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Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on suunnitella väsytyskoelaitteisto 

pyörökoesauvoille, perehtyä tutkimuskirjallisuuden avulla väsymisen mekanismiin, 

teräksen anisotrooppisuuteen ja anisotrooppisuuden vaikutuksista teräksen 

väsymiskestävyyteen. Työssä esitetään tutkimuslaitteiston suunnittelun eri vaiheet ja 

tutkimuskirjallisuuden katsauksessa selvitetyt tiedot anisotrooppisuuden vaikutuksista 

teräksen mekaanisiin ominaisuuksiin. 

 

Tutkimus on suunnittelun ja kirjallisuuskatsauksen yhdistelmä. Tietolähteinä käytetään 

avoimia tietolähteitä ja LUT-yliopiston kirjallisia sekä sähköisiä tietolähteitä. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella, teräksen anisotrooppisuudessa mikrorakenteen 

suuntaisuus aiheuttaa mekaanisten ominaisuuksien muutoksia raerakenteen 

orientaatiosuuntien välillä. Myös väsymiskestävyys muuttuu, kun kappaleeseen kohdistuvaa 

kuormitussuuntaa muutetaan.  

 

Teräksen anisotrooppisuuden ymmärtämisestä aloitettiin väsytyskoelaitteiston hahmottelu 

ja suunnittelu. Mitoitus suoritettiin analyyttisesti ja käyttämällä standardeja. Rakenteessa 

päädyttiin niveltappiliitoksen kaltaiseen rakenteeseen, jossa pyörökoesauva kiinnitetään 

puristamalla kahden tahkon väliin. Koska kyseessä ei ole suoran vedon väsytyskoe, ja 

pyörökoesauvaan on muodostuttava myös taivutusta, asetetaan pyörökoesauva suorasta 

vetokuormituslinjasta sivuun. Taivutusta ei haluta aiheuttaa pyörökoesauvan lisäksi muuhun 

koelaitteistoon, joten laitteistoon suunniteltiin myös laakeroitu nivel. 

 

Koelaitteiston suunnittelussa rakenteelliset ratkaisut ovat onnistuneet. Nivelen laakeroinnin 

valinnassa tarvitsee suorittaa testejä laakerin kestävyyden varmistamiseksi väsytyskoetta 

vastaavassa olosuhteessa.  
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In this bachelor’s thesis the subject is to design fatigue test setup to fatigue test specimen, 

find out from research literature mechanism of fatigue, steel anisotropy and effect of 

anisotropy on fatigue life of steel. This work present steps taken during design progress and 

findings from literature for effect of anisotropy to steel mechanical properties and fatigue 

life. 

 

This study is a combination of design and literature review. Sources used in this work are 

open sources, LUT University electronic data sources and literature as well. The literature 

review indicates that the steel anisotropic grain orientation causes changes to mechanical 

properties on different orientations. Also fatigue life changes when loading direction is 

changed in relation to grain structure. 

 

After understanding steel anisotropy and way the fatigue test should perform, design of test 

setup begins. Dimensions were solved analytically and by Eurocode design standards. The 

design of the structure led up like pivot pin structure. Fatigue test specimen is attached by 

pressing it between two faces. Because the condition is not exactly straight pull fatigue test 

and there must also evolve bending to fatigue test specimen, so it must be installed out from 

straight pulling line. Bending is not allowed to transport on setup structure so there is need 

for joint with bearing. 

 

In design of test setup, structural solutions are successful. Bearing selection needs some 

testing, to ensure sufficient bearing strength which can withstand load cycle of the fatigue 

test.   
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

𝐴𝑠 Ruuvin jännityspinta-ala [𝑚𝑚2] 

a Korvakkeen reiän reunan ja korvakkeen pään välinen etäisyys [mm] 

C Heilahdustaajuus [Hz] 

c Pyörökoesauvan poikkileikkauksen säde 

𝑐𝑒 Korvakkeen reiän reunan ja korvakkeen sivun välinen etäisyys [mm] 

𝑑0 Niveltappiliitoksen reiän halkaisija [mm] 

𝑓𝑢𝑏 Ruuvin murtolujuus [MPa] 

𝑓𝑢𝑝 Nivelakselin murtolujuus [MPa] 

𝑓𝑦 Materiaalin sallittu myötölujuus [MPa] 

𝑓𝑦𝑝 Nivelakselin myötölujuus [MPa] 

𝐹𝑒𝑑 Niveltappiliitoksen mitoittava voima [N] 

𝐹𝑝.𝐶 Ruuvin esijännitysvoiman mitoitusarvo [N] 

𝐹𝑠,𝑟𝑑 Liukumiskestävyyden mitoitusarvo murtorajatilassa ruuvia kohti [N] 

𝐹𝑣,𝑟𝑑 Niveltappiliitoksen leikkauskestävyyden mitoitusarvo [N] 

𝐹𝑏,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 Niveltappiliitoksen reunapuristuksen mitoitusarvo [N] 

K Loven muotoluku 

𝐾𝑓 Lovenvaikutusluku 

𝑘𝑠 Tekijä ruuviliitoksen liukumiskestävyyden määrittämiseksi 

𝑘2 Apusuure ruuvin vetokestävyyden laskemiseksi 

𝑘𝜎 Pinnanlaadun kerroin 

m Kappaleen koon vaikutuskerroin  

𝑀𝑒𝑑,𝑠𝑒𝑟 Niveltappiliitoksen taivutuskestävyyden mitoitusarvo [Nmm] 

𝑛𝑝 kitkapintojen lukumäärä 

p Pintapaine [MPa]  

q Lovenherkkyysluku  

𝑡𝑝𝑡 Puristustahkon ainevahvuus [mm] 

𝑡ℎ Haarukan ainevahvuus [mm] 

v Kehänopeus [m/s]  
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𝑊𝑒𝑙 Taivutusvastus [𝑚𝑚3] 

𝛾𝑚3 Liukumiskestävyyden osavarmuusluku murtorajatilassa 

𝛾𝑀6,𝑠𝑒𝑟 Osavarmuusluku niveltapin kestävyydelle käyttörajatilassa  

𝛾𝑚2 Poikkileikkauskestävyyden osavarmuusluku 

𝛾 Osavarmuuskerroin 

𝛾𝑀2 Liitoksen osavarmuusluku 

𝛾𝑀0 Poikkileikkauksen kestävyyden osavarmuusluku 

𝜎𝑎 Jännitysamplitudi [MPa] 

𝜎𝑎,𝑚𝑎𝑥 Todellinen jännitysamplitudi [MPa] 

𝜎𝑘 Keskijännitys [MPa] 

𝜎𝑊 Väsymislujuus [MPa] 

𝜎𝑊,𝑟𝑒𝑑 Redusoitu väsymislujuus [MPa] 

𝜎𝑚 Kalvojännitys [MPa] 

𝜎𝑏 Taivutusjännitys [MPa] 

𝜎1 Jännitys väsytettävässä orientaatiossa [MPa] 

𝜎2 Väsytettävän orientaation vastaisen sivun jännitys [MPa] 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝐹 Voiman aiheuttama siirtymä [mm] 

𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑀 Momentin aiheuttama siirtymä [mm] 

𝜃 Kulmanmuutos [rad] 

𝜃𝑚𝑎𝑥,𝐹 Voiman aiheuttama kiertymä [rad] 

𝜃𝑚𝑎𝑥,𝑀 Momentin aiheuttama kiertymä [rad] 

 

L Longitudinal = Valssaussuunta 

T Long transverse = Leveyssuunta kohtisuorassa valssaussuuntaan 

S Short transverse = Paksuussuunta 

Offset Etäisyys suorasta koelaiteen vetokuormituslinjasta. 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Työn taustat 

