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for loss of fatigue resistance were investigated. The aim was to provide information on the 

fatigue of hot dip galvanized steel and to explore the present state of research in this area for 

further research purposes. 

 

A literature review of hot-dip galvanized steel standards and studies was conducted using 

literature and databases. Two major theories for the zinc coating fracture mechanism as well 

as different results from the fatigue tests of plates and welds were discovered. 

 

Hot-dip galvanized steel sheet is generally believed to have lower fatigue resistance in the 
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about the fatigue resistance of welded joints, taking into consideration the divergent results 

of different study groups. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

A Murtumismekaniikassa käytetty materiaalikohtainen vakio 

α Ferriittinen teräs 

a Särönpituus [μm] 

c Särönpituus [μm] 

d Halkaisija [mm] 

δ Deltafaasi 

E Kimmomoduuli [N/mm2] 

η Eetafaasi 

FAT Väsymisluokka [N/mm2] 

fy Myötöraja [N/mm2] 

Γ Gammafaasi 

Γ1 Gamma yksi -faasi 

kh FAT-luokan ehdotettu varmuuskerroin 

ΔK Jännitysintensiteettikertoimen vaihteluväli [Nmm-2 m0,5] 

ΔKth Jännitysintensiteettikertoimen kynnysarvo [Nmm-2 m0,5] 

m Väsymiskäyrän kaltevuus 

Nk Väsytyskokeiden lukumäärä 

N Kuormituskertojen lukumäärä 

n Murtumismekaniikassa käytetty materiaalikohtainen vakio 

R Jännityssuhde  

Rz Maksimiprofiilin syvyys [μm] 

T Sinkkikylvyn lämpötila [°C] 

t Levynpaksuus [mm] 

tp Kuumasinkkipinnoitteen paksuus [μm] 

v Poissonin vakio 

ζ Zeetafaasi 

Δσ Jännitysvaihteluväli [N/mm2] 

ΔσD Vakioamplitudinen väsymisraja 5×106 syklin kohdalla [N/mm2] 
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Lyhenneluettelo 

 

ASTM American Society for Testing and Materials 

CLTE Coefficient of linear thermal expansion 

CR Kylmävalssattu 

DASt Deutscher Ausschuss für Stahlbau 

EC3 Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu 

EC4 Eurokoodi 4: Betoniteräsliittorakenteiden suunnittelu 

HCP Heksagoninen tiivispakkaus 

HFMI High-frequency mechanical impact 

HR Kuumavalssattu 

KT Kitagawa-Takahashi 

LMAC Liquid Metal Assisted Cracking 

LME Liquid Metal Embrittlement 

TKK Tilakeskeinen kuutiollinen 

VHN Vickers hardness number 
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1 JOHDANTO 

 

 

Teollinen kuumasinkitys alkoi vuonna 1840, mutta vasta vuonna 1920 prosessia alettiin 

hallita tieteellisesti (Maaß & Peißker 2011, s. 23). Sinkkipinnoite on sittemmin osoittautunut 

päteväksi korroosiosuojausmenetelmäksi monien hyvien ominaisuuksiensa takia, joita ovat 

muun muassa: katodinen suojaus, pinnoitteen kulutuskestävyys, hidas syöpymisnopeus ja 

reunojen pinnoitettavuus (Nordic Galvanizers 2019, s. 14). Vuonna 2006 koko maailman 

terästuotannosta kuumasinkittiin noin 2 %, mikä vastaa 50 miljoonaa tonnia (Maaß et al. 

2011, s. 25). 

 

Historian aikana kappaleiden koko, ulkonäkö, huoltotoimenpiteet ja vetyhauraus ovat 

luoneet tarpeita erilaisille sinkitysmenetelmille (Kuklík & Kudláček 2016, s. 5). Kuvassa 1 

nähdään pinnoitteita eri sinkitysmenetelmistä, jotka Ylitalon (2015, s. 42-44) mukaan ovat: 

1) Ruiskusinkitys 

2) Kuumasinkitys (kappaletavara) 

3) Sinkkipölymaalaus 

4) Kuumasinkitys (jatkuvatoiminen) 

5) Sähkösinkitys 

6) Linkosinkitys (pientavara) 

7) Mekaaninen sinkitys 

8) Sherardisointi 

 

 

Kuva 1. Eri sinkitysmenetelmien pinnoitteiden tyypillinen rakenne ja paksuus. Numerot 

viittaavat yllä olevaan listaan. 1 mil = 25.4 μm. (American Galvanizers Association, 2013) 
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Kuumasinkitys tarjoaa teräsrakenteille pitkäikäisen ja kestävän korroosiosuojan muihin 

pintakäsittelymenetelmiin verrattuna. Esimerkiksi siltarakenteilla maalaus joudutaan 

uusimaan kokemuksen perusteella 25-33 vuoden välein, kun taas kuumasinkityn teräksen 

käyttöikä voisi olla teoriassa jopa 100 vuotta. (Ungermann et al. 2014, s. 1 & 10) Väsytetysti 

kuormitetuissa rakenteissa kuumasinkittyä terästä ei ole käytetty muutamaa poikkeusta 

lukuun ottamatta puutteellisen teknisen tiedon ja standardisoinnin vuoksi (Ungermann et al. 

2016, s. 7). Monet tutkimukset ovat nimittäin osoittaneet kuumasinkityksen heikentävän 

teräksen väsymiskestävyyttä, mutta yksimielisyyteen ilmiön aiheuttajista ei ole vielä päästy 

(Sirin 2019, s. 2). Siksi kuumasinkityksen taloudellisia ja ekologisia etuja ei ole toistaiseksi 

pystytty kokonaan hyödyntämään teräsrakennesuunnittelussa (Ungermann et al. 2014, s. 1). 

 

Tässä kandidaatintyössä käsitellään kuumasinkitetyn teräksen väsymiseen liittyviä tekijöitä 

ja teorioita tämänhetkisen tutkimustiedon valossa. Väsymiseen liittyvissä tekijöissä 

keskitytään kuumasinkitysprosessiin, teräksen ominaisuuksiin ja muiden 

valmistusmenetelmien vaikutuksiin. Tämän jälkeen kootaan tietoa 

kuumasinkitysstandardeista sekä analysoidaan ja vertaillaan merkittävien tutkimuksien 

teorioita ja tuloksia väsymiskestävyyden heikentymisestä. 

 

1.1 Tutkimusongelma 

Väsymiskestävyyden heikentymisen suuruudesta on saatu eriäviä tuloksia ja sen syyksi on 

ehdotettu erilaisia murtumismekanismeja sekä vaikuttavia tekijöitä. Laajasti hyväksyttyä 

teoriaa on ollut hankala muodostaa, koska kuumasinkitysprosessiin ja väsymiseen vaikuttaa 

monia muuttujia itsenäisesti ja yhteisvaikutusten kautta. Tällä hetkellä aiheen hallitsemista 

vaikeuttaa myös se, että oleellinen tieto kuumasinkityksestä ja siihen liittyvästä väsymisestä 

on hajallaan eri kielillä kirjoitetuissa artikkeleissa, kirjoissa ja standardeissa.  

 

1.2 Jaottelu ja rajaus 

Tässä työssä tarkastellaan vain kuumasinkitystä ja erityisesti sen alatyyppiä, 

kastokuumasinkitystä. Kastokuumasinkityksestä on kaksi eri versiota: kuiva ja märkä. Tämä 

jaottelu riippuu siitä, kuivataanko kappale juoksuteainekäsittelyn ja sinkityksen välissä. 

Vaikka molemmat metodit tuottavat samanlaiset pinnoitteet, tässä työssä käsitellään vain 

yleisemmin käytettyä kuivametodia ja sillä sinkittyä kappaletavaraa. (Nordic Galvanizers 
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2019, s. 15) Sanaa ”kuumasinkitys” käytettäessä viitataan aina tähän rajaukseen ja sanalla 

”pinnoite” tarkoitetaan kyseisellä metodilla saavutettua kuumasinkkipinnoitetta. 

 

Tässä kokonaan kirjallisuuskatsauksena tehtävässä työssä käsitellään olemassa olevan 

tutkimusdatan sekä standardien pohjalta pääasiassa rakenneteräksiä S355 ja S460. 

Tarkastelu kohdistuu kuumasinkittyjen levyjen ja hitsausliitosten väsymiskoetuloksiin sekä 

pinnoitteen murtumismekanismiin. 

 

1.3 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

• Millä tavalla kuumasinkitys vaikuttaa rakenneterästen väsymisominaisuuksiin? 

• Miten kuumasinkityksen prosessiparametrit vaikuttavat väsymiskestävyyteen? 

• Miten teräksen ominaisuudet vaikuttavat väsymiskestävyyteen?  

 

1.4 Tavoite ja menetelmät 

Keskeisenä tavoitteena on selvittää ja koota kirjallisuutta hyödyntäen merkittävimmät 

kuumasinkitetyn rakenneteräksen väsymisominaisuuksiin vaikuttavat tekijät sekä vallitsevat 

selitykset väsymiskestävyyden heikentymiselle. Tätä varten tehdään laaja kirjallisuuskatsaus 

käytössä olevilla tietokannoilla sekä peilataan tietoa kuumasinkitysstandardeihin. Tämä 

tutkimus tuo esiin kuumasinkitetyn teräksen suunnittelemiseen tarvittavaa tietoa ja auttaa 

siten lukijoita ottamaan huomioon kuumasinkityksen vaikutukset 

teräsrakennesuunnittelussa. 
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2 VÄSYMISOMINAISUUKSIIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 

 

 

Tässä kappaleessa esitellään kuumasinkitystä ja käydään samalla läpi väsymiseen 

vaikuttavia tekijöitä valmistuksen eri vaiheissa. Osa vaikuttavista tekijöistä, kuten 

kuormituksen tyyppi ja keskijännitys, tunnetaan pinnoittamattomilla teräksillä, mutta nämä 

tekijät vaativat vielä lisää tutkimuksia kuumasinkityillä teräksillä. Alan tutkimuksen 

nykytilaa käsitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

 

2.1 Kuumasinkitysprosessi 

Kappaletavaran kuumasinkitysprosessin eri vaiheet sisältävät useita muuttujia, jotka 

määräävät muun muassa pinnoitteen ulkonäön, paksuuden, rakenteen ja monet muut 

ominaisuudet (Kuklík & et al. 2016, s. 7). Pinnoitteen laadun ja tartunnan takaamiseksi 

teräksen pinta täytyy ensin esikäsitellä SFS-EN ISO 12944-4 -standardin mukaisesti 

esikäsittelyasteella ”Be” (Maaß et al. 2011, s. 23). Tämä tarkoittaa rasvan, 

merkkausaineiden, maalipinnoitejäämien, ruosteen ja valssihilseen täydellistä poistamista 

rasvanpoistopesulla ja peittauksella (SFS-EN ISO 12944-4 2017, s. 16-18; Kuklík & et al. 

2016, s. 7). Taulukko 1 ja kuva 2 esittävät yhdessä kuumasinkitysprosessin vaiheet 

tiivistetysti. 

