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Testauksen tavoitteena oli varmistaa austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä 
valmistetun puutavarapankon tieliikennelain asettamien säädösten täyttyminen. Lisäksi 
tarkoituksena oli selvittää hitsaamalla kasatun pankkorakenteen kriittiset kohdat. 

Pankkorakenteen kriittisiä kohtia tutkittiin tekemällä toiselle tolpalle väsytyskoe FE-mallin 
simuloinnilla saadulla FAT 100 luokan jännitystasolla rungon ja holkin liitoskohtaan. 
Tieliikennelain säädösten täyttyminen todennettiin kuormittamalla pankon toista tolppaa 
tasaisesti kasvavalla staattisella kuormalla voima-askeleittain säädösten määrittämään 
voimaan asti. Lopuksi oli tarkoitus selvittää tolpan todellinen kestävyys kuormittamalla sitä 
staattiseen rajatilaan asti. 

Pankon tolppien väsytyskokeen perusteella havaittiin useita alkaneita säröjä pankon 
rakenteessa, jotka olivat pääosin ydintyneet hitsattavien osien liitoskohtien hitseihin. Näiden 
välttämiseksi tulisi kiinnittää huomiota osien hitsausjärjestykseen, sekä suorittaa TIG 
käsittely tiettyihin riskikohtiin tuotteen viimeistelyvaiheessa. Staattisen kokeen perusteella 
pankon tolppa ei täyttänyt tieliikennelain asettamia ehtoja, vaan staattinen rajatila tuli 
vastaan ennen säädösten määrittämän voiman saavuttamista. Tolpan kestävyyden 
parantamiseksi tulisi tolpan materiaalin kylmämuokkausta lisätä ja huomioida materiaalin 
valssaussuunta tolppaan kuormittavaan voimaan nähden. Toisena vaihtoehtona on vaihtaa 
tolpan materiaali ferriittiseksi ruostumattomaksi teräkseksi.  
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The purpose of the test was to ensure compliance with the regulations set forth in the road 
traffic act of the timber bunk. In addition, the purpose was to find out the critical points of 
the welded assembled bunk structure. 

The critical points of the bunk structure were investigated by performing a fatigue test on 
the other post at the stress level of the FAT 100 class obtained by simulation of the FE model 
at the junction of the frame and the sleeve. Compliance with the provisions of the road traffic 
act was verified by applying a steadily increasing static load to one of the bunk's posts, step 
by step, until the statutory force was applied. Finally, the real strength of the post was to be 
determined by loading it up to the static limit state. 

Based on the fatigue test of the bunk posts, several onset cracks in the structure of the bunk 
were found which were mainly due at the welds of the parts to be welded. To avoid these, 
attention should be paid to the order of welding of the parts, and TIG processing should be 
carried out at certain risk points during the product finishing stage. Based on a static test, the 
post of the bunk did not meet the conditions laid down in the road traffic act, when the static 
boundary was met before the statutory force was reached. To improve the strength of the 
post, the cold rolling of the post material should be increased and the rolling direction of the 
material relative to the loading force of the post should be taken into consideration. Another 
option is to replace the material of the post with a ferritic stainless steel.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Heikki Jokela Alukarikka Oy:stä on toimittanut 070 Stainless puutavarapankon, joka on 

valmistettu Outokumpu Oyj:n austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä (EN 1.4318). 

Testattavan pankon toiselle tolpalle suoritettiin dynaaminen väsytystesti ja toiselle tolpalle 

staattisen rajatilakestävyyden mittaus. 070 Stainless puutavarapankon tulisi kestää 7 t 

kuorma, tieliikennelain asettamien säädösten mukaisesti; 

Pankkoja tulee olla niin monta ja niiden sivutolppien niin tukevia, ettei tolppiin synny 

pysyvää muodonmuutosta, kun tolpan yläpäähän, vähintään kahden metrin korkeudelle 

pankkorakenteen poikkipinnan yläpinnasta kohdistetaan vaakasuunnassa neljännes pankkoa 

kohti tulevan kuorman painosta. (Liikenneministeriön päätös 14.12.1982/940, säädösmuutos 

790/1989 huomioitu.). 