Valettu teräsaihio on mekaanisilta ominaisuuksiltaan varsin vaatimaton suuren raekokonsa 

vuoksi, niinpä terästuotteiden valmistukseen on kehitetty termomekaanisia menetelmiä, 

joissa tuotteen valmistus lopulliseen paksuusmittaan tapahtuu samanaikaisesti mekaanisia 

ominaisuuksia parannettaessa. Näistä termomekaanisista menetelmistä yleisin teräksen 

valmistuksessa on kuumavalssaus, jossa valmistetaan teräslevyä tai -nauhaa. Valssatuiden 

terästuotteiden pääasiallinen käyttökohde on erilaisissa teräsrakenteissa. Kuumavalssauksen 

pääperiaate on muokata valettu teräsaihio rekristallisaatiolämpötilassa haluttuun 

paksuusmittaan, heikentämättä teräksen muokattavuutta. Kun teräksen muokkaus tapahtuu 

sen rekristallisaatiolämpötilassa eli raerakenteen uudelleen muodostuminen tapahtuu 

samanaikaisesti muokkauksen yhteydessä, voidaan materiaalin lujittumista ja ominaisuuksia 

säädellä muokkauksen kulkua muuttamalla. ”Kuumamuokkauksen tuloksena muodostuva 

rakenne ja samalla teräksen ominaisuudet riippuvat ratkaisevasti siitä lämpötilasta, jossa 

kuumamuokkaus pysäytetään.” (Lindroos 1986, s.313). Teräksen ominaisuudet määräytyvät 

kuumavalssauksessa viimeisellä pistolla, jossa raerakenne muokkautuu halutunlaiseksi 

tavoitellussa loppulämpötilassa. Valssausta seuraa jäähdytys, millä raerakenne saadaan 

asettumaan valssauksen muodostamaan tilaan ja estetään rakeen uudelleenkasvun. (Lindroos 

1986, s. 143 ja 312-313; Tihinen 2013, s. 9 - 15) 

 

 

Kuva 1. Kylmä- ja kuumavalssauksen vaikutus raerakenteeseen. (Tihinen 2013, s. 13) 

 

Termomekaanisesti muokatuilla teräksillä nostetaan materiaalin lujuutta reakokoa 

pienentämällä ja rikkomalla sitä hienojakeisemmaksi rekristallisaatiolämpötilassa. 
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Raerakenne muokkautuu myös muulla tavoin. Kuumavalssaus tai jokin muu mekaaninen 

käsittely esimerkiksi kylmävalssaus aiheuttaa rearakenteen litistymistä valssaussuunnan 

mukaisesti. Muokkausvoimat tekevät rakeesta pitkulaisen, jossa rae venyy 

valssaussuuntaan. Kuvasta 2 on havaittavissa, että rakeet suuntautuvat samansuuntaisesti 

valssaussuunnan kanssa.  

 

Kuva 2. Raerakenteen elektronimikroskooppikuva kuumavalssatusta S960 

rakenneteräksestä. Kuvassa nähtävissä valssaussuunnan mukaisesti suuntautunut 

raerakenne. Kuva otettu LUT-yliopiston elektronimikroskoopilla. 

 

Materiaalin ominaisuudet ovat isotrooppisia, jos sen ominaisuudet eivät muutu 

tarkasteltaessa materiaalia mistä suunnasta tahansa. Anisotrooppisen materiaalista tekee, että 

sen ominaisuudet muuttuvat, kun tarkastelusuuntaa vaihdetaan. Se onko materiaali 

ominaisuuksiltaan anisotrooppinen vai isotrooppinen, määräytyy materiaalin raerakenteesta. 

(Kocks 1998, s.11) 

  

Anisotrooppisen materiaalin taustalla on kaksi rakenneominaisuutta: 

• Mikroskooppisessa mittakaavassa tarkasteltuna rakeella on tietty suuntaisuus 

muodosta, esimerkiksi pitkulainen rae. 
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• Makroskooppisessa mittakaavassa tarkasteltuna materiaalin rakeilla on kaikilla 

samankaltainen suuntaisuus eli raerakenteessa vallitsee tietty symmetrisyys. 

 

Isotrooppisella materiaalilla saattaa esiintyä anisotrooppisia yksittäisiä rakeita, mutta 

suuremmassa mittakaavassa tarkasteltuna, näillä anisotrooppisilla rakeilla on täysin eri 

suuntaisuus, mikä tekee materiaalista isotrooppisen. (Kocks 1998, s. 17-18) 

 

Kuvasta 2 havaitaan, että materiaalin mikrorakenne on valssauksessa muokkautunut 

valssaussuunnan mukaiseksi. Rakeet ovat muodoltaan pitkulaisia ja suuntautuvat samalla 

tavalla pitkittäin valssaussuuntaan. Kuvan mikrorakenne on visuaalisesti tarkasteltuna 

anisotrooppinen. Mikrorakenteen anisotrooppisuus ei kuitenkaan tarkoita, että materiaalin 

ominaisuudet olisivat anisotrooppisia. Materiaalien välillä on eroa, miten anisotrooppinen 

mikrorakenne vaikuttaa sen ominaisuuksiin. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että 

anisotrooppisella mikrorakenteella on myös anisotrooppiset mekaaniset ominaisuudet (kuva 

3). Viitaten tutkimukseen, jossa tutkittiin ruostumattoman teräksen anisotrooppisuuden 

vaikutusta mekaanisiin ominaisuuksiin: ”Anisotrooppiset vaikutukset vetolujuuteen ovat 

selkeät, korkeimmat lujuusarvot mitattiin poikittaissuuntaiselle orientaatiolle, joka on 

kohtisuorassa valssaussuuntaan nähden.” (Mateo 2003, s. 487). Tutkittujen materiaalien 

mikrorakenteen anisotrooppisuuden ja mekaanisten ominaisuuksien välillä on yhteys. 

(Mateo 2003, s. 481-487) 

 

 

Kuva 3. Havainnollistava esimerkki mikrorakenteen ja murtolujuuden muutoksesta 

valssauksen seurauksena. Kuva ei vastaa todellista tilannetta, eikä edusta mitään materiaalia. 

(mukaillen Eduardo 2014) 
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1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on väsytyskoelaitteiston ideointi ja suunnittelu 

pyörökoesauvoille. Suunnitteluun kuuluu myös väsytyskoejärjestelyn kuormitusarvojen 

määrittäminen. Tietyt koejärjestelyn tarvittavat arvot, kuten kuormitustaajuus ja 

jännitysamplitudi, tulevat LUT-yliopiston Teräsrakenteiden laboratorion puolesta. 

Teoriaosuudessa tutustutaan tutkimusaiheeseen kirjallisuustutkimusten ja tieteellisten 

julkaisujen avulla, käyttäen yliopiston ja avoimia internetistä löytyviä tietolähteitä. 

 

1.3 Tutkimuskysymykset 

Tämän kandidaatintyön kirjallisuuskatsauksessa pyritään vastaamaan seuraaviin 

kysymyksiin: 

• Millainen on väsymismurtuman mekanismi? 

• Onko anisotrooppisuudella vaikutusta teräksen väsymiskestävyyteen? 

 

Väsytyskoelaitteiston suunnittelussa pyritään löytämään ratkaisut seuraaviin kysymyksiin: 

• Miten tutkitaan anisotrooppisuuden vaikutusta väsymiskestävyyteen? 

• Miten kohdistetaan suurin kuormitusvaihteluamplitudi koesauvan orientaatioon, 

jonka mikrorakenteen suuntaisuuden vaikutusta väsymisikään halutaan tutkia? 

• Mitä vaatimuksia väsyttävä kuormitus asettaa koelaitteistolle? 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

 

Tässä kappaleessa tutustutaan kirjallisuuden kautta väsymisen mekanismiin ja pyritään 

selvittämään, miten anisotrooppisuus vaikuttaa teräksen väsymiseen viittaamalla aiheesta 

julkaistuihin tutkimuslähteisiin. 

 

2.1  Väsyminen 

Väsyminen on yleisin murtuman syy ja iso ongelma teräsrakenteissa sekä koneenosissa. 