 

Taulukko 1. Kappaletavaran kuumasinkitysprosessin vaiheet kuivametodissa (Ylitalo 2015, 

s. 42-43). 

1a Maalin, rasvan ym. lian poisto 

1b Rasvanpoistopesu (varastorasva) 

2 Valssihilseen ja ruosteen poisto happopeittauksella 

3 Vesihuuhtelu 

4 Juoksuteainekäsittely (pinnan hapettumisen esto ennen sinkkikylpyä) 

5 Kuivaus 

6 Upotus sulaan sinkkiin 

7 Jäähdytys ilmassa tai vedessä ja viimeistely 

8 Punnitus 

9 Tarkastus ja mittaus 
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Kuva 2. Kuumasinkitysprosessin vaiheet. Numerot viittaavat taulukkoon 1. (Ylitalo 2015, 

s. 43) 

 

Kuumasinkityslaitokset käyttävät peittauksessa pääasiassa suolahappoa (HCL), koska se 

peittaa tehokkaasti eikä siitä ei synny juoksuteainekäsittelyä ja sinkitysprosessia haittaavia 

ioneja, kuten vaihtoehtoisista rikkihaposta (H2SO4) ja fosforihaposta (H3PO4) (Maaß et al. 

2011, s. 58-59). Peittaukseen vaikuttavat monet tekijät, kuten lämpötila, aika, ja valssihilse 

(Kuklík & et al. 2016, s. 19-21). Alipeittaus haittaa kuumasinkkipinnoitteen muodostumista 

ja ylipeittaus taas luo raerajoille kuoppia (Kuklík & et al. 2016, s. 109-110; Esab 2004, s. 6). 

Peittauksen jälkeen vesihuuhtelulla estetään pinnoitteen muodostumista haittaavien 

rautakloridien kulkeutuminen suolaseoksesta (ZnCl2/NH4CL) koostuvaan 

juoksuteainekäsittelyyn, jossa poistetaan teräksen pinnalta oksidit ja estetään niiden 

muodostuminen uudestaan ennen sinkkikylpyä (Kuklík & et al. 2016, s. 24; Maaß et al. 2011, 

s. 58-59). Sitten juoksuteaine kuivataan ja estetään siten sinkin roiskuminen upotuksen 

aikana (Kuklík & et al. 2016, s. 25). Kuva 3 näyttää juoksuteainekäsittelyssä kemiallisten 

reaktioiden seurauksena lisääntyneen pinnankarheuden (Carpio et al. 2009, s. 594). 

 

 

Kuva 3. Pinnankarheus eri vaiheissa S450 J0 teräksellä. Peittaus: 2 h, 15 % HCL ja 35 °C. 

Juoksuteainekäsittely 10 min ja 50 °C. (Carpio et al. 2009, s. 588 & 590) 
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Itse kuumasinkitys tapahtuu yleensä noin 5-10 minuuttia kestävällä upotuksella noin 440-

460 °C-asteiseen sulaan sinkkiin (sulamispiste 419,4 °C) riippuen muun muassa teräksen 

piipitoisuudesta, ainepaksuudesta ja halutusta pinnoitteen paksuudesta (Kuklík & et al. 2016, 

s. 29-30 & 60; Maaß et al. 2011, s. 108). Kuumasinkityskylpy koostuu SFS-EN 1179 -

standardin määräämänä lähes 99-prosenttisesti pelkästä sinkistä, ja sen 

lämmönsiirtymiskerroin vaikuttaa teräksen kokemaan lämpöjännitykseen (SFS-EN 1179 

2003, s.12; Feldmann et al. 2010, s. 40-41). Kappaleen kokema jännitys lisääntyy myös 

muun muassa hitaammalla upotusnopeudella, pidemmällä upotusajalla, vaihtelevilla 

ainevahvuuksilla sekä asymmetrisellä konstruktiolla ja on suoraan verrannollinen teräksen 

myötörajaan. Tämän takia lujien teräksien jännityskeskittymissä on suurempi riski 

muodonmuutoshalkeiluun. (Feldmann et al. 2010, s. 39-41; Kuklík & et al. 2016, s. 171-

172; Maaß et al. 2011, s. 260-261) Muodonmuutoksien riskiä voidaan minimoida monilla 

keinoilla, kuten varmistamalla muodonmuutosten tasainen eteneminen kappaleessa ja 

poistamalla valmistuksessa syntyneitä jäännösjännityksiä lämpökäsittelyllä (Maaß et al. 

2011, s. 262). Kuva 4 esittää lämpölaajenemisen upotuksessa, kun vasta puolet kappaleesta 

on sinkkikylvyssä. 

 

 

Kuva 4. Upotuksessa syntyvä veto- ja taivutusjännitys (Kuklík & et al. 2016, s. 177). 

 

Upotuksen jälkeen kappaleen jäähdytyksellä ilmassa tai vedessä voidaan vaikuttaa muun 

muassa pinnoitteen pinnalla näkyvien ”sinkkikukkien” muodostumiseen sekä pinnoitteessa 

muodostuviin muihin faaseihin (Marder 2000, s. 235-236; Kuklík & et al. 2016, s. 38-39). 

Raudan ja sinkin diffuusio jatkuu pinnoitteessa, kunnes sen lämpötila laskee alle 200 °C:een 

(Kuklík & et al. 2016, s. 65). Lopuksi kappaleiden jäähdyttyä mitataan pinnoitteen paksuus 

magneettisella tai punnitusmenetelmällä ja tarkistetaan, että myös ulkonäkö vastaa SFS-EN 

ISO 1461 -standardin vaatimuksia (Kuklík & et al. 2016, s. 103; SFS-EN ISO 1461 2009, s. 

14-18).  
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Varastoinnin aikana kosteassa ilmassa tuore pinnoite on altis valkoruosteelle. Valkoruoste 

ei kuitenkaan heikennä korroosionsuojausta ja muuttuu ajan myötä normaaliin tapaan 

sinkkipinnoitetta passivoivaksi patinaksi, joka koostuu pääosin sinkkikarbonaatista (Maaß 

et al. 2011, s. 259; Kuklík et al. 2016, s. 84 & 106). Kuumasinkitysprosessi muuttujineen on 

esitetty kattavasti lähteessä Maaß et al. (2011, s. 29-122).  

 

2.2 Sinkkipinnoitteen muodostuminen 

Ennen sinkkipinnoitteen muodostumista täytyy erottaa teräkset niiden tiivistysaineen 

mukaan, sillä tiivistysaine vaikuttaa huomattavasti pinnoitteessa tapahtuvaan Fe- ja Zn-

atomien diffuusioon. Teräksen tiivistys tehdään teräksen valmistuksessa käyttämällä sulan 

teräksen happiylimäärän poistoon ferropiitä, alumiinia tai ferrotitaania, millä varmistetaan, 

ettei valanteen sisälle jää sen jähmettyessä rakkuloita. (Koivisto et al. 2008, s. 83; Kuklík et 

al. 2016, s. 41) Piillä tiivistäessä ylijäävä pii liukenee teräkseen ja vaikuttaa siten teräksen 

piipitoisuuteen. Nykyisin tiivistykseen käytetään yleensä alumiinia, joka ehkäisee 

rakeenkasvua muun muassa hitsauksessa, hiiletyskarkaisussa ja valssauksessa. (Koivisto et 

al. 2008, s. 131-133) Muulla kuin piillä tiivistettyä terästä suositellaan kuumasinkitykseen 

diffuusion jarruttamiseksi ja pinnoitteen mekaanisten ominaisuuksien parantamiseksi. Piillä 

tiivistetyn teräksen pinnoite taas kasvaa intensiivisesti ja voi olla verrattaen hauras ja paksu. 

(Kuklík et al. 2016, s. 41-43) Kuva 5 näyttää karkeasti tiivistysaineen vaikutukset 

pinnoitteen rakenteessa.  

 

 

Kuva 5. Tiivistysaineen vaikutus pinnoitteen rakenteeseen. Vasemmalla Muulla kuin piillä 

tiivistetty teräs ja oikealla piillä tiivistetty teräs. (Kuklík et al. 2016, s. 68) 
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Fe-Zn-faasien muodostumiseen ja rakenteeseen vaikuttavat myös monet muut teräksen 

kemialliset komponentit, ja siksi rakennetta ei voida selittää vain tiivistysaineella (Kuklik et 

al. 2016, s. 49-50). Lampmanin (1994, s. 121) mukaan väsymiskestävyys kuitenkin laskee 

enemmän piillä kuin alumiinilla tiivistetyillä teräksillä, koska pinnoitteen Fe-Zn-faasi on 

alttiimpi säröjen muodostumiselle, ja myöhemmin nämä säröt saattavat toimia 

ydintymispisteinä perusaineessa. 

 

Kuumasinkityksessä pinnoitteen muodostuminen on monimutkainen prosessi, jossa Fe- ja 

Zn-atomien diffuusion kautta muodostuu upotuksessa erilaisia kuvassa 6 näkyviä faaseja 

(Kuklík & et al. 2016, s. 29-31). Ensin noin 5 sekuntia upotuksesta muodostuu zeetafaasi (ζ) 

ja lähes samanaikaisesti deltafaasi (δ). ζ-faasi kasvaa aluksi nopeasti pylväsmäisenä ja 

hidastaa myöhemmin kasvuaan. Muulla kuin piillä tiivistetyillä teräksillä siihen muodostuu 

suhteellisen ohuita ”neulasia”, kun taas piillä tiivistetyllä teräksellä ζ-faasi on satunnaisesti 

orientoitunut (kuva 5) ja sisältää tarttuvuutta heikentäviä vakansseja. δ-faasin kasvu taas on 

aluksi hidasta, mutta kiihtyy myöhemmin. Se muodostuu hunajakennomaisesti tiiviisti 

pakkautuneesta pylväsmäisestä rakenteesta, jolla on suuri kovuus muihin faaseihin 

verrattuna. (Kuklík & et al. 2016, s. 35; Marder 2000, s. 203-205) 

 

 

Kuva 6. Muulla kuin piillä tiivistetyn teräksen sinkkipinnoitteen rakenne ja faasit (Kuklík 

et al. 2016, s. 31). 
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Seuraavaksi noin 30 sekunnin jälkeen upotuksesta muodostuu gammafaasi (Γ) lähimmäksi 

teräksen pintaa. Eri faasien rautapitoisuus kasvaa kohti perusainetta ja Γ-faasilla se on 

suurin. Lisäksi Γ-faasilla on sama kidejärjestelmä kuin ferriittisellä teräksellä (α), se tarttuu 

teräkseen voimakkaasti ja on korkeintaan 1 μm paksu. Jos upotusaika on pitkä ja kappale 

jäähtyy hitaasti, voi δ-faasista tai Γ-faasista erkaantua gamma yksi -faasi (Γ1). Γ1-faasia on 

kuitenkin vaikea havaita optisella mikroskoopilla, joten Γ-faasin oletetaan usein sisältävän 

Γ- ja Γ1-faasit. (Marder 2000, s. 203-205; Kuklík et al. 2016, s. 31-35) Kuvassa 7 nähdään 

Γ- ja Γ1-faasien lisäksi Γ-faasin ja teräksen rajalla Kirkendall-vakansseja, joita syntyy 

kompensaationa raudan hallitsemassa diffuusiossa. Tämä voi johtaa huokoisuuteen ja sitä 

kautta pinnoitteen huonompaan tartuntaan. (Kuklik et al. 2016, s. 31 & 118-119.) 