Staattisen testin tarkoituksena oli varmistaa säädösten täyttyminen 7 t kuormalla, joka vastaa 

17,2 kN kuormitusta pankon yläpäähän säädösten mukaisesti, sekä mitata staattinen 

rajatilakestävyys. Väsytyskokeella haluttiin selvittää pankon rakenteen kriittisiä kohtia 

väsymisen kannalta sekä rakenteen kokonaiskestoa väsyttävän kuormituksen alaisena. 

Tämä tutkimus vastaa kysymykseen, mitkä ovat tutkittavan rakenteen kriittiset 

rakenneyksityiskohdat väsytyskoe ja staattinen rajatilatestaus huomioiden. Testattavia 

pankkoja oli vain yksi kappale, joten eri kuormitusmalleja ei voitu testauksessa varioida, 

vaan testauksessa käytetyt voima-arvot ja voiman vaikutuskohdat valittiin FE-mallin ja 

säädösten antamien tietojen perusteella, ennen kokeiden suorittamista. 
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2 PUUTAVARAPANKON TESTAUKSEN KOEJÄRJESTELYT 

 

 

2.1 Pankon kiinnitys 

Testattava pankko kiinnitettiin mukana toimitetuilla kiinnikkeillä I-palkkeihin 

(100x100x10mm). Tällöin testissä vaikuttavat reunaehdot vastaavat mahdollisimman paljon 

ajoneuvoyhdistelmissä olevaa liitosta. I-palkit kiinnitettiin U-rautojen, T-uramutterien ja 

pulttien avulla laboratorion lattiaan (kuva 1.) Koska saamassamme toimituserässä ei ollut 

kuin kolme pitkää L-kiinnitintä, käytettiin toisen pään kiinnityksessä lyhyitä L-kiinnittimiä 

(kuva 2.). 

 

Kuva 1. Pankon kiinnitys laboratorion lattiaan pitkillä L-kiinnittimillä. 

 

Kuva 2. Kiinnitys lyhyillä L-kiinnittimillä 
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2.2 Pankon kokoonpanohitsien käsittely ennen kokeita 

Ennen testien aloitusta oli rungon ja holkin liitoskohtiin tehtävä TIG-käsittely, sillä 

koepankon hitsiliitokset olivat puutteelliset, jättäen silmällä havaittavat raot holkin ja rungon 

liitokseen (kuvat 3., 4., 5. ja 6.). 

 

Kuva 3. Rungon ja holkin liitos staattisesti kuormitetussa päässä ennen TIG-käsittelyä. 

 

Kuva 4. Rungon ja holkin liitos staattisesti kuormitetussa päässä TIG-käsittelyn jälkeen 

. 

Kuva 5. Rungon ja holkin liitos dynaamisesti kuormitetussa päässä ennen TIG-käsittelyä. 
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Kuva 6. Rungon ja holkin liitos dynaamisesti kuormitetussa päässä TIG-käsittelyn jälkeen. 

 

2.3 Pankon väsytyskokeen suorittaminen 

Pankon väsytyskokeessa rasittava voima tuotiin pankon tolppaan 2000 mm korkeudelta 

rungon kannen yläpinnasta (kuva 7.). Kuormittavaksi maksimivoimaksi oli FE-mallin avulla 

määritetty 8 kN. Tällä voimalla rungon ja holkin liitoskohtaan aiheutuu jännitystaso, jonka 

alaisena liitoksen tulisi kestää 100 000 kuorman vaihtoa (FAT 100). Testin aikana mitattiin 

siirtymää voiman vaikutuskohdassa, voiman suuruutta kuormituksen simuloivassa 

sylinterissä sekä venymää rungon kannen yläpinnassa 200 mm päässä ”lohenpyrstön” välissä 

olevasta reiästä (kuva 8.). 