”Jopa 70 – 90 % kaikista koneissa esiintyvistä murtumistapauksista selitetään johtuvan 

metallin väsymisestä.” (Lindroos, 1987 s.765). Ongelmallista väsymisessä on, että sen 

havaitseminen on erittäin vaikeaa ennen lopullista murtumaa. Rakenteen 

epäjatkuvuuskohdat tai materiaaliviat aiheuttavat kappaleen paikallista plastisoitumista 

ilman rakenteen mitoittavan kuormituksen ylitystä. Vaikka jännitys ei ylittäisikään 

materiaalin murtolujuutta tai edes myötölujuutta, jatkuvasti vaihteleva jännitys materiaalissa 

saattaa aiheuttaa väsymismurtuman muodostumisen. (Lindroos 1987, s.765) 

 

 Tämän takia rakennesuunnittelussa, varsinkin dynaamisen kuormituksen tapauksissa, 

määritetään rakenteelle kestoikä ja suurin sallittu jännitysvaihtelun amplitudi kyseiselle 

kestoiälle, koska väsymisikä on parempi, mitä pienempi jännityksen vaihtelun amplitudi ja 

harvempi kuormitusvaihtelu on. (Lindroos 1987, s.766) 

 

Väsymismurtuma voi aiheutua monesta eri syystä. Oleellista on ymmärtää, että syynä on 

useimmiten vaihtoplastisuus pienellä rakenteen alueella. Paikallista vaihtoplastisuutta 

rakenteessa aiheuttavat erilaiset materiaaliviat, kuten lamellisuus, sulkeumat, liitosvirheet. 

(Björk 2018, s. 24) 

 

2.2 Väsymismurtuman mekanismi 

Alkusäröttömän rakenteen väsymisikä määräytyy särön ydintymisen ja kasvuun kuluvasta 

ajasta. Väsymismurtuma päättyy nopeaan loppumurtumaan (Björk 2018, s. 24). 

 

Väsymismurtuma voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen (kuva 4): 

• Väsymissärön ydintyminen 
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• Särönkasvu 

• Loppumurtuma  

 

 

Kuva 4. Väsymismurtuman vaiheet. (Schjive 2009, s. 15) 

 

Ilman silmin havaittavia rakenteen plastisia muodonmuutoksia, mikroskooppisella tasolla 

tarkasteltaessa plastisia muodonmuutoksia tapahtuu materiaalissa silloinkin, kun jännitys on 

myötölujuutta pienempi. Materiaali ei koskaan ole raerakenteeltaan täysin homogeeninen, 

jolloin syntyy materiaalin raerakenteeseen yksittäisiä jännityshuippuja. Mikroskooppiset 

paikalliset jännityshuiput saattavat aiheuttaa yksittäisten rakeiden plastisoitumista, vaikka 

suurin osa ympäröivästä raerakenteesta käyttäytyy kimmoisesti. (Lindroos 1986, s. 769) 

 

2.2.1 Väsymissärön ydintyminen 

Paikallinen plastisoituminen materiaalin pinnalla aiheuttaa dislokaatioiden muodostumisen. 

Dislokaatiot muodostavat yksittäisiin rakeisiin liukunauhoja, jotka suuntautuvat suurimman 

leikkausjännityksen suuntaisesti. Liukunauhat ovat materiaalin pinnalla olevien rakeiden 

sisäinen ilmiö, jossa syklinen plastisoituminen johtaa liukunauhojen palautumattomaan 

liikkeeseen. (Stephens 2001, s. 43-44) 

 

Liukunauhojen muodostuminen on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta aina materiaalin 

pinnalla tapahtuva ilmiö, koska materiaalin sisällä kimmoisasti käyttäytyvä ympäristö estää 

liukunauhojen liikkeen. Jatkuvasti liikkuvat liukunauhat aiheuttavat materiaalin pinnalle 

nauhojen pursuamista ja tunkeumaa (kuva 5), muodostaen materiaalin pintaan 

mikroskooppisia rakeen vauriota, mitä kutsutaan väsymissärön ydintymiseksi ja on 

ydintyvän väsymissärön ensimmäinen esiintymismuoto (kuva 4). Ydintynyt väsymissärö 

kasvaa rakeen läpi samassa tasossa, jossa leikkausjännitys on suurin. (Schijve 2009, s.15-

18; Stephens 2001, s. 47-48) 
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Ydintyneen väsymissärön kasvu jatkuu materiaalin sisällä rakeesta seuraavaan. Tätä vaihetta 

kutsutaan mikrorakeen kasvuksi, joka kuvassa 4 on seuraava ydintyvän väsymissärön 

muoto. Kriittinen vaihe väsymissärön ydintymisessä on särön siirtyminen yhden rakeen 

ilmiöstä raerajan yli seuraavaan rakeeseen. Rearajalla väsymissärön kasvu hidastuu, kunnes 

särö ylittää raerajan ja kasvu palautuu normaaliin nopeuteen (Schijve 2009, s. 18-21). 

Mekanismiltaan mikrorakeen kasvu ei eroa materiaalin pinnalla tapahtuvasta 

leikkausjännityksen aiheuttamasta dislokaatiosta. (Stephens 2001, s. 48) 

 

Väsymissärön ydintymisvaiheen osuus suhteessa särönkasvuvaiheeseen on pienellä 

kuormituksenvaihtelun amplitudilla suurempi, kuin suuremmalla kuormanvaihteluilla. 

Suuremmilla kuormituksilla on todennäköisempää, että ydintynyt väsymissärö johtaa 

lopulta kappaleen murtavaan särönkasvuun. Materiaalin raerakenteella on vaikutusta 

mekanismin syntymiseen, koska joissain materiaaleissa raerakenteen muoto ja orientaatio 

vaikuttavat suotuisasti liukunauhojen muodostumiseen. (Schijve 2009, s.15-18) 

 

 

Kuva 5. Syklinen dislokaatioiden liikkuminen, muodostaa liukunauhojen pursuamista ja 

tunkeumaa. (Schijve 2009, s.16) 

 

2.2.2 Väsymissärön kasvu 

Särön ydintymistä seuraa särönkasvuvaihe. Ydintymisen voidaan ajatella päättyvän, kun 

särö on edennyt muutaman rakeen läpi, kappaleen pinnalta materiaalin sisälle (Stephens 

2001, s. 48). Materiaalin sisällä särönkasvun mekanismi muuttuu. Pinnalla tapahtuneen 

mekanismin olosuhteet eivät enää päde materiaalin sisällä. Liukunauhojen muodostuminen 

materiaalin sisällä estyy viereisten rakeiden vaikutuksesta (Schijve 2009, s. 19). Särö alkaa 
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kasvaa kohtisuoraan pääjännitykseen nähden.  Särön kärki aiheuttaa plastisen alueen 

materiaaliin, jossa jännitys kasvaa äärettömästi, mitä lähemmäs särön kärkeä lähestytään.  

Jännityksen kuvaamiseen on kehitetty jännitysintensiteettikerroin, joka muodostuu 

kappaleessa vaikuttavasta jännitystilasta, sekä särön koosta ja muodosta. (Schijve 2009, s. 

39-40) 

 

 

Kuva 6. Särönkasvun moodit. (Stephens 2001, s. 124) 

 

Yleisin särönkasvun mekanismi on säröä avaava moodi I (kuva 6), koska särön on tapana 

kasvaa kohtisuoraan suurinta pääjännitystä nähden. Särönkasvussa voi joissain tapauksissa 

vaikuttaa myös moodin II ja III kasvumekanismi samanaikaisesti moodin I ohessa. (Stephens 

2001, s. 123-124) Särö etenee kappaleessa, sen pinnalta ympäröivälle alueelle yhtenäisenä 

rintamana jokaista kuormitussykliä kohden (Schijve 2009, s. 19-20). Elliptinen rintama 

murtopinnoissa saa muotonsa juuri tästä (kuva 7). 

 

 

Kuva 7. Väsymissärö kasvaa materiaalin pinnalta elliptisenä rintamana. Kuvassa särö 

yläpuolelta kuvattuna. (mukaillen Schijve 2009, s. 20) 

 

Kasvun mekanismissa vaihtoplastisuus särön kärjessä aiheuttaa murtuman etenemisen. Kun 

kuormitus on suurimmillaan, särö avautuu aiheuttaen kärjen pyöristymisen. Kuormituksen 

Lähtöpiste 
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palautuessa, tapahtuu päinvastainen ilmiö, missä särö sulkeutuu. Särön sulkeutuessa sen 

kärki terävöityy tunkeutuen materiaalissa eteenpäin (kuva 8). (Pook 2007, s. 28-29) 

 

 

Kuva 8. Yhden syklin aiheuttama särön avautuminen ja sulkeutuminen väsyttävässä 

kuormituksessa. a) Kappale on kuormittamaton. b) Kuormitus suurenee. c) Kuormitus on 

suurimmillaan. d) Kuormitus pienenee. e) Palataan syklin alkutilanteeseen, jossa kappale on 

kuormittamaton ja särö on edennyt materiaalissa yhden syklin aiheuttaman matkan. (Pook 

2007, s. 28) 

 

2.2.3 Loppumurtuma 

Kun särö kasvaa materiaalissa riittävän suureksi, ei kantavan poikkileikkauspinta-alan osuus 

enää riitä, jolloin materiaalissa kantavan alueen kriittinen jännitys ylittyy ja tapahtuu, joko 

hauras tai sitkeä murtuma (Pook 2007, s. 27). 