 

 

Kuva 7. Γ1- ja Γ-faasit muulla kuin piillä tiivistetyn S235-teräksen sinkkipinnoitteessa 8 

minuutin upotuksen jälkeen (Kuklík et al. 2016, s. 33). 

 

Lopuksi, kun kappale nostetaan sinkkikylvystä, pinnalle muodostuu lähes 100 % sinkkiä 

sisältävä vaalea eetafaasi (η). Piillä tiivistetyillä teräksillä reaktionopeus raudan ja sinkin 

välillä voi olla niin suuri, että η-faasi muuttuu myös Fe-Zn seokseksi, mikä ilmenee 

tummana pintana. (Nordic Galvanizers 2019, s. 18-20) Taulukossa 2 esitetään tarkemmin 

kirjallisuudessa esiteltyjä faasien ominaisuuksia, jotka tosin voivat vaihdella teräksen ja 

sinkin kemiallisen koostumuksen sekä prosessiparametrien mukaan. Taulukossa olevien 

lyhenteiden selitykset ovat: tilakeskeinen kuutiollinen (TKK), heksagoninen tiivispakkaus 

(HCP), Vickers hardness number (VHN), 25 g kuorma (0,025), kimmomoduuli (E) ja 

coefficient of linear thermal expansion (CLTE). 
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Taulukko 2. Sinkkipinnoitteen faasien ominaisuuksia (Marder 2000, s. 201; Kuklík et al. 

2016, s. 32; Reumont et al. 2001, s. 266). 

 Eeta (η) Zeeta (ζ) Delta (δ) Gamma 

(Γ1) 

Gamma 

(Γ) 

Teräs 

(α) 

Seos Zn FeZn13 FeZn10 Fe5Zn21 Fe3Zn10 Fe 

Rauta [%] 0,03 5,8-6.2 7-11 18-22 19-31 99+ 

VHN 0,025 52 208 358 505 326 104 

E [GPa] 75 117 134-140 - - 210 

CLTE [10-6 K-1] 29,3 23 21,78 - - 11,3 

Kide-

järjestelmä 

HCP 

(Tiivis) 

Mono-

kliininen 

HCP 

(Pylväs-

mäinen) 

TKK TKK TKK 

Mekaaniset 

ominaisuudet 

Pehmeä, 

sitkeä 

Kova, 

hauras 

Kova Tarttuva Tarttuva - 

 

Taulukon 2 mukaan δ-faasilla on kaksinkertainen lineaarinen lämpölaajenemiskerroin 

teräkseen verrattuna. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että tästä syystä δ-faasi säröilee 

kohtisuoraan teräksen pintaan nähden jäähtymisen aikana. (Bergengren et al. 1992, s. 154; 

Vogt et al. 2000, s. 33) Jäähtymissäröjen vaikutuksesta väsymiskestävyyteen on tehty paljon 

tutkimusta ja niihin keskitytään tarkemmin kappaleessa 3. Taulukossa 2 ja kuvassa 8 

nähdään myös, että δ-faasi on kovempi kuin perusmateriaali, jolloin se suojaa korroosion 

lisäksi terästä mekaaniselta rasitukselta (Institut Feuerverzinken 2009, s. 11). 

 

 

Kuva 8. Sinkkipinnoitteen HV 0,05 kovuusjakauma (Institut Feuerverzinken 2009, s. 11). 
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2.3 Teräksen ominaisuudet 

Teräksen väsymisominaisuuksiin vaikuttaa jo ilman kuumasinkitystä usea eri muuttuja 

monimutkaisten vuorovaikutusten kautta, kuten materiaalin mikrorakenne, pinnanlaatu ja 

murtumissitkeys (Stephens et al. 2001, s. 79-82 & 136). Tässä keskitytään erityisesti 

kuumasinkityksessä huomioon otettaviin teräksen ominaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin. 

 

2.3.1 Piin ja fosforin määrä 

Teräksen sisältämän piin vaikutus sinkkipinnoitteeseen on kaikista pinnoitteeseen 

vaikuttavista tekijöistä dominoivin. Piipitoisuus vaikuttaa suoraan sekä pinnoitteen 

paksuuteen (kuva 9) että rakenteeseen (kuva 10), mitä voidaan kuvata Sandelin-

diagrammilla. Pinnoitteen paksuus kasvaa lähes lineaarisesti piipitoisuuden funktiona 

Sandelin-aluetta lukuun ottamatta. Tällä alueella pinnoite kasvaa voimakkaasti ja koostuu 

pehmeästä sinkin ja ζ-faasin sekoituksesta (kuva 10). (Maaß et al. 2011, s. 99-101; Kuklík 

et al. 2016, s. 44 & 46) Yli 0,28 % piipitoisuuden omaavia teräksiä ei suositella 

kuumasinkitykseen, koska niiden pinnoitteet ovat erityisen paksuja ja hauraita (Kuklík & et 

al. 2016, s. 49). 

 

 
Kuva 9. Sandelin-diagrammi sinkkikylvyn eri lämpötiloilla (Maaß et al. 2016, s. 106). 
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Kuva 10. Esimerkit pinnoitteen rakenteesta eri piipitoisuuksilla (Kuklík & et al. 2016, s. 47-

48). 

Toinen merkittävä tekijä on fosforin ja piin yhteisvaikutus, joka luo riskin vastaavaan 

Sandelin-efektiin, kun piipitoisuus on alle 0,035 % ja fosforipitoisuus yli 0,02 % (Maaß et 

al. 2011, s. 99-; Kuklík et al. 2016, s. 49). Pii- ja fosforipitoisuudet sekä tarkemmat tiedot 

näiden vaikutuksista on luokiteltu standardissa SFS-EN ISO 14713-2. Kirjallisuudessa taas 

joitakin eri piipitoisuuksien teräksiä kutsutaan niitä tutkineiden tutkijoiden nimillä. (SFS-EN 

ISO 14713-2 2020, s. 10; Maaß et al. 2011, s. 102) Pii- ja fosforipitoisuuksien luokittelu on 

esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Teräksen pii- ja fosforipitoisuuden luokittelu sekä niitä vastaavat terästyypit 

(SFS-EN ISO 14713-2 2020, s. 10; Maaß et al. 2011, s. 102; Pynnönen 2019, s. 45). 

Luokka Terästyyppi Si- ja P-pitoisuudet 

A Alapiiteräs ≤ 0,03 % Si ja ≤ 0,02 % P 

C Sandelin-teräs 0,03 % ≤ Si ≤ 0,14 % 

B Sebisty-teräs / keskipiiteräs 0,14 % ≤ Si ≤ 0,25 % 

D Yläpiiteräs > 0,25 % Si 

 

Upotusajan, sinkkikylvyn lämpötilan ja piipitoisuuden väliset riippuvuudet ovat 

monimutkaisia. Kuvasta 11 nähdään, että vain tietyillä lämpötiloilla saavutettava pinnoitteen 

paksuus riippuu upotusajasta lineaarisesti, kun taas toisilla riippuvuus on logaritminen. 

Jälkimmäisestä esimerkkinä alapiiteräksellä pinnoitteen paksuus jää alle 100 μm:iin, kun 

sinkkikylvyn lämpötila on alle 460 °C (Maaß et al. 2011, s. 102-103). Pitkä upotusaika ei 

välttämättä ole hyvä väsymisominaisuuksien kannalta, sillä Kuklík et al. mukaan (2016, s. 

64) pitkät upotusajat tuottavat hauraita pinnoitteita. 
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Kuva 11. Pinnoitteen kasvu suhteessa upotusaikaan ja sinkkikylvyn lämpötilaan eri 

piipitoisuuksilla (Maaß et al. 2011, s. 102). 

 

2.3.2 Lujuusluokka 

Pääasiassa samat säännöt pätevät pinnoitteen muodostumisessa pii- ja fosforipitoisuuden 

suhteen lujilla teräksillä, mutta mahdolliset lämpökäsittelyt voivat vaikuttaa reaktiivisuuteen 

sinkin kanssa. (Steels suitable for galvanizing 2019) Lujilla teräksillä on suurempi riski 

vetyhalkeiluun, minkä vuoksi ne vaativat erikoisparametrit esikäsittelyyn 

kuumasinkityksessä (Maaß et al. 2011, s. 31; Kuklík & et al. 2016, s. 27). Tässä lujien 

terästen määritelmä vaihtelee, mutta eräässä tutkimuksessa Sun & Packer (2019, s. 59) 

kertovat peittauksessa absorboituneen vedyn muodostuvan ongelmaksi, kun myötöraja fy > 

1100 MPa. Normaalisti vety poistuu kuumasinkityskylvyn lämmön seurauksena, mutta 

korkeasta teräksen kovuudesta voi seurata vedyn säilyminen ja sitä kautta halkeilu. Riskin 

minimoimiseksi peittaus voidaan korvata suihkupuhalluksella. (Sun et al. 2019, s. 59)  

 

Lujuusluokka voi vaikuttaa kuumasinkityksessä myös sulametallihaurauden (Liquid Metal 

Assisted Cracking [LMAC] tai Liquid Metal Embrittlement [LME]) riskiin. 

Sulametallihauraudella tarkoitetaan teräksen raerajoihin tunkeutuneesta sinkistä johtuvaa 
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lisääntynyttä haurautta (EGGA 2014, s. 3-4). Tämän riskin minimoimiseksi löytyy monia 

ohjesääntöjä, mutta esimerkiksi Teräsrakenneyhdistys (2013, s. 1) suosittelee 

erikoistoimenpiteitä valmistuksessa ja kuumasinkitysprosessissa aina, kun fy > 500 MPa.  

 

Lujien terästen hankalasta kuumasinkitsemisestä kertovat myös normit ja standardit. 

Esimerkiksi vuonna 2016 Saksan teräsrakennekomitea (DASt) päivitti ohjesääntöään 

kuormaa kantavien teräsrakenteiden kuumasinkityksestä (DASt-Richtlinie 022) niin, että se 

vastaa EN 1090 -standardin vaatimuksia sekä laajentuu S460:sta soveltumaan myös S500-

rakenneteräksille (Institut Feuerverzinken 2016). Kuumasinkityksen ohjeita ja suosituksia 

sisältävä SFS-EN ISO 14713-2 -standardi taas ehdottaa (2020, s. 12) 

jännityksenpoistohehkutusta muodonmuutoshalkeilun riskin minimoimiseksi, kun fy > 650 

MPa. Kuumavalssattujen (HR) seostamattomien rakenneterästen toimitusehtoja käsittelevä 

SFS-EN 10025-2 sen sijaan huomauttaa (2019 s. 14) halkeiluvaarasta, kun fy > 460 MPa. 