 

Kuva 7. Kuormittavan voiman sijainti ja suunta dynaamisessa testissä. 
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2.4 Pankon staattisen testin suorittaminen 

Pankon staattisen rajatilakestävyyden mittauksessa kuormittava voima tuotiin pankon 

tolppaan 2050 mm korkeudelta rungon kannen yläpinnasta, jotta tieliikennelain kohta, jossa 

pankkoa tuli rasittaa vähintään kahden metrin korkeudelta, tulisi täytettyä. Testin aikana 

pankosta mitattiin venymäliuskoilla venymiä holkin ja rungon liitoskohdasta (hotspot, L1) 

sekä kannen yläpinnasta (L2) vastaavasta paikasta kuin väsytyskokeessa (kuva 8.). Lisäksi 

testin aikana pankosta mitattiin x- ja y-suuntaisia siirtymiä kuvan 9. mukaisesti. 

 

Kuva 8. Väsytyskokeessa ja staattisessa testissä käytetyn liuskan, L1, ja staattisessa testissä 

käytetyn liuskan, L2, sijainti pankossa 

 

Kuva 9. Siirtymien mittauspisteet (suluissa mittauskanavan tunnus) sekä voiman 

vaikutuspiste ja suunta staattisessa testissä. 
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3 PUUTAVARAPANKON TESTAUKSEN TULOKSET 

 

 

3.1 Pankon väsytyskokeen tulokset 

Pankon väsytyskoe suoritettiin 19.1–23.1.2006 välisenä aikana. Väsytyskoe oli keskeytynyt, 

kun mekaaninen rajakytkin oli pysäyttänyt sylinterin liikkeen 141 151 toiston jälkeen. 

Rajakytkin oli lauennut, kun pankon tolppaan syntynyt repeämä (kuva 10.) oli kasvattanut 

tolpan siirtymän riittävän suureksi. 

 

Kuva 10. Rajakytkimen laukeamisen aiheuttanut tolpan repeämä. 

Tarkasteltaessa tolppaan syntynyttä repeämää havaittiin, että väsymissärö oli ydintynyt ja 

lähtenyt liikkeelle hitsauksen jatkoskohdasta. Särö oli edennyt voiman suuntaan kohti 

lisälaitereikiä n. 45 mm (kuva 11.) ja voimasta kohtisuoraan etulevyä pitkin n. 77 mm (kuva 

12.). 
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Kuva 11. Tolpan hitsin jatkoskohdasta edennyt särö lisälaitereikien suuntaan. 

 

Kuva 12. Tolpan hitsin jatkoskohdasta edennyt särö tolpan etulevyn suuntaan. 

Tarkasteltaessa pankkoa väsytyskokeen jälkeen löytyi väsymissärö, n. 16 mm, holkin 

takaosan reiän kaarelta (kuva 13.), n. 9 mm särö rungon ja holkin alaosan liitoksista (kuva 

14.), sekä n. 8 mm särö holkin ja sivulevyn liitoksesta (kuva 15.). Yhteistä kaikille säröille, 

pois lukien holkin takaosan särö, oli niiden ydintyminen hitsien jatkoskohtiin. 
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Kuva 13. Ydintynyt särö holkin takaosan reiän kaaressa. 

 

Kuva 14. Rungon ja holkin alaosan liitokseen ydintynyt särö 
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Kuva 15. Holkin ja sivulevyn väliseen liitokseen ydintynyt särö. 

Kuvassa 16. on esitetty väsytyskokeessa syntyneiden säröjen sijainnit pankossa ja taulukossa 

1. on esitetty kussakin kohdassa ilmennyt särö.  