 

2.3 Anisotrooppisuuden vaikutus teräksen väsymiseen. 

Kuten luvussa 1 mainittiin, useissa tutkimuksissa on havaittu, että materiaalin 

mikrorakenteen anisotrooppisuudella on huomattu olevan vaikutusta mekaanisiin 

ominaisuuksiin (Mateo 2003, s. 481-487). 

 

Väsymiskestoiän on myös havaittu muuttuvan eri orientaatioissa. Varsinkin materiaalin 

kyky vastustaa väsymissärön ydintymistä vaihtelee eri mikrorakenteen orientaatioissa. 

Kuten luvussa 2.2.1 mainittiin, raerajalla väsymissärön ydintyminen hidastuu merkittävästi. 

Anisotrooppisessa mikrorakenteessa ydintymisen nopeus on hitaampaa suunnassa, jossa se 

joutuu kohtamaan tiheämmin pakkautuneita raerajoja. ”Pieni raekoko runsaiden raerajojen 

vuoksi parantaa väsymislujuutta.” (Björk 2018, s. 27). Valssaussuuntaan kohtisuoraan 
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kuormitetussa kappaleessa väsymissärö pääsee etenemään rakeen pitemmän sivun 

suuntaisesti, jolloin se kohtaa harvemmin sen etenemistä hidastavan raerajan. (Mateo 2003, 

s. 484-487) 

 

Anisotrooppisuus saattaa myös korostaa muita materiaaliominaisuuksia, kuten ei-metallisten 

sulkeumien vaikutusta materiaalin väsymiskestoikään. Kuten Pessard tutkimuksessaan 

toteaa, valssaussuunnan suuntaisesti kuormitetussa koesauvassa väsymismurtuman 

ydintyminen tapahtui metallisesta matriisista. Kun koesauvaa kuormitettiin valssaussuuntaa 

vasten kohtisuoraan, ydintyminen tapahtui metallisen matriisin sijaan materiaalin 

sulkeumista (Pessard 2011, s. 299). Tämä johtuu siitä, että valssauksessa materiaalin 

mikrorakenne suuntautuu valssaussuunnan mukaiseksi, kuten myös materiaalin sulkeumat, 

jotka kerääntyvät samansuuntaisiksi joukoiksi. Kun nämä samansuuntaiset sulkeumajoukot 

joutuvat kohtisuoran kuormituksen alaiseksi, muodostuu sulkeumien teräviin kärkiin 

särönmuodostusta (kuva 9). Särönmuodostuminen sulkeumiin aiheutti huomattavasti 

lyhyemmän väsymiskestoiän, kuin särön muodostuminen metalliseen matriisiin. (Pessard, 

2011, s. 289-299) 

 

 

Kuva 9. Väsymismurtuman ydintyminen anisotrooppisesti suuntautuneisiin 

materiaalisulkeumiin. (mukaillen Pessard 2011, s. 295)  

Ydintyvä 

väsymissärö 

Pääjännitys 
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3 TUTKIMUSLAITTEISTON SUUNNITTELU 

 

 

Tavoitteena on suunnitella väsytyskoelaitteisto pyörökoesauvoille. Pyörökoesauvojen 

väsyttämiseen käytetään vetokuormitusta. Ongelmana on väsymissärön ydintäminen 

oikeaan mikrorakenneorientaatioon, koska suoralla vedolla ja tasaisella jännitysjakaumalla 

väsymissärön ydintymisen sijaintia ei voida tarkasti määrittää. Suurimman jännitysvaihtelun 

tulee vaikuttaa juuri mikrorakenneorientaatiossa, minkä mikrorakenteen suuntaisuuden 

vaikutusta väsymiskestoikään tutkitaan. Väsytyskoe tullaan suorittamaan tykyttävällä 

vetokuormituksella, siten että jännityssuhde on R > 0 (kuva 10), kunnes koesauva murtuu. 

Väsytyskokeessa on tavoitteena määrittää koesauvan väsymiskestoikä, kun suurin 

kuormitusamplitudi kohdistetaan kohtisuoraan tutkittavaan mikrorakenneorientaatioon 

nähden. Väsytyskokeessa selvitetään kunkin orientaatiosuunnan kuormitussyklimäärä, 

jonka se kestää ennen lopullista murtumista. 

 

Vastaavaa väsytystutkimuslaitteistoa LUT-yliopistolla ei ole, ja nyt olisi tarve sellainen 

suunnitella. Koelaitteisto suunnitellaan siten, että sitä voidaan käyttää myös jatkossa 

vastaavanlaisten koesauvojen tutkimuksessa. 

 

Suunnittelun kulku on seuraava: 

• Toimintaperiaatteen hahmottaminen 

• Vaatimusten asettaminen 

• Rakenteen ideointi vaatimusten perusteella 

• Rakenteen mitoitus ideoidusta mallista 
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Kuva 10. Jännityssuhdekäyrästö, joka kuvaa jännityssykliä kohdekappaleessa. Työn 

väsytyskokeessa tullaan toimimaan ainoastaan punaisella merkityllä jännitysalueella. 

(mukaillen Björk, 2018 s. 10) 

 

3.1 Testikappaleet 

Väsytyskokeet toteutetaan pyörökoesauvoilla, jotka ovat valmistettu S1100 

kuumavalssatusta teräslevystä, jonka paksuus on 8 mm (kuva 11). Levystä leikatut 

suorakulmaiset särmiöt sorvataan koesauvoiksi ASTM E606/E606M-12 standardin mukaan. 

Koesauvat valmistetaan kahdesta eri kohdasta levyä (kuva 11), valssaussuunnan mukaisesti 

ja kohtisuoraan valssaussuuntaa vastaan.  

 

 

Kuva 11. Kuumavalssatusta levystä leikataan palat valssaussuunnan mukaisesti, sekä 

kohtisuorasti valssaussuuntaa vastaan. Kuvassa numeroituna neljä eri orientaatiopintaa. 

Väsytyskokeessa 

toimitaan 

ainoastaan tällä 

jännitysalueella 
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3.1.1 Anisotrooppisuuden ilmentyminen koesauvojen orientaatiossa 

Koesauvojen väsymistä tutkitaan ydintämällä väsymissärö neljälle pyörökoesauvan 

orientaatiolle, jolloin tutkitaan väsymismurtuman etenemisen nopeutta neljässä eri 

mikrorakenteen suunnassa. Perusmateriaalista leikataan kahdesta kohtaa koesauvat. 

Kummastakin kohdasta saadaan kaksi eri orientaatiota (kuva 11). Kun koesauva leikataan 

valssaussuunnan mukaisesti, saadaan orientaatiopinnat (kuva 12): valssaussuunnan 

yläpinnalla pitkittäin L-T pinta 3 ja valssaussuunnan sivupinnalla pitkittäin L-S pinta 4. Kun 

koesauva leikataan kohtisuoraan valssaussuuntaa vastaan, saadaan orientaatiot 

valssauspinnalla poikittain T-L pinta 1 ja sivupinnalla pitkittäin T-S pinta 2. 

 

 

Kuva 12. Koesauvojen pinnassa esiintyvät mikrorakenteiden orientaatiot. Kuvaa 

mikrorakennepintaa johon väsymissärö ydintyy. 

 

Koesauvan mikrorakenteen pinta ei kuvaa ydintyvän väsymissärön kohtaamaa 

raerakennetta, sen kasvuvaiheessa. Tilanne on kuvattu kuvassa 13: pintaan 1 ydintyvä särö 

kohtaa edetessään pinnan 2 raerakenteen vaakasuunnassa (skenaario 1). Vastaavasti pintaan 

2 ydintyvä särö kohtaa edetessään pinnan 1 raerakenteen vaakasuunnassa (skenaario 2). 