 

2.3.1 Geometria 

Teräksen geometriassa muun muassa jännityskeskittymät, paksuus ja pinnankarheus 

heikentävät yleisesti teräksen väsymiskestävyyttä (Stephens et al. 2001, s. 79-82 & 186). 

Kuumasinkityksessä karheampi pinta (peräisin esimerkiksi esikäsittelystä tai 

epäpuhtauksista) ja paksumpi kappale voivat johtaa paksumpaan pinnoitteeseen. Tämä 

johtuu siitä, että pinnankarheus lisää kappaleen pinta-alaa ja siten reaktiivisuutta, kun taas 

paksumpi kappale lämpenee hitaammin sinkkikylvyssä ja vaatii siksi pidemmän upotusajan. 

(Nordic Galvanizers 2019, s. 21; Maaß et al. 2011, s. 243) Pinnoitteen paksuuteen vaikuttaa 

siten myös valssaustapa, sillä pinnankarheus voi vaihdella huomattavasti kylmävalssattujen 

(CR) sekä HR-pintojen välillä (SFS-EN 10163-2 2005, s. 8; SFS-EN 10130 2007, s. 12). 

Lisäksi kuumasinkityksessä kappaleen kulmiin muodostuu vähintään yhtä paksu tai 

paksumpi pinnoite kuin tasaisille alueille, mikä nähdään kuvassa 14 (Peißker & Huckshold 

2016, s. 306-307). Kuvasta 12 nähdään, kuinka paksummilla ainevahvuuksilla saavutetaan 

paksumpia pinnoitteita eri lämpötiloissa sekä alapiiteräksillä että Sebisty-teräksillä. Sama 

periaate toimii myös Sandelin-teräksillä ja yläpiiteräksillä, mutta niiden lämpötilariippuvuus 

on erilainen, kuten nähtiin kuvassa 11. 
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Kuva 12. Pinnoitteen paksuuden riippuvuus sinkkikylvyn lämpötilasta eri ainevahvuuksilla 

ja 5 minuutin upotusajalla. Vasemmalla Si < 0.03 % ja oikealla Si > 0.12 %. (Kuklik et al. 

2016, s. 60-61) 

 

Ainevahvuus vaikuttaa vähimmäiskerrospaksuuteen, joka on määritelty kappaletavaran 

kuumasinkitykselle standardissa SFS-EN ISO 1461. Samassa standardissa määritetään 

sinkkipinnoitteen tarkastusnäytteiden määrät ja paikat. (SFS-EN ISO 1461 2009, s. 15-18) 

Paikalliset ja keskimääräiset vähimmäiskerrospaksuudet eri ainevahvuuksilla näkyvät 

kuvassa 13.  

  

 

Kuva 13. Linkoamattomien näytteiden vähimmäiskerrospaksuudet eri ainevahvuuksilla 

(SFS-EN ISO 1461 2009, s. 18). 
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2.4 Valmistusprosessit ennen kuumasinkitystä 

Pinnoitteen paksuus, tartunta ja faasit voivat muuttua erilaisista valmistusmenetelmistä tai -

virheistä johtuen. Siten väsymisominaisuuksiin voidaan vaikuttaa jo ennen kuumasinkitystä. 

Standardissa SFS-EN ISO 14713-2 on annettu ohjeita (2020, s. 6-14) kappaleen tilan 

vaikutuksesta kuumasinkitykseen. 

 

2.4.1 Leikkaus 

Polttoleikatut ja erityisesti plasmaleikatut reunat voivat muokata raudan ja sinkin välistä 

reaktiota niin, että vähimmäiskerrospaksuudet on vaikea saavuttaa. Tällöin suositellaan 

poistamaan leikatuilta pinnoilta esimerkiksi hiomalla vähintään 0,1 mm. (Maaß et al. 2011, 

s. 252) Asiaa käsittelevä standardi SFS-EN ISO 14713-2 huomauttaa (2020, s. 11) myös 

laserleikkauksella olevan edellä mainittu vaikutus ja pinnoitteen tartunnan olevan heikompi 

leikatuilla reunoilla. Tässä laserleikkaus on hyvä eritellä käytetyn leikkauskaasun perusteella 

(happi, typpi), sillä se vaikuttaa muun muassa leikatun reunan pinnankarheuteen. Termisesti 

leikattujen reunojen hiomista puoltaa myös niiden heikentynyt väsymiskestävyys. 

(Kujanpää, Salminen ja Vihinen 2005, s. 147-148) Näistä huomautuksista huolimatta 

leikatuissa reunoissa hyväksytään virheitä pinnoitteessa, sillä standardin SFS-EN ISO 1461 

mukaan (2009, s. 18) paksuutta ei mitata 10 mm:n etäisyydeltä reunoista tai kulmista. 

Kuvassa 14 on esitetty pinnoite kappaleen kulmassa ja leikatun pinnan heikosta tartunnasta 

aiheutunut delaminaatio. 

 

 

Kuva 14. Kulman paksumpi pinnoite vasemmalla ja oikealla polttoleikatun kulman 

delaminaatio (Peißker et al. 2016, s. 306; Kuklík et al. 2016, s. 122). 
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Mekaanisen leikkauksen vaikutuksia on tutkittu lähinnä Valtinatin & Huhnin työssä, ja he 

osoittivat tutkimuksessaan (2004, s. 720-721) kuumasinkitetyn lävistetyn reiän heikentävän 

väsymiskestävyyttä enemmän kuin kuumasinkitetty porattu reikä. Kuvassa 15 nähdään 

lävistyksestä sekä laserleikkauksesta aiheutuneet mikrorakenteen muutokset. 

 

 

Kuva 15. Poikkileikkaus hiilidioksidilaserilla leikatusta levystä vasemmalla ja lävistetystä 

oikealla (Scharf et al. 2016, s. 246-249). 

 

2.4.2 Kylmämuokkaus 

Kuumasinkitys voi edistää kylmämuokkauksen aiheuttamaa teräksen myötövanhenemista ja 

lisätä siten haurasmurtuman riskiä. Tarvittaessa riskialtis teräsrakenne voidaan normalisoida 

lämpökäsittelyllä. (Nordic Galvanizers 2019, s. 23) Haurasmurtuman riskiä voidaan 

minimoida myös valitsemalla teräs hyvillä iskusitkeysominaisuuksilla. 

Myötövanhenemistaipumus on pieni esimerkiksi alumiinilla tiivistetyillä teräksillä. (SFS-

EN ISO 14713-2 2020, s. 12) Lisäksi Sun et al. pohtivat tutkimuksessaan (2019, s. 60), että 

sulametallihaurauden riski kuumasinkityksessä voi olla suurempi reilusti kylmämuokatulla 

teräksellä sen pienentyneen sitkeyden, jäännösjännitysten ja säröjen takia. 

 

2.4.3 Hitsaus 

Hitsit ovat usein rakenteiden väsymiskriittisiä kohtia ja ne toimivat jännityskeskittyminä 

kuumasinkityksessä. Hitsauksen laatu ja suunnittelu määräävät pitkälti väsymiskestävyyteen 

vaikuttavat jäännösjännitykset, epäjatkuvuudet, epäkeskisyydet ja niin edelleen. 

Kuumasinkityksessä hitsin väsymiskestävyyttä voi heikentää sulametallihauraus, koska 

hitsit sisältävät valmiiksi säröjä. (Stephens et al. 2001, s. 401; Kuklík & et al. 2016, s. 184) 

Kappale voi myös muuttaa muotoaan tai halkeilla, kun sinkkikylvyn lämpö osittain relaksoi 



25 

 

jäännösjännityksiä ja laskee myötörajaa. Relaksoituminen riippuu siitä, estyykö 

lämpölaajeneminen vai ei. (Maaß et al. 2011, s. 260-261) Lisäksi hitsauslisäaineen korkea 

piipitoisuus ja erilainen mikrorakenne hitsin ympärillä voivat johtaa paksumpaan 

pinnoitteeseen (Maaß et al. 2011, s. 267; Kuklík & et al. 2016, s. 184). Tästä nähdään 

esimerkki kuvassa 16, jossa Rademacherin kokeessa pinnoitteen paksuus kasvoi hitsin 

kohdalla 168 μm:stä 370 μm:iin (Rademacher 2017, s. 143). 

 

Kaikkien näiden tekijöiden vuoksi ennen kuumasinkitystä tehtävässä hitsauksessa tulisi 

minimoida jäännösjännitykset sekä hitsata symmetrisesti ja suunnitellussa 

hitsausjärjestyksessä (Maaß et al. 2011, s. 260-261). Ympärihitsaus on suositeltavaa, ettei 

peittaushappo pääse koloihin ja kiehu räjähdysmäisesti sinkkikylvyssä tai aiheuta 

korroosiota (Nordic Galvanizers 2019, s. 31; Maaß et al. 2011, s. 252). High-frequency 

mechanical impact (HFMI) -käsittelyä ei tule tehdä ennen kuumasinkitystä, sillä 

puristusjännitys voi poistua kuumennuksen seurauksena. Jos näin on tehtävä, uusi 

väsymiskestävyys on selvitettävä kokeellisesti. (Marquis & Barsoum 2016, s. 11) 

 

 

Kuva 16. Hitsipalon paksumpi sinkkipinnoite lisäaineen suuremman piipitoisuuden 

seurauksena (Rademacher 2017, s.143). 

 

2.4.4 Suihkupuhallus 

Suuremmat pintavirheet kuten maalipinnoite, kuoppakorroosio, hitsausroiskeet ja jäysteet 

tulisi poistaa esimerkiksi suihkupuhaltamalla niin, että maksimiprofiilin syvyys Rz < 40 μm 

(Maaß et al. 2011, s. 35). Suihkupuhalluksen pinnankarheus voidaan määrittää muun muassa 

silmämääräisesti SFS-EN ISO 8503-1 -standardin (2012, s. 4-5) mukaisilla 
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pintaprofiilivertailukappaleilla ja taulukoiduilla Rz:n nimellisarvoilla. Karheampi pinta 

johtaa paksumpaan, karkeampaan ja tummempaan pinnoitteeseen riippuen myös teräksen ja 

sinkkikylvyn koostumuksesta sekä lämpötilasta. Vastaavat vaikutukset tulee huomioida 

jyrsinnästä tai sorvauksesta syntyneessä pinnankarheudessa. Käytännössä mekaanisia 

esikäsittelymenetelmiä olisi hyvä käyttää, kun peittausaika ylittää 1,5 tuntia, koska silloin 

vetyhalkeilun riski on merkittävä. (Maaß et al. 2011, s. 35-36; Kuklík et al. 2016, s. 64) 

Kuvassa 17 nähdään kuumasinkityn HR-pinnan ja hiekkapuhalletun pinnan eroja. 