 

Kuva 16. Dynaamisessa testissä syntyneiden säröjen sijainti. 
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Taulukko 1. Kussakin vauriokohdassa esiintynyt särö 

VAURIOKOHTA VAURIOITUNUT OSA SÄRÖN KOKO 

1 Tolppa 77 mm / 45 mm 

2 Holkki 16 mm 

3 Holkin, sivylevyn ja pohjan liitos 9 mm 

4 Holkin ja sivulevyn liitos 8 mm 

 

Tarkasteltaessa tolpan vaakasuuntaista siirtymää voiman vaikutuskohdassa 

väsytyskokeessa, nähdään, että n. 65 000 syklin jälkeen tolpassa alkaa tapahtua jonkin 

asteista muokkauslujittumista kuormittavan voiman kasvaessa ja tolpan siirtymän 

pienentyessä (kuva 17.). 

 

 

Kuva 17. Tolpan siirtymä voiman vaikutuskohdassa ja kuormittava voima syklien määrän 

funktiona. 
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3.2 Pankon staattisen testauksen tulokset 

Pankkoa kuormitettiin staattisessa testissä askelittain taulukon 2. mukaisesti. 

Taulukko 2. Pankon staattisen testauksen kulku. 

ASKEL Falussa (kN) Fmax (kN) Flopussa (kN) 

1 0 5,6 1,08 

2 0,92 9,6 1,02 

3 1,1 12,4 1,1 

4 1,2 13,6 1,1 

5 1,3 14,8 1,3 

6 1,4 15,2 0 

 

Pankon staattinen rajatilakestävyys tuli vastaan tuotettaessa pankon tolppaan 15,2 kN 

suuruinen voima. Tällöin tolpassa tapahtui lommahdus holkin yläreunan kohdalla (kuva 

18.).  

 

Kuva 18. Tolpan lommahdus staattisessa testissä, kuorman ollessa 15,2 kN. 
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Kuormitettaessa pankkoa staattisesti ei päästy 7 t vaatimaan 17,2 kN kuormitukseen, ja 

tarkasteltaessa eri voima-askelien jälkeisiä deformaatiomuotoja, nähdään että tolppaan jää 

melko suuria siirtymiä jo 5 t rajakuorman, 12,4 kN, kuormituksen jälkeen. Kuvissa 19-21 on 

esitetty staattisesti kuormitetun pään mittapisteiden siirtymät eri voima-askeleilla. 

 

Kuva 19. Tolpan yläpään siirtymä (numeroarvo kuvaajan värin perässä kertoo voiman 

maksimiarvon). 

 

Kuva 20. Holkin yläosan siirtymä (numeroarvo kuvaajan värin perässä kertoo voiman 

maksimiarvon). 
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Kuva 21. Holkin alaosan siirtymä (numeroarvo kuvaajan värin perässä kertoo voiman 

maksimiarvon). 

3.3 Pankon testituloksien luotettavuus 

Koska testattavia pankkoja ei ollut kuin yksi kappale, jää sekä väsytyskokeen, että 
staattisen rajatilan kestävyyden kokeen tuloksiin epävarmuus yksittäisen pankkorakenteen 
mahdollisista virheistä. Jos testattavana olisi ollut lisäksi vielä kaksi identtistä pankkoa, 
olisi tulosten yhteneväisyydestä vetää huomattavasti tarkemmat johtopäätökset.  
 

3.3.1 Pankon väsytyskokeen tuloksien luotettavuus 

Väsytyskokeessa syntyneet säröt ydintyivät kaikkiin niihin kohtiin, jotka jo FE-mallin 
perusteella havaittiin kriittisiksi kohdiksi. Lisäksi säröjä syntyi kohtiin, joissa oli 
useamman hitsin liitoskohta ja jotka teoriassa olisi voitu välttää paremmin suunnitellulla 
hitsausjärjestyksellä. FE-mallin kautta määritelty, 8 kN, kuormittava voima oli oikealla 
tasolla, vaikka koe keskeytyi vasta 141 151 kuormituskerran jälkeen, suunnitellun 100 000 
toiston sijasta. Tässä kohtaa tolpan repeämä oli kasvanut jo niin suureksi, että se laukaisi 
tolpan siirtymää mittaavan rajakytkimen. Toisin sanoen säröjen ydintyminen ja 
kasvaminen oli alkanut huomattavasti ennen kokeen pysähdystä. Väsytyskoe olisi ollut 
hyvä päästä testaamaan useammalla pankolla tulosten luotettavuuden parantamiseksi. 