Pintaan 3 ydintyvä särö etenee pinnan 4 raerakenteessa vaakasuunnassa (skenaario 3). 

Vastaavasti pintaan 4 ydintyvä särö kohtaa pinnan 3 raerakenteen vaakasuunnassa 

(skenaario 4). 
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Kuva 13. Hahmotelma raerakenteesta, jossa väsymissärö ydintyy.  

 

3.1.2 Muut koesauvojen vaatimukset 

Väsymiskestävyysiän testauksen kannalta on tärkeää, että pyörökoesauvat ovat 

mahdollisimman tasalaatuisia. Koneistuksen jälkeiset materiaaliviat tai huono pinnanlaatu 

vääristävät tuloksia, koska ne saattavat aiheuttaa ennenaikaista väsymissärön muodostusta 

tai vaikuttaa väsymismurtuman kulkuun, kuten kuvassa 14 on esitetty. Pyörökoesauvojen 

testausalueen pinnan tulee olla kiillotettu, jolloin poistetaan mahdolliset alkusäröt ja muut 

materiaaliviat. Kiillotetulla pinnalla varmistutaan, että pyörökoesauvat ovat lähtötilanteessa 

tasalaatuisia toisiinsa nähden. Kiillotetulla pinnalla saadaan mahdollisimman suuri 

ydintymisaika suhteessa kokonaisväsymiskestoikään (kuva 14). 

 

Kuva 14. Väsymismurtuman muodostuminen erilaisilta pinnoilta. (mukaillen Schijve, 2009 

s. 22) 

Kiillotetulta pinnalta alkaneessa 

särönkasvussa, ydintymisen osuus 

kestoiästä on suurin. 

Ydintyvä särö 
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Materiaalissa oleviin sisäisiin vikoihin tai sulkeumiin ei voida vaikuttaa ja sulkeumat 

kuuluvat materiaalin ominaisuuksiin. Kokeita tulisi tehdä useita jokaiselle orientaatiolle, 

jolloin voitaisiin sulkea epäsäännönmukaiset tulokset pois. Valmistuksen ja koneistuksen 

aikana pyörökoesauvoihin on saattanut muodostua myös jäännösjännityksiä, joiden 

poistaminen lämpökäsittelyllä on mahdollista, mutta lämpökäsittelyssä tapahtuu 

testausolosuhteiden kannalta haitallisia raerakenteen muutoksia. Mahdolliset 

jäännösjännitykset koesauvoissa tulee ottaa huomioon, vaikka niille ei välttämättä mitään 

pystytä tekemään. 

 

3.2 Väsytyskoelaitteiston toimintaperiaate ja vaatimukset 

Väsytyskokeet toteutetaan LUT-yliopiston Teräsrakenteiden laboratorion hydraulisessa 

kuormituskehässä (kuva 15). Koesauva väsytetään jatkuvalla tykyttävällä 

vetokuormituksella 10 Hz taajuudella. Koesauvojen väsymisikä rajataan 103 - 105 

kuormituskertaan, eli tällä kuormitussyklimäärän välillä koesauva pyritään murtamaan.   

 

 

Kuva 15. LUT-yliopiston Teräsrakenteiden laboratorion hydraulinen vetokoekehä. (M. 

Koskimäki, 2019) 
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Tavoitteena on aiheuttaa väsymissärö kutakin tutkimusta kohden pyörökoekoesauvan yhteen 

orientaatioon, jonka mikrorakenteen suuntaisuutta väsymisikään halutaan tutkia. Jotta 

saadaan väsymissärön ydintyminen kohdistettua oikeaan koesauvan orientaatioon, suurin 

jännityksen arvo tulee kohdistaa tutkittavalle orientaatiopinnalle. Väsytyskokeen 

toimintaperiaate perustuu suoralla vetokuormituksella suoritettuun väsytyskokeeseen. 

Suoralla vedolla saadaan vain ainoastaan tasainen kalvojännitys 𝜎𝑚 . Aiheuttamalla 

pyörökoesauvaan momenttia, muuttuu koesauvaan kohdistuva jännitysjakauma (kuva 16).  

 

 

Kuva 16. Rakenteellinen jännitys on kalvojännityksen ja taivutusjännityksen summa. 

 

 Momentin avulla saadaan jännitysjakaumaan muutoksia taivutusjännityksen 𝜎𝑏 avulla, 

jolloin päädytään tilanteeseen, jossa suurin jännitys koesauvassa kohdistuu tutkittavaan 

orientaatioon (kuva 17). Ongelmallista taivutuksen muodostamisessa on se, että sitä ei voi 

siirtää muuhun laitteistoon, vaan se pitää eristää koesauvaan, koska koelaitteiston jäykkyyttä 

on erittäin hankalaa määrittää. 

 

 

Kuva 17. Jännitysjakauma koesauvassa. 
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Tavoitteena on kuormittaa väsytettävää orientaatiota 𝜎1 , 1000 𝑀𝑃𝑎  jännityksellä ja 

vastakkaista orientaatiota 𝜎2 , välillä 500 𝑀𝑃𝑎 − 100 𝑀𝑃𝑎 . Koko koesauvan 

poikkileikkauksen alueella tulee vaikuttaa vetojännitys. 

 

Vaatimuslista: 

• Suurin jännitys tutkittavaan orientaatioon. 

• Momentin eristäminen koesauvaan. 

• Yhdistetty veto ja taivutus koesauvassa. 

• Ääretön koelaitteiston kestoikä. 

• Koesauvan kiinnitys ilman kierteitä. 

 

3.3 Väsytyskoelaitteiston ideointi. 

Rakenteen ideointi toteutettiin toiminnalliset vaatimukset sekä olosuhteet huomioon ottaen, 

ja suoritettiin yhteistyössä tämän työn ohjaajan ja tarkastajan kanssa. 

 

3.3.1 Rakennehahmotelma toimintaperiaatteesta 

Lähdetään liikkeelle, miten saadaan koesauvaan veto- ja taivutusjännitys. Asetetaan 

koesauva suorasta vetoakselista sivuun, mitä nimitetään sanalla ”offset”. Eristetään 

koesauva muusta rakenteesta määrittämällä nivelet molempiin kuormituspisteisiin (kuva 

18).  

 

 

Kuva 18. Karkea hahmotelma väsytyskoelaitteistosta. 
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3.3.2 Koesauvan kiinnitys 

Väsyttävän kuormituksen takia koesauvaa ei voida liittää kierteillä, koska on mahdollista, 

että väsymismurtuma aiheutuu kiinnityskohtaan ennen tavoitellun pyörökoesauvan alueen 

murtumista. Asetetaan koesauva kahden puristustahkon väliin ja puristus tapahtuu ruuvien 

avulla (kuva 19). 

 

 

Kuva 19. Puristusliitoksen rakenne 

 

Offsetin asettaminen tapahtuu puristustahkojen välissä koesauvaa liikuttamalla sivuun 

suorasta vetokuormituslinjasta (kuva 20).  

 

 

Kuva 20. Offsetin asettaminen. 
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Koesauvan liikuttaminen puristustahkojen välissä suoritetaan käyttämällä kahta 

ohjausruuvia, joilla työnnetään pyörökoesauvaa tahkojen välissä (kuva 20). Offsetin tarkka 

säätö toteutetaan asettamalla puristustahkojen uraan tarvittavan paksuinen välikappale, jota 

vasten pyörökoesauva ruuvilla painetaan. 

 

3.3.3 Nivelten kiinnitys väsytyskehän leukoihin 

Väsytyskoelaitteiston nivelen ongelma on kitka, miten saada testit suoritettua 

mahdollisimman samankaltaisesti, ilman että koelaitteisto toiminta vaikuttaa millään tavalla 

tuloksiin. Perinteinen niveltappiliitos nivelenä aiheuttaa voimakasta kulumista, kitkaa olisi 

liikaa ja kitka saattaa vaihdella hyvinkin paljon väsytyskokeen aikana, millä on vaikutusta 

koesauvaan vaikuttavaan jännitykseen. Päädyin siihen, että niveleen tulisi asettaa laakeri. 