 

 

Kuva 17. S235 teräksen kuumasinkkipinnoitteet HR-pinnalla vasemmalla ja 

hiekkapuhalletulla pinnalla oikealla (Kuklík et al. 2016, s. 55). 

 

2.5 Syövyttävä ympäristö 

Kuumasinkityn teräksen väsymisessä on lähes poikkeuksetta kyse korroosioväsymisestä, 

sillä standardin SFS-EN  1993-1-1 mukaan (2005, s. 29) korroosionesto ei ole tarpeen 

sisätiloissa eikä sisätilan suhteellisen kosteuden ollessa alle 80 %. Korroosioväsyminen 

eroaa väsymisestä siten, että siinä ei ole niin sanottua väsymisrajaa ΔσD 5×106 syklin 

kohdalla, sillä sekä korroosio että väsyminen vahvistavat jatkuvasti toisiaan. Tähän 

vaikuttavat muun muassa väsytyksen taajuus ja ympäristön syövyttävyys. (Stephens et al. 

2001, s. 344-347; SFS-EN ISO 1993-1-9 2005, s. 15) Todellisen väsytystilanteen tarkastelu 

on hankalaa, sillä standardoitu tieto sinkin korroosiosta perustuu vain yhden vuoden 

kokeisiin eri ympäristöissä ilman mekaanista rasitusta (ISO 9223 2012, s. 4-5). Lisäksi 

sinkin syöpymisnopeus on herkkä rikkidioksidille, mikä vaikuttaa ISO 9223 -standardin 

määrittämällä paksuushäviöillä laskettavaan korroosionkestoikään (ISO 9224 2012, s. 2-4). 

Liitettä II ja taulukkoa 4 vertailemalla nähdään, että teollisuuden toimintahäiriöt voivat 
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hetkellisesti lisätä rikkidioksidin määrää Suomen ilmakehässä, mutta pääasiassa 

syövyttävyysluokka on C2 (Rikkidioksidi 2019).  

 

Monien muuttujien takia korroosioväsyminen on arvioitava kokeellisesti. Väsytetysti 

kuormitetun rakenteen kestoiän ylärajasta voidaan saada kuitenkin viitteitä staattisesti 

kuormitetuista tapauksista. Taulukossa 4 esitetään SFS-EN ISO 14713-1 -standardin tiedot 

sinkin korroosiosta tiivistetysti ja kuvassa 18 näytetään SFS-EN ISO 1461 -standardin 

vähimmäiskerrospaksuuksien korroosionkestoiät kuumasinkitykselle oleellisissa 

syövyttävyysluokissa. 

 

Taulukko 4. Ilmastokorroosiovaikutusluokat ja paksuushäviö ensimmäisen altistusvuoden 

jälkeen (SFS-EN ISO 14713-1 2017, s. 11). 

Luokka Korroosionopeus Paksuushäviö 

[µm] 

Esimerkkiympäristö SO2 raja-

arvo [μg/m3] 

C1 Erittäin pieni ≤ 0,1 Sisätilat 0 

C2 Pieni > 0,1…0,7 Maaseutu < 5 

C3 Keskimääräinen > 0,7…2,1 Kaupunki, teollisuus 5 - 30 

C4 Suuri > 2,1…4,2 Rannikkoalueet 30 - 90 

C5 Erittäin suuri > 4,2…8,4 Hyvin kostea ja 

syövyttävä ilmatila 

90 - 250 

CX Äärimmäinen > 8,4…25 Offshore-alueet > 250 
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Kuva 18. Kuumasinkityn kappaletavaran kestoikä ensimmäiseen kunnossapitoon eri 

syövyttävyysluokilla pinnoitteen paksuuden funktiona (SFS-EN ISO 14713-1 2017, s. 13). 
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3 STANDARDIEN JA TUTKIMUSTEN ANALYSOINTI 

 

 

Tässä kappaleessa kootaan yhteen tietoa kuumasinkitysstandardeista, alan kirjallisuudesta 

sekä merkittävistä tutkimuksista ja esitellään kaksi erilaista teoriaa kuumasinkitetyn teräksen 

murtumismekanismille väsyttävässä kuormituksessa. Lopuksi jaotellaan aiheeseen liittyviä 

tutkimuksia eri kategorioihin.  

 

3.1 Standardit 

Teräsrakenteiden ja -kokoonpanojen pakollisen CE-merkinnän vaatimusten täyttyminen 

osoitetaan noudattamalla SFS-EN 1090-1…-2 standardeja. Näitä standardeja käytetään aina 

yhdessä, ja ne sisältävät yleiset suunnitteluohjeet sekä viitteet yksityiskohtaisempiin 

viitestandardeihin. Pintakäsittelyä ja sitä kautta kuumasinkitystä koskevat vaatimukset sekä 

viitestandardit on esitetty standardissa SFS-EN 1090-2. (Teräsrakenteiden pintakäsittely 

2012) Tämän standardin soveltamisala ulottuu HR- ja CR-teräksillä vain lujuusluokkaan 

S700 saakka (SFS-EN 1090-2 2018, s. 9). Lisäksi on huomioitava, että 

kuumasinkkipinnoitetta määrittelevää standardia SFS-EN ISO 1461 ei sovelleta 

jatkuvatoimisesti kuumasinkittyihin tuotteisiin, automaattisesti valmistettuihin putkiin tai 

esimerkiksi lisävaatimuksia vaativiin kiinnittimiin (SFS-EN ISO 1461 2009, s. 8). 

 

Kuumasinkitetyn teräksen väsymiseen vaikuttaa muun muassa pinnanlaatu, teräksen 

kemiallinen koostumus, sinkkiseos ja ympäristön syövyttävyys. Siksi väsymisominaisuuksia 

arvioidessa tulee ottaa huomioon koko kuumasinkitysprosessin eri vaiheita koskevia 

standardeja. Kuvassa 19 on kategorisoituna oleelliset kuumasinkitykseen liittyvät standardit. 
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Kuva 19. Kuumasinkitykseen liittyviä standardeja Suomessa. 

 

Kuvan 19 kategoriaan ”kappaletavaran kuumasinkitys” lisätty PSK Standardoinnin PSK 

2702 ei kuulu SFS-EN 1090-1…-2 -standardien alle mutta viittaa kuitenkin SFS:n 

standardeihin (PSK 2702 2008, s. 2-3). Esikäsittelykategorian standardit riippuvat valitusta 

esikäsittelymenetelmästä ja lista toimii siten yleiskatsauksena aiheeseen. Kategoriassa 

”muut” on mainittu esimerkinomaisesti yksi tyypillinen testausstandardi sekä HR-terästen 

teknisiä toimitusehtoja, mutta vaihtoehtoja molemmille on useita. Listattujen standardien 

lisäksi muita merkittäviä kuumasinkitysstandardeja tai -normeja löytyy muun muassa 

luokituslaitoksilta, ASTM:ltä (American Society for Testing and Materials) ja saksalaiselta 

teräsrakennekomitea DASt:ltä (Deutscher Ausschuss für Stahlbau).  

 

Nämä kuvassa 19 esitellyt eurooppalaiset standardit tai uusi 28.1.2020 julkaistu SFS-EN 

ISO 14713-2 eivät ota huomioon kuumasinkityksen väsymiskestävyyttä heikentävää 

vaikutusta. Sen sijaan luokituslaitos Germanischer Lloyd, nykyinen DNV GL, huomioi 

tämän jo vuonna 2010 tuulivoimaloiden vaatimuksissa. Niissä alle M30-ruuveissa 

kuumasinkitys johtaa väsymisluokkaan (FAT) 50, kun taas valssattu ja lämpökäsitelty ruuvi 
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saa luokan FAT 71. Tämä ei kuitenkaan vaikuta suunnitteluun, koska EC3-9 ohjeistaa 

kaikille vedetyille ruuveille luokan FAT 50. (Rademacher 2017, s. 34-35) Myöhemmin myös 

VDI (Verein Deutscher Ingenieure) otti vuonna 2015 väsymiskestävyyden heikentymisen 

huomioon ehdottamalla standardissaan VDI 2230 kuumasinkityille ruuveille 20 % 

pienempää väsymisrajaa kuin valssatuille ja lämpökäsitellyille ruuveille (Simonsen et al. 

2018, s. 704). 

 

3.2 Tutkimukset 

Tiedonhaun apuna käytettiin pääasiassa tieteellisiä artikkeleita sisältäviä tietokantoja kuten 

Scopus, ProQuest, Springer LINK, Web of Science ja Wiley Online Library. Scopus-

tietokanta oli näistä kattavin työn aiheeseen liittyvien tutkimusten osalta. Lisäksi 

tiedonhaussa toimi apuna eri maiden kuumasinkitysyhdistysten ohjeistukset sekä alan 

kirjallisuus, josta on listattu alle joitakin merkittäviä teoksia viimeisen 30 vuoden ajalta:  

• Galvanizing Handbook – Nordic Galvanizers, 2019 

• Hot-Dip Galvanizing of Steel structures – Vlastimil Kuklik ja Jan Kudláček, 2016 

• Handbuch Feuerverzinken (4. painos) – Peter Peißker ja Mark Huckshold, 2016 

• Handbook of Hot-Dip Galvanization (3. painos) – Peter Maaß ja Peter Peißker, 2011 

• Zinc Handbook: Properties, Processing, and Use in Design – Frank C. Porter, 1991 

 

Kuumasinkitetyn teräksen väsymistä koskevaa tutkimusta on suhteellisen vähän Scopus-

tietokannasta saatujen tilastojen perusteella. Väsymiseen liittyen löytyi 35 dokumenttia ja 

yleisesti galvanointiin liittyen 887 dokumenttia. Aihe on tuore myös ajallisesti, sillä 

ensimmäinen väsymistä tutkiva julkaisu löytyi vuodelta 1973, kun taas galvanoinnista 

yleensä on kirjoitettu jo vuodesta 1842. Nämä tilastot löytyvät kuvasta 20. 
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Kuva 20. Scopus-tietokannan dokumentit per vuosi eri hakusanoilla vuosilta 1842-2019. 

 

70-luvulta alkanut tutkimus ei aluksi tunnistanut väsymiskestävyyden alenemista. 

Esimerkiksi vuonna 1975 Niethin ja Wiegandin tutkimuksen mukaan väsymisikä ei 

juurikaan laske (Berchem & Hocking 2007, s. 599; Aden-Ali et al. 2009, s. 2017). 80-luvulla 

Nilssonin, Engbergin ja Trogenin tutkimuksen mukaan väsymisikään ei vaikuttanut 

pinnoitteen paksuus (Aden-Ali et al. 2009, s. 2017; Vogt, Boussac & Foct 2001, s. 33). 

Kuitenkin Nilsson et al. osoittivat väsymisrajan alentuvan 35 % lujalla suihkupuhdistetulla 

690 MPa:n teräksellä, jossa pinnoitteen paksuus oli 80-185 μm (Aden-Ali et al. 2009, s. 

2010).  