 

3.3.2 Pankon staattisen testauksen tuloksien luotettavuus 

Pankon staattisen rajatilan testauksessa syntynyt tolpan lommahdus holkin yläreunan 
kohdalla oli FE-mallin perusteella odotettu tulos, vaikka tolpan kestävyys jäikin alle 
suunnitellun tason. Myös staattisen testauksen kohdalla olisi ollut hyvä päästä testaamaan 
useampi pankko tulosten luotettavuuden parantamiseksi. 
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4 PUUTAVARAPANKON PARANNUSSUOSITUKSET  

 

 

4.1 Pankon hitsisaumojen parantaminen ja hitsausjärjestyksen muuttaminen 

Kuten aiemmin on todettu, lähes kaikki väsymissäröt ydintyivät hitsien jatkoskohdista, joita 

tulisi näin ollen välttää pankon väsymiselle kriittisissä kohdissa. Esimerkiksi rungon ja 

holkin liittäminen tulisi toteuttaa siten, ettei holkin alaosaan synny kolmea hitsin 

jatkokohtaa, eikä sivulevyn kaarelle tulisi jättää jatkosta (kuva 22., punaiset ympyrät). 

”Lohenpyrstö” liitoksessa tulisi välttää jatkoskohtia ”pyrstön” kärjissä ja pohjassa (kuva 22., 

siniset ympyrät). Lisäksi tulisi kiinnittää erityishuomiota holkin kärjen ja rungon väliseen 

liitokseen (kuva 22., vihreät ympyrät). Liitokseen TIG-käsittely holkin ja rungon 

liitoskohdan juohevoittamiseksi ja perusaineiden yhteen sulamisen varmistamiseksi on 

erittäin käytännöllinen ja nopea konsti parantaa ko. kohdan väsymiskestävyyttä.  

 

Kuva 22. Holkin alaosan ja rungon välinen liitos kolmella hitsin jatkoskohdalla. 
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4.2 Pankon tolpan materiaalin valitseminen 

Staattisen testin perusteella suurimmaksi ongelmaksi muodostuu tolpan valmistukseen 

käytetyn materiaalin elastisen muodonmuutoksen puute. Kuormitettavaan tolppaan syntyi 

selvää plastista muodonmuutosta jo 6 kN (~35 %, 7 t kuormasta) kuormituksen jälkeen. Ja 

varsinkin tämän tyyppisessä rakenteessa kasvaa tolpan yläpään siirtymät nopeasti. 

Materiaalina käytetyn austeniittisen ruostumattoman teräksen staattista kantokykyä 

voitaisiin parantaa lisäämällä kylmämuokkausta, joka nostaisi materiaalin Rp0,2-rajaa. 

Toisena vaihtoehtona voisi olla vaihtaa austeniittinen ruostumatonteräs ferriittiseksi 

ruostumattomaksi teräkseksi, jolla on austeniittistä ruostumatonta terästä selvempi 

myötöpiste ja tätä kautta mahdollisesti parempi elastisen muodonmuutoksen kyky. Lisäksi 

huomioitavana seikkana, viitaten Antero Kyröläisen Hitsaustekniikka lehdessä 4/2005 

julkaistuun taulukkoon, (Taulukko 3. EN 1.4318-teräksen myötölujuus eri suunnissa), on 

otettava materiaalin valssaussuunta kuormittavaan voimaan nähden, sillä kylmämuovatuilla 

ruostumattomilla teräksillä voi tyssääntymisen 0.2-raja olla jopa yli 30 % suurempi 

kuormituksen ollessa poikittain valssaussuuntaan nähden verrattuna tapaukseen, jossa voima 

on pitkittäin valssaussuunnan kanssa. 