 

Laitteisto kiinnitetään hydrauliseen kuormituskehään käyttämällä kiinnitysleukoja, jotka 

ovat esitetty kuvassa 15. Kiinnitysleukojen ja nivelen väliin tarvitaan adapteri, millä 

siirretään kuormitus koelaitteiston niveleen. Kuvassa 21 on esitetty 2-haarainen olake, joka 

kiinnitetään puristusleukoihin ja olakkeen rei’istä läpiakseli nivelen laakerille.  

 

 

Kuva 21. Rakennehahmotelma nivelakselista koelaitteistossa. 

 

Nivelen laakeroinnille kehittelin kaksi hahmotelmaa, joista päädyttiin kuvan 21 tapauksen 2 

malliin, joissa laakerit ovat puristustahkoissa. Puristustahkoissa sijaitsevat laakerit sopivat 

paremmin, koska nivelakselin päädyissä taipumat ovat suuremmat aiheuttaen laakeriin 

vinoutumista. 
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3.4 Väsytyskoelaitteiston mitoitus 

Mitoitetaan koelaitteisto hahmotelman perusteella, käytetään mitoituksessa lujuusopin 

menetelmiä ja Eurokoodi-standardeja. Väsyttävän kuormituksen takia käytetään 

varmuuskertoimia mitoituksessa. Vältetään rakenteen epäjatkuvuuskohtia. 

 

3.4.1 Kuormituksen määritys 

Rakenteeseen kohdistuvan kuorman määrää väsytyskokeessa tarvittava kuorma. Kuten 

edeltävässä luvussa 3.2 mainittiin, pyörökoesauvaan kohdistetaan sekä veto ja taivutus. 

Ratkaistaan lujuusopin kaavoja käyttämällä tarvittava vetokuormitus F (kaava 1) ja 

momentti M (kaava 2).  

 

 𝜎𝑚 =
𝐹

𝐴
    (1) 

 𝜎𝑏 =  
𝑀 ∗ 𝑐

𝐼
 (2) 

 

Kaavassa 1 A on poikkileikkauksen pinta-ala. Kaavassa 2 c on pyörökoesauvan 

poikkileikkauksen säde ja I on poikkileikkauksen taivutusjäyhyys.  

 

Offset saadaan kaavasta 3, kun ratkaistaan etäisyys r momentin arvolla, joka saatiin kaavasta 

2.  

 

 𝑟 =
𝑀

𝐹
    (3) 

 

Offsetin arvolla vaikutetaan pyörökoesauvan jännitysjakaumaan. Väsytyskokeessa 

tavoitellaan koesauvan jännitysjakauman suhteeksi 0,5 – 0,1 (kuva 22).  
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Kuva 22. Offsetin vaikutus pyörökoesauvan jännitysjakaumaan. 

 

3.4.2 Koesauvojen kiinnitys 

Koesauvaa ei voida liittää kierteillä laitteistoon, koska kierteet eivät kestä väsytyskokeen 

rasitusta ja väsyvät mahdollisesti ennen koesauvan tutkittavaa aluetta. Kuten luvussa 3.3.2 

todettiin, koesauva tullaan kiinnittämään puristusliitoksella kahden puristustahkon väliin. 

Tavoitteena on suunnitella liukumisen estävä liitos. Mitoitetaan tarvittava ruuvikoko 

ratkaisemalla tarvittava ruuvin esijännitysvoima 𝐹𝑝.𝐶  kaavalla 4. Tarvittavalla 

esijännitysvoimalla ratkaistaan ruuvin jännityspinta-ala 𝐴𝒔 (kaava 5), jonka avulla tarvittava 

saadaan ruuvikoko. 

 

 
𝐹𝑝.𝐶 =

𝐹𝑠.𝑟𝑑 ∗ 𝛾𝑚3

𝜇 ∗ 𝑛𝑝 ∗ 𝑘𝑠
 (4) 

 
A𝒔 =

𝛾𝑚2 ∗ 𝐹𝑝.𝐶

𝑘2 ∗ 𝑓𝑢𝑏
 (5) 

 

Kaavassa 4 𝐹𝑠.𝑟𝑑  on liukumiskestävyyden mitoitusarvo murtorajatilassa ruuvia kohti, 𝛾𝑚3 

on liukumiskestävyyden osavarmuusluku murtorajatilassa, 𝜇  on liitoksen pintojen 

kitkakerroin, 𝑛𝑝  on kitkapintojen lukumäärä, 𝑘𝑠  on tekijä ruuviliitoksen 

liukumiskestävyyden määrittämiseksi. Kaavassa 5 𝛾𝑚2  on poikkileikkauskestävyyden 

Väsytyskokeessa koesauvaan 

poikkileikkaukselle pyritään 

kohdistamaan jännitysjakauma 

tällä alueella. 
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osavarmuusluku, 𝑘2  on apusuure ruuvin vetokestävyyden laskemiseksi, 𝑓𝑢𝑏  on ruuvin 

murtolujuus. 

 

Puristustahkon levynpaksuuden tarvitsee olla riittävä, jotta ruuvien esijännitysvoima ei 

aiheuta puristustahkojen liiallista taipumaa. Liiallinen taipuminen aiheuttaa tahkojen 

toisiinsa kiinnipuristumisen, jolloin pyörökoesauvaan ei kohdistu täysi puristus, johtaen 

pyörökoesauvan liukumiseen. Ratkaistaan puristustahkojen tarvittava levynpaksuus 𝑡𝑝𝑡 

(kuva 23). 

 

 

Kuva 23. Puristusliitoksen rakenne ja mitoituksessa ratkaisevat mitat. 

 

Ratkaistaan tarvittava puristustahkon poikkileikkauksen taivutusjäyhyys I kaavasta 6. 

puristustahkon paksuus 𝑡𝑝𝑡 saadaan kaavasta 7, määrittämällä kappaleen aineenvahvuus h. 

 

 
𝑣𝑚𝑎𝑥,𝐹 =

−𝑃𝐿3

3𝐸𝐼
 

(6) 

 
𝐼 =  

𝑏 ∗ ℎ3

12
 

(7) 

 

Kaavassa 6 P on mitoittava voima, joka on ruuvin esikiristysvoima, L on taipuvan rakenteen 

pituus (kuva 23), E on kimmokerroin. Kaavassa 7 b on taivutetun kappaleen leveys 

normaaliakselin suunnassa. 
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3.4.3 Haarukan ja nivelakselin rakenteen mitoitus 

Haarukka välittää voiman hydraulisesta kuormituskehästä nivelakselille. Liialliset taipumat 

häiritsevät rakenteen toimintaa. Määritetään haarukan rakennepaksuus 𝑡ℎ  (kuva 24) 

taipumien avulla. 

 

 

Kuva 24. Haarukan taipuman mitoituksessa oleelliset mitat ja kuvaus haarukan taipumista 

liioiteltuna kuormituksen alaisena, käyttäen FEMAP NX NASTRAN ratkaisijaohjelmaa. 

 

Ratkaistaan superpositioperiaatetta käyttäen haarukan seinämäpaksuus 𝑡ℎ  määrittämällä 

rakennepaksuuden riittävä taivutusjäyhyys I, kun suurin sallittu siirtymä 𝑣𝑠𝑎𝑙𝑙 on 0,2 mm 

(kaavat 6 ja 8-10). 

 

 𝜃𝑚𝑎𝑥,𝐹 =
−𝑃𝐿2

2𝐸𝐼
 (8) 

 𝜃𝑚𝑎𝑥,𝑀 =
𝑀0𝐿

𝐸𝐼
 (9) 

 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑀 =
𝑀0𝐿2

2𝐸𝐼
 (10) 

 

Missä 𝜃𝑚𝑎𝑥,𝐹 on voiman aiheuttama kiertymä, 

 𝜃𝑚𝑎𝑥,𝑀 on momentin aiheuttama kiertymä, 

 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑀 on momentin aiheuttama siirtymä. 
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Koelaitteiston nivelakseli muistuttaa rakenteeltaan niveltappiliitosta. Niveltappiliitoksen 

mitoitus suoritetaan Eurokoodin 3 mukaisesti, kun tiedetään mitat a, b ja c (kuva 25). 

  

 

Kuva 25. Koelaitteiston niveltappiliitoksen mitoituksessa määräävät mittasuhteet. 