 

Vuonna 1992 Bergengrenin ja Melanderin julkaisema tutkimus oli käännekohta 

kuumasinkitetyn teräksen väsymisominaisuuksien ymmärtämisessä. Heidän 

tutkimuksessaan analysoitiin pinnoitteen murtumismekaniikkaa väsytyskokeilla ja FEM-

mallilla. Väsytyskokeissa jännityssuhde oli R = 0, ja käytössä oli kuumavalssattu luja teräs 

piipitoisuudella Si = 0,02 %, fosforipitoisuudella P = 0,009 % ja myötörajalla fy = 680 MPa. 

Käytetty levynpaksuus oli t = 3 mm, pinnoitteen paksuudet tp = 80, 144 ja 224 μm ja 

väsytyskokeiden määrä yhteensä Nk = 12. Sinkkikylvyn lämpötila oli T = 455 °C ja 

upotusajat tu = 2,3; 4,6 ja 9,5 min. (Bergengren & Melander 1992, s. 154-155) 

 

Jo 90-luvulla oli yleisesti tiedossa, että pinnoitteen δ-faasi sisältää säröjä jo ennen 

kuormitusta (Bergengren et al. 1992, s. 154).  Bergengren et al. tutkimuksen mukaan 

paksuissa pinnoitteissa on ennen kuormitusta enemmän pitkiä δ-faasista ζ-faasiin ulottuvia 
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säröjä, ja siksi väsymisikä laskee sitä enemmän, mitä enemmän pinnoitteen paksuus kasvaa. 

Ennen kuormitusta havaittiin myös lyhyitä säröjä teräksen pinnalla raerajojen kohdalla, 

mistä voidaan nähdä esimerkki kuvassa 21. (Bergengren et al. 1992, s. 157-158) 

 

Nilsson et al. tapaan Bergengren et al. (1992, s. 158-159) havainnollistivat ensimmäisen 

moodin (avautumismoodi) särön etenemistä ja pysähtymistä kuumasinkkipinnoitteessa 

Kitagawa-Takahashi (KT) diagrammilla (kuva 21), jossa esitetään jännitysvaihteluväli Δσ 

särönpituuden c funktiona (Vogt et al. 2000, s. 38). FEM-mallilla laskettiin säröjen tiheyden 

ja pituuden vaikutusta jännitysintensiteettikertoimen vaihteluväliin ΔK. Säröjen tiheys 

vaikutti ΔK:hon niin, että pienet etäisyydet säröjen välillä pienensivät ja suuret välit 

suurensivat ΔK:n arvoa. Paksujen pinnoitteiden pidemmillä säröillä (kohdat ii ja iii kuvassa 

21) ΔK nousi yli teräksen särön etenemistä rajoittavan jännitysintensiteettikertoimen 

kynnysarvon ΔKth, mikä näkyi testeissä myös lyhyempänä väsymisikänä. Ohuemmalla 

pinnoitteella (kohta i kuvassa 21) ΔK jäi päinvastoin alle teräksen ΔKth:n ja väsymisikä oli 

verrattaen pidempi. (Bergengren et al. 1992, s. 159-160) Tätä selittää se, että ΔKth:n 

alapuolella särönkasvu on mikrorakenteen, keskijännityksen ja ympäristöolosuhteiden 

hallitsemaa ja siksi epälineaarista. ΔKth:n yläpuolella särönkasvu taas muuttuu lineaariseksi 

ja Parisin yhtälöllä laskettavaksi (Stephens et al. 2001, s. 145.): 

 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐴(∆𝐾)𝑛    (1) 

 

Yhtälössä 1 a on särönpituus, N on kuormituskertojen lukumäärä ja A sekä n ovat 

materiaalikohtaisia vakioita. (Stephens et al. 2001, s. 145-148) Kyseisen FEM-mallin 

tuloksia tarkasteltaessa täytyy ottaa huomioon, että Bergengren et al. (1992, s. 160) arvioivat 

kimmomoduulin E ja Poissonin vakion v eri faaseille mahdollisesti liian pieniksi 

puutteellisen tietämyksen vuoksi. Nykyään tarkempaa tietoa esimerkiksi E:n osalta löytyy 

Reumont et al. (2001, s. 266) tutkimuksessa.  
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Kuva 21. Vasemmalla on perusmateriaalin särö ennen kuormitusta ja oikealla KT-

diagrammissa voi nähdä pinnoitteen paksuudet ohuemmasta paksumpaan: i, ii ja iii 

(Bergengren et al. 1992, s. 156 & 159). 

 

90-luvun loppupuolella hauraiden δ- ja ζ-faasien säröistä teki havaintoja De la Cruz & 

Ericsson ja Laverde et al.  De la Cruz et al. kokeissa kuumasinkityn AISI 15B21H -teräksen 

väsymiskestävyys aleni 9 % ja korroosioväsymiskestävyys taas parani 70 % 106 syklin 

kohdalla. (Sirin 2019, s. 2; Laverde 1995, s. 82) Vastaavasti Bergengren et al. eri teräksellä 

ja koeparametreillä tehdyssä tutkimuksessa väsymiskestävyyden heikentyminen oli (1992, 

s. 162) noin 38 % paksun ja ohuen pinnoitteen välillä. 

 

Kuumasinkkipinnoitteen murtumismekanismin suhteen uudenlainen ehdotus tehtiin Vogt et 

al. tutkimuksessa vuonna 2000. Aluksi he tunnistivat muiden tutkijoiden lailla δ-faasin säröt 

ja kertoivat niiden muodostuvan kohtisuoraan teräksen pintaan nähden, sillä eri faasit 

jäähtyvät eri nopeudella omien lineaaristen lämpölaajenemiskertoimiensa määrääminä. 

(Vogt et al. 2000, s. 33) Metallografisissa tutkimuksissa nämä jäähtymissäröt eivät 

kuitenkaan yhdistyneet teräkseen edenneisiin säröihin, joten δ-faasin säröjä ei yhdistetty 

väsymiskestävyyden alenemiseen kuten Bergengren et al. tutkimuksessa. Heidän 

havaitsemansa kriittiset säröt sen sijaan muodostuivat väsytyksen aikana (Vogt et al. 2000, 

s. 35 & 38). Vastaavasti kuumasinkitetyn teräksen monotonisessa kuormituksessa on 

todettu, että δ-faasin jäähtymissäröt etenevät moodi 1:llä, kunnes koko pinnoite on haljennut. 

Tämän jälkeen särö etenee moodi 2:lla (liukumismoodi) ja delaminoi pinnoitetta teräksestä. 

(Reumont et al.  2001, s. 267) 
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Vogt et al. (2000, s. 35-36) pysäyttivät taivutusväsytyskokeen (R ≈ 0,76; Si = 0,008 %; P = 

0,01 %; fy = 330 MPa; CR; t = 1,42 mm; tp = 58, 65, 80 ja 102 μm; Nk ≈ 100 kpl; T = 450 

°C) tasaisin väliajoin ja pystyivät siten tutkimaan säröjen tiheyden ja pituuden etenemistä 

pinnoitteessa kronologisesti. Samoin kuin Bergengren et al. tutkimuksessa, tiheän 

säröverkon todettiin alentavan jännitysintensiteettiä pinnoitteessa (Vogt et al. 2000, s. 39). 

Kokeiden perusteella löydetyssä murtumismekanismissa kriittiset teräkseen etenevät säröt 

alkavat η- tai ζ-faasista ja etenevät η-faasista alaspäin ja ζ-faasista molempiin suuntiin. Tämä 

ez-tyypin säröily esitetään kuvassa 22 ensimmäisenä vaiheena. Seuraavassa vaiheessa ez-

säröt etenevät δ-faasiin, jolloin niitä kutsutaan ezd-säröiksi. Tämä tapahtuu, kun noin 20 % 

väsymisiästä on kulunut. Lopuksi särö etenee perusmateriaaliin ja siitä tulee a-tyypin särö. 

Havaintojen mukaan nämä säröt voivat edetä teräkseen vain, kun särö on halkaissut koko 

pinnoitteen. (Vogt et al. 2000, s. 35-36) Siksi Vogt et al. ehdottivat, että KT-diagrammissa 

voisi käyttää suoraan pinnoitteen paksuutta särön pituuden sijaan x-akselilla. Tällä 

periaatteella heidän kokeidensa mukaan teräksen väsymiskestävyys ei alene, ellei 

pinnoitteen paksuus ole yli 60 μm. (Vogt et al. 2000, s. 38) 

 

 

Kuva 22. Säröjen eri tyypit ja teoria niiden etenemismekanismista (Vogt et al. 2001, s. 37). 

 

Vogt et al. tutkimuksen tuloksissa on hyvä huomioida, ettei ehdotetussa 

murtumismekanismissa ole otettu huomioon teräksessä valmiina olevien säröjen vaikutusta, 

vaan keskityttiin tutkimaan pinnoitetta (Vogt et al. 2000, s. 36). Lisäksi tutkimuksessa 

laskettu ΔKth saatiin taivutusväsytyskokeesta jännityssuhteella R ≈ 0.76 eikä tyypillisestä 

veto-puristusväsytyskokeesta jännityssuhteella R = 0. 
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Toistaiseksi suurin tutkimus kuumasinkitetyn teräksen väsymisestä julkaistiin vuonna 2014 

usean eri saksalaisen instituution voimin. Ungermann et al. tavoitteena oli pidentää 

siltarakenteiden ikää vaihtamalla pintakäsittely maalauksesta kuumasinkitykseen, jolloin 

elinkaarikustannukset pienenevät ja epäsuorat ympäristövaikutukset vähenevät. 

(Ungermann et al. 2014, s. 4 & 8; Rademacher 2017, s. 179) Saman tutkimuksen ohella 

tehdyssä väitöskirjassa Rademacher (2017, s. 10 & 179) arvioi esimerkkilaskuin, että 

kuumasinkityksellä voitaisiin saavuttaa miljoonaluokan vuosisäästöjä, kun otetaan 

huomioon huoltotarpeessa olevien siltojen määrä sekä uusien siltojen rakennusbudjetti 

Saksassa. 

 

Ungermann et al. muodostivat teknisessä raportissaan 20 kpl S-N-käyrää ja tekivät niitä 

varten ”pienosilla” yli 500 kpl voimaohjattua veto-puristusväsytyskoetta (R = 0,05 ja Si = 

0,18-0,35 %) eri rakenneteräksillä (S355, S460 ja S700), rakenneyksityiskohdilla (liite I), 

leikkausprosesseilla (polttoleikkaus, vesisuihkuleikkaus ja jyrsintä) sekä hitsausliitoksilla 

(liite I) (Ungermann et al. 2014, s. 4; Ungermann et al. 2015, s. 3). Neljän pisteen 

voimaohjattuja taivutusväsytyskokeita (R = 0,1) tehtiin myös tietyille hitsatuille liitoksille 

eri materiaaleilla (S355 J2+M, S460M). Kummassakin sarjassa kuumasinkitys tehtiin 

vanhan, vuonna 2009 julkaistun DASt Richtlinie 022:n mukaan sinkkikylpyluokalla 1 

(Ungermann et al. 2015, s. 3). Tässä tulee huomata, että EN ISO 1461:n tai vuonna 2016 

julkaistun DASt Richtlinie 022:n mukaiset sinkkikylvyt eivät välttämättä vastaa toisiaan. 