Taulukko 3. EN 1.4318-teräksen myötölujuus eri suunnissa. 2D = pehmeäksi hehkutettu 
tila, C850 on lujitettu valssaamalla. fty = 0.2-myötöraja vetokokeessa, fcy = 0.2-myötöraja 
puristuskokeessa, TR = valssaussuunta poikittain, 45 = 45° valssaussuuntaan, LO = 
valssaussuunta.  
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5 YHTEENVETO 

 

 

Testattavana rakenteena oli austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä valmistettu Stainles 

070 puutavarapankko, josta tuli varmistaa tieliikennelain asettamien säädösten täyttyminen 

sekä pankon rakenteen kriittiset kohdat.  

Pankon rakenteen kriittisiä kohtia lähdettiin tarkastelemaan väsytyskokeen avulla, missä 

pankon tolppaan tuotiin vakiovoima, 8 kN, joka FE-mallin mukaan aiheuttaa rungon ja 

holkin liitoskohtaan FAT 100 luokan jännitystason. Ennen väsytyskokeen suorittamista 

jouduttiin useita hitsien liitoskohtia korjaamaan TIG-käsittelyllä. Tieliikennelain asettamien 

säädösten täyttyminen testattiin staattisella testillä, missä pankon tolppaan tuotiin 

askeleittain kasvava staattinen kuormitus suunniteltuun maksimikuormaan, 17,2 kN asti. 

Tämän jälkeen oli tarkoitus kuormittaa pankkoa staattiseen rajatilaan asti maksimikeston 

löytämiseksi. 

Väsytyskokeessa käytännössä kaikki vauriot, yhtä lukuun ottamatta, alkoivat hitsien 

liitoskohdista ja joista tolppaan syntynyt kahteen suuntaan ydintynyt särö lopetti kokeen 

tolpan yläpään ylittäessä ennalta säädetyn maksimiarvon. Staattisessa testissä pankon 

staattinen rajatilakestävyys tuli vastaan voiman ollessa 15,2 kN.   

Väsytyskokeen perusteella on ensisijaisesti huomioitava yhteen hitsattavien osien 

hitsausjärjestys sekä vältettävä hitsien päättämistä kriittisille kohdille. Lisäksi hitsisaumojen 

laatuun on kiinnitettävä erityishuomiota ja tiettyihin riskikohtiin olisi syytä tehdä TIG-

käsittely tuotteen viimeistelyvaiheessa. Staattisessa testissä pankko ei täyttänyt 

tieliikennelain asettamia säädöksiä. Rakenteen kestävyyden parantamiseksi tolpan 

materiaalin kylmämuokkausta tulisi lisätä. Lisäksi tolppaa valmistettaessa tulisi huomioida 

materiaalin valssaussuunta tolppaa kuormittavaa voimaa nähden. Toinen vaihtoehto on 

vaihtaa tolpan materiaali ferriittiseksi ruostumattomaksi teräkseksi.   

Koska testattavia puutavarapankkoja oli vain yksi, ei testejä voitu toistaa ja todentaa 

havaittujen ongelmien toistuminen. Tuotteen kehityksen kannalta olisi hyvä tehdä 

ehdotetut muutokset hitsausliitoksissa, vaihtaa tolpan materiaali ferriittiseen 

ruostumattomaan teräkseen ja tämän jälkeen toistaa testaus samanmuotoisena kuin 

ensimmäiselle pankolle. 
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Liikenneministeriön päätös 14.12.1982/940, säädösmuutos 790/1989 huomioitu. 

 

Kyröläinen, Antero. Hitsaustekniikka-lehti. 2005 n:o 4. Suomen Hitsausteknillinen 

Yhdistys r.y. 
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