 

Käytetään mitoittavana voimana 𝐹𝑒𝑑 = 28,5 kN, millä saadaan suoralla vedolla koesauvan 

poikkileikkaukselle 1000 MPa kalvojännitys. Mitoitetaan haarukan ja puristustahkojen 

liitosgeometria, sekä niveltappiliitoksen akselin halkaisija. Määritetyillä niveltappiliitoksen 

geometrian arvoilla, saadaan myös puristustahkojen nivelreikien mittasuhteet. 

 

 

Kuva 26. Umpinaisen niveltappiliitoksen geometrian vaatimukset, kun korvakkeen 

rakennepaksuus tunnetaan. (SFS-EN 1993-1-8, s.39) 
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Käytetään edellisessä kappaleessa mainittua haarukan rakennepaksuutta niveltappiliitoksen 

mitoituksen lähtöarvona. Nivelreiän geometria (kuva 26) määritetään kaavoilla 11 ja 12. 

 

 
𝑎 =

𝐹𝑒𝑑 ∗ 𝛾𝑀0

2 ∗ 𝑡ℎ ∗ 𝑓𝑦
+

2 ∗ 𝑑0

3
 (11) 

 
𝑐𝑒 =

𝐹𝑒𝑑 ∗ 𝛾𝑀0

2 ∗ 𝑡ℎ ∗ 𝑓𝑦
+

𝑑0

3
 (12) 

 

Missä a on korvakkeen reiän reunan ja korvakkeen pään välinen etäisyys, 

 𝑐𝑒 on korvakkeen reiän reunan ja korvakkeen sivun välinen etäisyys 

𝑑0 on reiän halkaisija, 

𝐹𝑒𝑑 on niveltappiliitoksen mitoittava voima, 

 𝑓𝑦 on haarukan myötölujuus, 

 𝛾𝑀0 on poikkileikkauksen kestävyyden osavarmuusluku. 

 

Määritetään nivelakselin tarvittava halkaisija 𝑑0   tai taivutusvastus 𝑊𝑒𝑙 , 

leikkauskestävyyden 𝐹𝑣,𝑟𝑑 , reunapuristuksen 𝐹𝑏,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟  ja taivutuskestävyyden 𝑀𝑒𝑑,𝑠𝑒𝑟 

kaavojen 13 - 15 avulla, varmuusluvulla 𝛾 = 2. 

 

 
𝐹𝑣,𝑟𝑑 =

0.6𝐴𝑓𝑢𝑝

𝛾𝑀2
 (13) 

 
𝐹𝑏,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 =

0.6𝑡𝑑𝑓𝑦

𝛾𝑀6,𝑠𝑒𝑟
 (14) 

 
𝑀𝑒𝑑,𝑠𝑒𝑟 =

0.8𝑊𝑒𝑙𝑓𝑦𝑝

𝛾𝑀6,𝑠𝑒𝑟
 (15) 

 

Joissa  𝑓𝑢𝑝 on nivelakselin murtolujuus, 

 𝑓𝑦𝑝 on nivelakselin myötölujuus, 

𝛾𝑀6,𝑠𝑒𝑟 on osavarmuusluku niveltapin kestävyydelle käyttörajatilassa,  

 𝛾𝑀2 on poikkileikkauskestävyyden osavarmuusluku. 
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3.4.4 Koelaitteiston väsymistarkastelu 

Suunnittelussa pyrittiin välttämään epäjatkuvuuskohtia ja monimutkaisia rakennemuotoja, 

jolloin vältytään suurilta jännityspiikeiltä rakenteessa. Käytetään rakenteessa 

mahdollisimman suuria pyöristyksiä. 

 

Määritetään vetokoelaitteistolle ääretön kestoikä, tarkastellaan vetokoelaitteistossa 

väsymisen kannalta kriittisiä kohteita, kuten epäjatkuvuuskohdat haarukassa ja 

nivelakselissa (kuva 27). 

 

Kuva 27. Jännitysjakauman muutos nivelreiän ja akselin loven vaikutuksesta. 

 

Käytetään väsymistarkastelussa kuvan 28 geometrian muotokertoimia nivelakselin olakkeen 

pyöristykselle ja haarukan nivelrei’ille.  

 



34 

 

 

Kuva 28. Jännityskonsentraatiokäyrästö. (Mettänen 2017, s.29-30) 

 

Ratkaistaan rakenteen epäjatkuvuuskohtien varmuus väsymisen suhteen käyttämällä haigh 

goodmanin kuvaajaa. Määritetään jännityksenvaihtelu 𝜎𝑎 , keskijännitys 𝜎𝑘 , redusoitu 

väsymislujuus 𝜎𝑊,𝑟𝑒𝑑  , lovenvaikutusluku 𝐾𝑓  ja todellinen jännityksenvaihtelu 𝜎𝑎,𝑡𝑜𝑑 

kaavoilla 16 - 20. 

 

 𝜎𝑊,𝑟𝑒𝑑 = 𝑘𝜎𝑚𝜎𝑊 (16) 

 𝜎𝑎 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
 (17) 

 
𝜎𝑘 =

𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
 (18) 

 𝐾𝑓 = 1 + 𝑞(𝐾 − 1) (19) 

 𝜎𝑎,𝑡𝑜𝑑 = 𝐾𝑓𝜎𝑎 (20) 

 

Kaavassa 16 𝑘𝜎  on pinnanlaadun kerroin, 𝑚  on kappaleen koon vaikutuskerroin, 𝜎𝑊  on 

materiaalin väsymislujuus. Kaavoissa 17 ja 18 𝜎𝑚𝑎𝑥  sekä 𝜎𝑚𝑖𝑛  ovat rajajännitykset. 

Kaavassa 19 𝑞 on lovenherkkyysluku ja kuvasta 28 määritetty K on loven muotoluku. 

 

3.4.5 Koelaitteiston laakeroinnin suunnittelu ja mitoitus 

Väsytyskokeen aikana momentti ei saa välittyä koesauvasta koelaitteistoon, 

taivutusmomentti eristetään koesauvaan laakeroinnin avulla, jolla myös varmistetaan 

mahdollisimman tasainen kitka kokeen aikana. Ongelmallista on suuri kuormitustaajuus 10 
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Hz, sekä erittäin pieni laakeriin kohdistuva kulmamuutos. Laakerilla tulisi olla seuraavia 

ominaisuuksia: 

 

• Mahdollisimman pieni välys nivelakselia vasten ylimääräisen liikkeen estämiseksi. 

• Mahdollisimman tasainen kitka koko väsytyskokeen ajan. 

• Huoltovapaa, mahdollisesti myös voiteluvapaa. 

• Hyvä värähtely- ja iskukestävyys. 

• Pitkä kestoikä. 

• Helposti vaihdettavissa. 

 

Ongelmana pienessä kulmanmuutoksessa on, että voiteluaine ei kierrä laakerin sisällä, 

jolloin ei muodostu voitelukalvoa pintojen välille. Kuormaa kantavaa painetta ei synny 

voiteluainekalvoon liikkeen vaikutuksesta. Laakerin tulee olla voiteluvapaa tai se voidellaan 

ainoastaan asennettaessa.  

 

Pienen kulmanmuutoksen takia vierintälaakerin käyttäminen aiheuttaisi ongelmia, tai laakeri 

ei vierisi vaan aiheuttaisi hankausta. Vierintälaakerin suuret välykset tykyttävässä 

kuormituksessa aiheuttavat myös ylimääräistä liikettä. 

 

Jotta estetään nivelakselin ja puristustahkojen kiinnileikkautuminen, tarvitaan niiden välille 

laadukkaat liukupinnat, ja mahdollisimman tasaisesti käyttäytyvä kitka koko 

väsytystestaustapahtuman ajan. Mitoitetaan laakeri staattisen kuormituksen perusteella ja 

ainoastaan radiaalinen kuormitus huomioon ottaen. Aksiaalinen kuormitus on tässä 

tapauksessa olematon. Mitoitetaan laakeri ratkaisemalla pintapaine p, jonka laakerin tulee 

kestää (kaava 21). 