 

Avaintulokset Ungermann et al. tutkimuksessa olivat kuumasinkityksen väsymiskestävyyttä 

alentavan vaikutuksen alkuperä sekä vaikutuksen huomioivat FAT-luokat usealle eri EC3-

9:n rakenneyksityiskohdalle. Kaikilla ”pienosilla” väsymislujuus oli kuumasinkityksen 

vaikutuksesta 15-30 % pienempi verrattuna pinnoittamattomaan, kun väsymisiästä oli 

kulunut 106 sykliä (Ungermann et al. 2014, s. 5). Tämä voidaan havaita kuvassa 23, jossa on 

tulokset erilaisista FAT 125 levyistä väsymiskäyrän kaltevuudella m = 3 (Ungermann et al. 

2015, s. 3). Tutkimuksen perusteella erityisesti korkean FAT-luokan yksityiskohdilla 

kuumasinkitys johti yhden kategorian laskuun, kun taas matalan FAT-luokan 

yksityiskohdilla muutoksia ei tarvittu (Ungermann et al. 2015, s. 5-7). Kategorialla 

tarkoitetaan tässä saman EC3-9 rakenneyksityiskohdan eri FAT-luokkaa, joka riippuu 

valmistusteknillisistä tai geometrisistä vaatimuksista. Taivutusväsytyskokeissa taas 
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esimerkiksi hitsatun S460M T-liitoksen (liite I) väsymiskestävyys ylitti EC3-9 luokan FAT 

100 eikä siten vaatinut väsymisluokan muutosta (Ungermann et al. 2014, s. 4). Kaikkien 

tulosten perusteella Ungermann et al. ehdotti konservatiivista nyrkkisääntöä (2015, s. 7), 

jossa väsytetysti kuormitettujen kuumasinkittyjen terästen FAT-luokka pitäisi asettaa aina 

yhtä kategoriaa alemmaksi kuin mitä EC3 tai EC4 suosittelee. Tähän ei voida laskea ensin 

HFMI-käsiteltyjä ja sitten kuumasinkittyjä hitsattuja liitoksia, koska näitä liitoksia ei ollut 

mukana tutkimuksessa. 

 

 

Kuva 23. Väsytyskoetulokset (FAT 125 m = 3) erilaisilla levyillä ja materiaaleilla S355 

J2+N, S355 JR+AR, P460 NH ja S700 MC. Tarkat tiedot näistä rakenneyksityiskohdista 

löytyvät liitteestä I. (Ungermann et al. 2017, s. 4238) 

 

Vastoin Vogt et al. (2000, s. 35) väitettä, Ungermann et al. (2014, s. 5-6) mukaan pinnoitteen 

jäähtymisessä ζ- ja δ-faasin kutistumissäröt ovat syy väsymislujuuden alentumiselle, koska 

ne etenevät väsytyksessä teräkseen ja toimivat siten säröjen ydintymiskohteina 

jännityskonsentraation kautta. Tämä ehdotettu mekanismi voidaan nähdä kuvista 24 ja 25. 

Pinnoitteen vaikutus väsymiskestävyyteen todistettiin peittaamalla varovasti pinnoite pois ja 

tekemällä sen jälkeen sama väsytyskoe. Tällöin väsymiskestävyys oli HR-pinnan tasolla, 
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joten oletettavasti syy väsymiskestävyyden heikentymiseen oli pinnoitteessa eikä haittaa 

syntynyt kuumasinkitysprosessista sulametallihaurauden, vetyhaurauden tai muun 

mekanismin kautta. (Ungermann et al. 2015, s. 7) Lopuksi he kuitenkin totesivat tarkan 

särönetenemismekanismin selvittämisen edellyttävän lisätutkimuksia (Ungermann et al. 

2014, s. 5).  

 

 

Kuva 24. Teoria särön kasvun vaiheista (Ungermann et al. 2015, s. 8). 

 

 

Kuva 25. Kuumasinkityksessä syntyneitä mikrosäröjä δ-faasissa sekä yksi perusmateriaaliin 

kasvanut särö (Ungermann et al. 2017, s. 4238). 
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Kuvan 25 koesauvassa on nähtävästi käytetty liian pientä pyöristyssädettä, sillä 

jännityskonsentraatio on aiheuttanut murtuman lähellä pyöristystä. Tästä voi seurata 

todellista pienempi FAT-luokka heikomman väsymiskestävyyden kautta. Toisaalta jos 

koesauvan geometria on ollut kaikilla variaatioilla sama, niin suhteellinen ero on myös sama. 

 

Browne, Gregory ja Harper tekivät vuonna 1975 tutkimuksessaan johtopäätöksen, että 

kuumasinkityksen päävaikutus hitsausliitokseen on geometrinen eikä pinnoitteen paksuus 

vaikuta väsymiskestävyyteen (Berto & Fergani 2017, s. 440). Tämän jälkeen aihetta on 

tutkittu vähän, mutta viime aikoina norjalaiset ovat alkaneet tutkia kuumasinkittyjen 

hitsattujen liitosten väsymistä esimerkiksi julkaisuissa: Berto et al. vuonna 2017, Viespoli et 

al. vuonna 2018 ja 2019. Berto et al. testaaman kuormaa kantamattoman automaattisesti 

MAG-hitsatun ristiliitoksen (R = 0, S355 J2+N, t = 10 mm tp = 96-104 μm, T = 452 °C) 

väsymiskestävyys heikkeni pinnoittamattomaan verrattuna, mutta vain niin vähän, että 

vaikutus jäi EC3:n hajonnan sisäpuolelle, mikä nähdään kuvasta 26 (Berto et al. 2017, s. 440 

& 446). Samoin Viespoli et al. tutkimuksessa osoitettiin lievä väsymiskestävyyden 

heikentyminen kuormaa kantamattomalla automaattisesti MAG-hitsatulla ristiliitoksella (R 

= 0,01; S235 JRG2; S355 J2+N; t = 10 mm; tp = 470-500 μm; Nk = 30 kpl) (Viespoli et al. 

2018, s. 3-5). Käytännössä he saavuttivat saman väsymiskestävyyden, vaikka pinnoitteen 

paksuus oli suurempi kuin Berto et al. tutkimuksessa. Toisin kuin vuonna 2017, he 

päättelivät, että kuumasinkitys on otettava huomioon vain, jos pinnoite vaikuttaa rakenteen 

väsymiskriittisessä paikassa. Esimerkiksi juuren puolelta murtuvaan hitsiin pinnoite ei 

vaikuta mutta hitsin rajaviivalta murtuvaan vaikuttaa. (Viespoli et al. 2018, s. 8)  
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Kuva 26. Pinnoittamattoman ja kuumasinkityn kuormaa kantamattoman S355 J2+N 

ristiliitoksen S-N-käyrä (Berto et al. 2017, s. 443). 

 

Vuonna 2019 Viespoli, Mutignani ja Berto tutkivat jälleen kuumasinkittyjen hitsattujen 

liitosten väsymistä, mutta sillä kertaa kyseessä oli päittäisliitos ja levy pituussuuntaisella 

jäykisteellä (R = 0, S355 J2+N, t = 10 mm, tp = 350-450 μm, Nk = 17 kpl) (Viespoli et al. 

2019, s. 586). Päittäisliitoksella havaittiin väsymiskestävyyden pieni alentuminen, joka 

kuitenkin kumoutui otettaessa liitoksen epäkeskisyys huomioon. Pituussuuntaisessa 

jäykisteessä ei havaittu ollenkaan väsymiskestävyyden heikkenemistä (Viespoli et al. 2019, 

s. 587-589). Nämä tulokset näkyvät kuvassa 27. Tässä pitää huomioida jäykisteen pituudeksi 

valikoitu 80 mm, joka määrää toiseksi pienimmän FAT-luokan kategorian tälle 

rakenneyksityiskohdalle EC3-9:n mukaisesti (SFS-EN 1993-1-9 2005, s. 26). Ungermann et 

al. mukaan (2015, s. 5-7) FAT-luokan muutoksia tarvittiin vain korkean FAT-luokan 

yksityiskohdilla. Viespoli et al. tekivät kokeiden perusteella johtopäätöksen, että 

kuumasinkitys ei vaikuta väsymiskestävyyteen merkittävästi. Toisin kuin Ungermann et al. 

(2014, s. 6), he eivät ehdottaneet uutta FAT-luokkaa, vaan kuumasinkityksen vaikutuksen 

huomioon ottavaa FAT-luokan varmuuskerrointa kh = 1,2. (Viespoli et al. 2019, s. 589) 

Kuvasta 27 voidaan nähdä, miten varmuuskertoimella saadaan laskettua FAT-luokkaa. 
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Kuva 27. Vasemmalla päittäisliitoksen ja oikealla jäykistetyn levyn S-N-käyrät, kun 

epäkeskisyys on huomioitu jännitysvaihteluvälissä (Viespoli 2019, s. 587). 

 

Edellä mainituissa tutkimuksissa on pyritty pääasiassa mittaamaan kuumasinkitetyn teräksen 

väsymiskestävyyttä ja minimoimaan sitä heikentävää vaikutusta erilaisilla 

suunnitteluohjeilla. Valmistusteknisiä vaikutusmahdollisuuksia on sen sijaan tutkittu vain 

muutamassa tutkimuksessa. Camurri et al. osoittivat esimerkiksi, että sinkkikylvyn 

koostumuksella voidaan vaikuttaa pinnoitteen eri faasien kokoon, ja että ohuemmilla 

haurailla ζ-, δ- ja Γ-faaseilla saavutetaan lyhyemmät jäähtymissäröt ja sitä kautta parempi 

väsymiskestävyys (Camurri et al. 2005, s. 209-210). Toistaiseksi uusimmassa 

kuumasinkitetyn teräksen väsymistä käsittelevässä tutkimuksessa Sirin tutkii 

väsymiskestävyyttä teräksellä, joka on ensin nitrattu ja sen jälkeen kuumasinkitty. Vuonna 

2019 Sirin osoitti kiertotaivutusväsytyskokeella (R = -1, Si = 0,26 %, P = 0,016 %, AISI 

4340, HR, halkaisija d = 1,42 mm, tp = 72 μm, Nk ≈ 60 kpl, T = 451 °C, 60 °C vesijäähdytys), 

että kuumasinkityksellä väsymiskestävyys tippui 36,7 %, kun taas nitratulla (500 °C, 2 h) 

sekä kuumasinkityllä vain 7 % verrattuna HR-pintaan (Sirin 2019, s. 3 & 8). Nitraus parantaa 

väsymiskestävyyttä estämällä teräksen liukutasojen tunkeutumisen kovan pinnan läpi ja 

luomalla pinnalle puristusjännityksen. Tämän takia säröt ydintyvät pinnan alla lähempänä 

keskikohtaa (kuva 28), jossa vallitsee matalampi taivutusjännitys. (Sirin 2019, s. 1) 
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Kuva 28. Särön ydintymispaikka. Vasemmalla kuumasinkitty, oikealla nitrattu ja 

kuumasinkitty kappale. AISI 4340 280 MPa jännitysamplitudilla. (Sirin 2019, s. 7-8) 

 

Näitä kaikkia tutkimuksia yhdistää se, että ne on tehty laboratorio-olosuhteissa. 

