitukseen 

 

Kuvan mukaisesti taivutusvenymä saatiin vastaamaan mittaustuloksia kaikkien muiden koe-

ajotapausten osalta paitsi Ajo1 (-30 mm), jonka elementtimallin tulos jää aina mittaustulosta 

suuremmaksi kaikilla realistisilla sivukuorman suuruuksilla. Mallien toteutuneet kokonais-

venymät eri mittauspisteissä on esitetty kuvissa 78 ja 79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Skaalattu vastaamaan  

toisiaan 
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Kuva 78. Elementtimallin venymä- ja jännitysvaihtelut (BOT90) mittauspisteitä vastaavissa 

sijainneissa tasaista ajoa vastaavilla kuormituksilla, kun kuormitukset on säädetty TOP-

/BOT00 taivutusvenymän perusteella. 

 

 

Kuva 79. Elementtimallin venymä- ja jännitysvaihtelut (BOT90) mittauspisteitä vastaavissa 

sijainneissa kaltevaa ajoa vastaavilla kuormituksilla, kun kuormitukset on säädetty TOP-

/BOT00 taivutusvenymän perusteella.  
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Kuva 80. FEM-tulosten vertailu mittaustuloksiin, kun kuormitukset skaalattu 

TOP00/BOT00-taivutusvenymien perusteella. 

 

Kuvasta 80 nähdään että lähtötilanteeseen verrattuna taivutusvenymän perusteella säädetyn 

kuormituksen antamat kokonaisvenymätulokset ovat kääntyneet kokonaisuutena lähemmäs 

mittaustuloksia ja tulosten välinen hajonta on pienentynyt hieman. Tulosten kääntyminen 

kohti vaakatasoa on kuitenkin aiheuttanut osaltaan epäkonservatiivisia tuloksia etenkin ajo-

jen 2, 3, 6 ja 7 osalta. Epäkonservatiivisuus syy on se, että elementtimallit antavat yleisesti 

TOP-/BOT00 pisteessä mittaustulosta suurempia venymätuloksia sekä taivutus- että koko-

naisvenymävaihtelun osalta. Mikäli kuormituksen säätä tehdään tämän pisteen avulla, johtaa 

se muiden mittauspisteiden osalta epäkonservatiiviseen tulokseen.  

  

FEM-tulokset epä-

konservatiivisia 

FEM-tulokset epä-

konservatiivisia 
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Mittauspisteen TOP-/BOT00 ollessa ainoa kohta josta kalvo- ja taivutusjännitys voidaan 

erottaa, jää epävarmaksi onko FEM:n antama tulos liian suuri vaiko mittautulos liian pieni. 

Vaihtoehdoiksi kuormituksen tarkentamiseen jää vaihtoehdot, joista ensimmäisessä TOP-

/BOT00 liuskalle annetaan muita liuskoja suurempi painoarvo ja hyväksytään osin epäkon-

servatiiviset laskentatulokset. Toinen vaihtoehto on pitää muita liuskoja vähintään yhtä luo-

tettavina, säätää kuormitus näiden perusteella ja hyväksyä osin konservatiiviset laskentatu-

lokset. Koska mitään syytä TOP-/BOT00 liuskan painottamiseen ei nähty, päädyttiin kuor-

mituksen säätämisessä jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Taivutusvenymän perusteella säädetyt 

kuormitukset on esitetty taulukoissa 34 ja 35, mutta niitä ei ole käytetty lopullisessa lasken-

nassa. 

 

Taulukko 34. Tasaisen ajon kuormitukset, joilla elementtimallin TOP00/BOT00 liuskojen 

taivutusvenymä vastaa mittaustuloksia. Kuormituksia ei ole käytetty lopullisessa lasken-

nassa sillä johtavat osin epäkonservatiivisiin tuloksiin. 

Kuormitus Yksikkö Ajo1 Ajo2 Ajo3 Ajo4 Ajo5 Ajo6 Ajo7

F1Z  [N] -47510 -52464 -51512 -45185 -45901 -49570 -48736

F1Y  [N] (400) 2490 2870 -4337 -3739 -1543 1069

M1X  [Nm] 1762 -5251 -3253 2678 1905 -2785 899

 

Taulukko 35. Laskentaohjelman mukaiset keskiön kuormitukset 13 asteen kaltevalla pinnalla 

ajettaessa. Kuormituksen alaindeksi 1 viittaa laskentaohjelmaa vastaavasti alarinteen puo-

leiseen pyörään (mittausta vastaava pyörä). Kuormituksia ei ole käytetty lopullisessa las-

kennassa sillä johtavat osin epäkonservatiivisiin tuloksiin. 

Kuormitus 

Yk-

sikkö Ajo1 Ajo2 Ajo3 Ajo4 Ajo5 Ajo6 Ajo7

F1Z [N] -62500 -73038 -70926 -57813 -59147 -66425 -64696

F1Y [N] -9383 -7010.58 -6775.59 -13133.2 -11955.4 -12352.9 -12877.1

M1X [Nm] -3374 -13193 -10658 -330 -926 -9479 -7969
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Laskentaohjelman input-parametrit 

 

Taulukko 36. laskentaohjelman kantavuuslaskennassa käytetyt, ajoa 1 (-30 mm) vastaavat 

input-parametrit. Muut ajotapaukset ovat vastaavat aksiaalista offset-arvoa ja kuormitusta 

lukuunottamatta. 

INPUT 1     

Parameters Notations Value Unit notes Applicable 

Range 

Rim width (=Tyre 

width) 

W 380 mm  OK 

Tyre diameter L2 1602 mm   

Disk Diameter D 1106 mm  

Tyre axial offset L3 -30 mm (+ = inwards from the hub 

middle 

 

Max load Fi 4843 kg (wheel load)  

Tilt angle  see. 

INPUT 3 

° (+ = counter clockwise 

tilt) 

 

Horizontal accele-

ration 

a see. 

INPUT 3 

° (+ = y direction)  

Overturn angle  33.4 °   

Effective moment 

arm 

R 1  R is  taken into account  

Disk thickness t 15 mm  OK 

Disk offset H 70 mm  OK 

Hub diameter DH 335 mm  OK 

Profile diameter DP 490 mm  OK 

Rim thickness t 6  OK 

Regression = 0, 

FEA =1 

 0 Regression analysis re-

sults are used 

Heavy Duty -factor HLV 1  Cycle number multiplier 

factor 
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Taulukko 36, jatkuu. laskentaohjelman kantavuuslaskennassa käytetyt, ajoa 1 (-30 mm) 

vastaavat input-parametrit. Muut ajotapaukset ovat vastaavat aksiaalista offset-arvoa ja 

kuormitusta lukuunottamatta. 

INPUT 2         

Loading profile  see. INPUT 3  

Fatigue class  FAT  225     

slope 1  m1 5  

slope 2  m2  5     

Δσ_limit1  187.32  MPa 

Δσ_limit2  102.89 MPa

Safety Factor  SF  1     

Cut off limit?  Δσ_limit1 0 All stress cycles are considered
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Kaavan 41 johto 
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