 

 
𝑝 =

𝐹

𝑑𝑎𝑘𝑠 ∗ 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑘𝑒𝑟𝑖
 (21) 

 

Joissa laakerin aksiaalinen pituus on 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑘𝑒𝑟𝑖 ja laakerin sisäkehän halkaisija on 𝑑𝑎𝑘𝑠. 

 

Koska kyseessä ei ole pyörähdysliike vaan heilahdusliike, niin pyörimisnopeus n lasketaan 

kaavalla 22. 
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𝑛 =

4 ∗ 𝜃 ∗ 𝐶

360
 (22) 

 

Joissa 𝜃 on kulmanmuutos ja C on heilahdustaajuus. 

 

Pyörimisnopeuden avulla saadaan määritettyä kehänopeus v kaavalla 23. 

 

 𝑣 = 𝑑 ∗ 𝜋 ∗ 𝑛 (23) 

 

Kehänopeuden ja pintapaineen tulosta saadaan määritettyä pv-kerroin ja verrataan sitä 

kuvassa 29 näkyvään taulukkoon.  

 

 

Kuva 29. Liukulaakerin valintaa ohjaava taulukko. (Björk 2014, s. 309) 
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4 POHDINTA 

 

 

Väsytyskoelaitteiston mitoituksessa hyödynnettiin analyyttista laskentaa ja Eurokoodi 3 -

standardin mitoitussääntöjä. Laskennassa käytettiin 1 – 2 varmuuskertoimia tilanteen 

mukaan. Koska väsytyskoelaitteistosta rakennetaan vain yksi kappale, rakenteen 

mitoituksessa ei optimoitu rakenteen mittoja, vaan käytettiin varmoja mittasuhteita. 

Mitoittavan voiman ollessa 28,5 kN ja 10 Hz kuormitustaajuuden vuoksi rakenteen tulee 

kestää hyvin väsyttävää kuormitusta. Koelaitteiston rakenteessa väsyminen otettiin 

huomioon nivelakselin lovessa ja haarukan nivelreiässä. Rakenteen heikoin lenkki on 

nivelakseli staattisessa kuormituksessa ja siinä suuren lujuusluokan teräksen käyttäminen 

olisi suotavaa.  

 

 

Kuva 30. Koelaitteiston kokoonpano ja mitoitetut komponentit. 

 

Koesauvan puristamiseen käytetään kahta 8.8 lujuusluokan M16 ruuvia. Nivelakselina 

käytetään halkaisijaltaan 25 mm karkaistua korkean lujuusluokan terästä, nivelakseli 

lukitaan paikalleen M24 mutterilla. Haarukan ja puristustahkojen materiaaliksi S355 

rakenneteräs.  
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Nivelen suunnitteleminen oli ongelmallista haastavien kuormitusolosuhteiden takia. 

Vierintälaakerin toiminta ei sovellu laitteistoon, jolloin päädyin liukulaakerin käyttämiseen. 

Liukulaakerina käytettäisiin voitelematonta tai asennusvoideltua laakeria. Liukulaakerin 

vahvuudet ovat helppo vaihdettavuus ja matalat kustannukset. Liukulaakerin tulee kestää 

yhtä pitkään mitä koesauvan väsymiskestoikä on, jolloin liukulaakeri voidaan tarvittaessa 

vaihtaa samalla, kun seuraava koesauva halutaan testata. Liukulaakerin takia nivelakselin 

pinta pitää hioa vaadittavaan pinnanlaatuun liukulaakereiden kohdalta. Vaatimuksena 

nivelakselille on myös, että sen pitää olla 2-4 kertaa kovempaa kuin liukulaakerimateriaali. 

Olisi suotavaa, että nivelakseli karkaistaan. Nivelakselin ja liukulaakerin välisen sovitteen 

tulee olla H7 tai H8.  

 

Liukulaakerin materiaalin valinnassa päädyin, komposiitti- tai muoviliukupintaisiin 

voitelemattomiin tai asennusvoideltaviin liukulaakereihin. Laakerin kestoikää 

väsytyskoelaitteessa on vaikea arvioida. Liukulaakerivalinnassa olisi tarpeellista suorittaa 

testit laakerille väsytyskokeen kaltaisessa kuormitusolosuhteissa ennen varsinaista 

väsytyskoetta.   

 

Ennen väsytyskokeen varsinaista suorittamista tarvittava offset kalibroidaan asettamalla 

molemmin puolin koesauvaa venymäliuskat, suurimman kuormituksen orientaatioon ja 

vastakkaiseen pienimmän kuormituksen orientaatioon. Venymäliuskan arvojen avulla 

etsitään offset ja vetokuormitus, jolla saadaan haluttu jännitysjakauma koesauvaan. 

 

Kun pyörökoesauva puristetaan tahkojen väliin ruuveja kiristettäessä, aiheutetaan 

koesauvaan suuria voimia, jotka voivat aiheuttaa pyörökoesauvan nurjahtamisen. 

Koelaitteistoon tulee valmistaa lukitus, joka estää nivelen liikkeen ruuveja kiristettäessä. 

Päädyin yhdistämään haarukan ja puristustahkojen välille lukitustapin, jota pidetään 

paikallaan, kun pyörökoesauvaa kiinnitetään (kuva 31).  
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Kuva 31. Lukitustappi puristusruuveja kiristettäessä. 

 

Tulosten perusteella väsytyskokeessa offsetin tulisi olla välillä 0,4 – 0,7 mm. Kuormituksen 

ja offsetin laskennassa ei otettu huomioon nivelen laakeroinnin aiheuttamaa kitkaa, jolloin 

ne kitkan aiheuttamien häviöiden takia ovat laskettuja arvoja hieman suurempia. Tämän 

takia venymäliuskojen avulla kalibroidaan kuormituksen ja offsetin arvo koetta varten. 

  

Lukitustappi 
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5 YHTEENVETO 

 

 

Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella väsytyskoelaitteisto pyörökoesauvoille. Työn 

kirjallisuuskatsauksessa tutustuttiin teräksen anisotrooppisuuteen ja sen vaikutuksista 

teräksen väsymiskestävyyteen. Kirjallisuuskatsauksessa pyrittiin ymmärtämään millainen 

väsytyskoelaitteisto pitää suunnitella, jolla voidaan tutkia anisotrooppisuuden vaikutuksia 

väsymiskestävyyteen. Toimintaperiaatteen hahmottamisen jälkeen aloitettiin rakenteen 

ideointi, jossa työn ohjaajien kanssa päädyin ratkaisumalliin, jota lähdin mitoittamaan. 

 

Suunnittelussa päädyttiin 28,5 kN mitoittavaan kuormitukseen ja tämän perusteella laitteisto 

mitoitettiin käyttämällä Eurokoodia-standardia ja lujuusopin kaavoja. Myös väsyttävän 

kuormituksen takia suunnittelussa tarkasteltiin rakenteen epäjatkuvuuskohtia ja määritettiin 

varmuus väsymisen suhteen äärettömällä kestoiällä. Analyyttisesti mitoitetusta rakenteesta 

mallinnettiin 3D-malli SolidWorks-ohjelmalla. 3D-malli avulla varmistuttiin, että 

rakennesuunnittelussa muodostuneet ratkaisut ovat mahdollisia toteuttaa. 3D -mallien avulla 

pystyttiin esittelemään myös työn ohjaajille suunnittelun ja ideoinnin tuloksia paremmin, 

rakenteen kehittely oli täten helpompaa.  

 

Muutamia testauksia koelaitteistoon tarvitaan, lopullisen kokoonpanon saavuttamiseksi. 

Esimerkiksi nivelen liukulaakerinvalinta tarvitsee vielä tarkastelua ja mahdollisesti 

liukulaakerin materiaalivalinnassa tarvitsee tehdä testejä, jotta löydetään laakeri, jonka 

kulumiskestävyys on riittävä väsytyskokeen suorittamiseen. Myös laakerin voitelu asettaa 

ongelmia, joita tarvitsee ottaa jatkokehittelyssä huomioon.  Koesauvan offsetin asettaminen 

asettaa haasteita, koska tarkkuudet ovat pieniä. Tässä työssä esitetty suunnitelma offsetin 

asettamisesta vaatii vielä jatkotarkastelua. Sain kuitenkin kehitettyä ratkaisun, jota on hyvä 

lähteä kehittelemään. 
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