Todellisuudessa kuumasinkityt rakenteet ovat kuitenkin syövyttävässä ympäristössä, ja siksi 

korroosioväsymisominaisuudet on tärkeää tuntea. De la Cruz et al. osoittivat, että 

kuumasinkityn AISI 15B21H -teräksen korroosioväsymiskestävyys merivedessä on 70 % 

parempi 106 syklin kohdalla kuin ilman kuumasinkitystä (Sirin 2019, s. 2). Jiang et al. 

tutkimuksessa puolestaan lujien kuumasinkittyjen siltakaapeleiden korroosioväsymisessä 

suurempi väsytystaajuus ja pienempi jännityssuhde paransivat väsymiskestävyyttä (Jiang et 

al. 2012, s. 778). Tämä johtuu auki olevan särön pidemmästä altistuksesta syövyttävälle 

hapolle (Sirin 2019, s. 2). Lopullinen väsymiskestävyyden aleneminen riippuu siis paljolti 

ympäristöstä ja kuormitustavasta. 

 

Kuumasinkityksen väsymiskestävyyttä alentavaa vaikutusta on tutkittu monissa eri 

rakenteiden yksityiskohdissa, kuten levyissä, levyn leikatuissa reunoissa, rei’issä, ruuveissa 

ja hitsatuissa liitoksissa. Näitä ja muita kuumasinkitetyn teräksen väsymiseen liittyviä 

tutkimuksia on listattu alle eri kategorioihin: 

• Murtumismekanismi: Bergengren et al. 1992; Vogt et al. 2000; Dimatteo et al. 2011; 

Ungermann et al. 2014; Pruncu et al. 2015 

• Pinnoitteen FEM-malli: Bergengren et al. 1992; Song et al. 2006; Pruncu et al. 2015; 

Rademacher 2017 

• Lujat teräkset: Nilsson et al. 1989; Bergengren et al. 1992; Aden-Ali et al. 2009 

• Sinkkikylvyn koostumuksen vaikutus: Camurri et al. 2005 
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• Korroosioväsyminen: Jiang et al. 2009; Yang et al. 2012 

• Reikien vaikutus: Valtinat et al. 2003; Berto et al. 2015 

• Ruuviliitos: Valtinat et al. 2003; Razavi et al. 2017 

• Ruuvit: Schaumann et al. 2015; Simonsen et al. 2018; Eder et al. 2018 

• Hitsatut liitokset: Ungermann et al. 2014; Berto et al. 2017; Viespoli et al. 2018; 

Viespoli et al. 2019 

• Leikatut reunat: Ungermann et al. 2014; Rademacher 2017 

• Kaasutypetys ennen kuumasinkitystä: Sirin 2019 
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4 POHDINTA 

 

 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella kuumasinkityksen väsymistä heikentävä vaikutus on 

havaittu useilla eri rakenneyksityiskohdilla ja väsymislaskentaan vaaditaan monien eri 

parametrien sekä valmistusprosessien hallintaa. Ennen kuumasinkitystä tulee arvioida 

sinkkikylvyn ja teräksen kemiallisten koostumusten vaikutukset sinkkipinnoitteen 

väsymisominaisuuksiin. Näistä tekijöistä pinnoitteen paksuuteen ja rakenteeseen vaikuttaa 

eniten teräksen piipitoisuus. Lisäksi muun muassa upotusaika, upotuslämpötila, jäähdytys, 

kuumasinkityksen valmistusvirheet, valmistuksesta tai epäpuhtauksista johtuva 

pinnankarheus, ainevahvuus, hitsit, hitsauslisäaine sekä leikatut reunat voivat muuttaa 

pinnoitteen paksuutta ja rakennetta. Samalla väsymisominaisuuksia uhkaavat upotuksessa 

syntyvät lämpöjännitykset, puristusjännitysten poistuminen, muodonmuutoshalkeilu, 

sulametallihauraus ja peittauksesta peräisin oleva vetyhalkeilu. Lopuksi rakenteen 

toimintaympäristön syövyttävyys johtaa korroosioväsymiseen, joka riippuu muun muassa 

kuormitustaajuudesta ja jännityssuhteesta. Tämän monimutkaisen kokonaisuuden 

hallitsemista helpottavat monien tekijöiden osalta standardit, mutta esimerkiksi teräksen 

tiivistysainetta saattaa joutua etsimään ainestodistuksista, koska sitä ei mainita terästen 

toimitusehtoja käsittelevissä standardeissa. Standardoitujen tekijöiden yhteisvaikutukset 

pinnoitteen rakenteeseen, paksuuteen ja sitä kautta väsymisominaisuuksiin vaativat vielä 

lisää tutkimuksia. 

 

Kuumasinkitetyn teräksen väsymisominaisuuksien parempi tunteminen voisi tuoda 

pidemmän kestoiän myötä taloudellisia ja ekologisia hyötyjä muun muassa 

autoteollisuudessa, siltarakenteissa, satamarakenteissa ja tuulivoimaloissa. Voi olla 

kuitenkin ristiriitaista väsymiskestävyyden ja korroosiosuojauksen kannalta, että pitkä 

korroosiosuoja vaatii paksuja pinnoitteita. Paksua pinnoitetta ei nimittäin voida saavuttaa 

ilman korkeaa piipitoisuutta tai pitkää upotusaikaa, jotka kummatkin johtavat hauraaseen 

pinnoitteeseen. 

 

4.1 Työn luotettavuus ja vertailu aiempiin tutkimuksiin 

Työssä käytetty kirjallisuus on 2010-luvulta ja tutkimusten päälähteet 1990-, 2000- ja 2010-

luvuilta. Kirjallisuuskatsauksessa pyrittiin käyttämään konferenssijulkaisujen sijasta 
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artikkeleita ja vertailtiin tieteellisien lehtien SJR-indikaattoreita. Päälähteistä korkeimman 

SJR-luvun sai International Journal of Fatigue. Kirjallisuuskatsauksessa esitellyistä 

tutkimuksista monissa väsymiskokeet eivät ota huomioon valssaussuuntaa, korroosiota tai 

jäännösjännityksiä, eivätkä ole välttämättä vertailukelpoisia keskenään. 

 

Vanhojen tutkimusten vertailu ja luotettavuustarkastelu on vaikeaa, sillä kaikkia niissä 

käytettyjä prosessiparametrejä ei ole saatavilla. Toisaalta myös uusia tuloksia on haastava 

vertailla, koska muuttujia on paljon. Muita kirjallisuuskatsauksia kuumasinkitetyn teräksen 

väsymisen tutkimuksen nykytilasta löytyy muun muassa eri artikkelien johdannoista, mutta 

ne koskevat yleensä vain artikkelissa tutkittavaa rakenneyksityiskohtaa. Tässä työssä on 

käsitelty useaa eri rakenneyksityiskohtaa ja niiden perusteella luotu kokonaiskuva 

aihealueesta. 

 

4.2 Johtopäätökset 

Kirjallisuuskatsauksen perustella kuumasinkityn teräslevyn väsymiskestävyys heikkenee S-

N-käyrän high-cycle-alueella, jossa nimellinen jännitys on materiaalin myötörajan 

alapuolella. Heikentyminen johtuu pääasiassa pinnoitteen jäähtymisen tai väsytyksen aikana 

tapahtuvasta hauraiden faasien säröilystä. Säröilyn mekanismista ei ole vielä 

yksimielisyyttä, koska laajat tutkimukset (Vogt et al. 2000 ja Ungermann et al. 2014) ovat 

tuottaneet siitä ristiriitaisia teorioita. Voidaan kuitenkin päätellä, että pienentämällä 

pinnoitteen alkusäröjä ja nostamalla pinnoitteen jännitysintensiteettikertoimen kynnysarvoa 

ΔKth, säröjen eteneminen hidastuu pidentäen samalla väsymisikää. 

 

Kuumasinkittyjen hitsausliitosten väsymisen tutkimukset (Ungermann et al. 2014, Berto et 

al. 2017, Viespoli et al. 2018 ja Viespoli et al. 2019) ovat tarkastelleet eri liitoksia ja 

raportoineet tietyillä liitoksilla lievää väsymiskestävyyden heikkenemistä. Hitsausliitosten 

osalta tutkimustieto on toistaiseksi hajanaista, eikä luotettavien johtopäätösten tekeminen 

väsymisen mekanismeista ole mahdollista. Useampi lähde kuitenkin kertoo 

hitsauslisäaineen korkean piipitoisuuden paksuntavan pinnoitetta hitsin kohdalta. Tämän 

voidaan ajatella vaikuttavan väsymiskestävyyteen, jos pinnoitteen säröistä aiheutuva 

jännityskonsentraatio kasvattaa hitsin kokonaislovijännitystä tai nopeuttaa säröjen 

etenemistä merkittävästi. 
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Työssä selvitettyjen tietojen yleistettävyys sopii lähinnä matalan piipitoisuuden omaaville 

kuumavalssatuille rakenneteräksille, sillä ne sopivat käsiteltyjen tutkimusten sisältöihin ja 

standardien soveltuvuuteen. Työtä ja siihen kerättyjä lähteitä voidaan hyödyntää 

kuumasinkitetyn teräksen suunnittelussa. 

 

4.3 Jatkotutkimusaiheet 

Monien vaikuttavien tekijöiden ja väsymismekanismin osalta tyhjentävät tieteelliset 

selvitykset puuttuvat vielä, joten vertailu- ja jatkotutkimukset ovat tarpeen. Esimerkiksi 

pinnoitteen murtumismekanismin yksityiskohtaisempi ymmärtäminen avaisi uusia 

mahdollisuuksia väsymiskestävyyden kehittämiselle, ja sitä kautta voitaisiin myös 

optimoida kuumasinkityksen prosessiparametreja väsymiskestävyyden suhteen. Samalla 

kuumasinkitetyn teräksen väsymisen tarkempi määritys vaatii perusaineen 

pinnankarheuden, säröjen ja kuumasinkityksestä syntyvien jäännösjännitysten huomioon 

ottamista. Murtumismekanismin ja prosessiparametrien hallitseminen lisäksi tarvitaan 

korroosioväsymistutkimuksia ympäristön aiheuttamien yhteisvaikutusten arvioimiseksi.  
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Liite I, 1 

 

Ungermannin ja kollegoiden ehdottamat FAT-luokat kuumasinkityille teräksille 

(Ungermann et al. 2014, s. 6; Rademacher 2015, s. 22-24). 

 

Rakenneyksityiskohta Kuvaus FAT-

luokka 

EC3-9 

Kuumasinkitylle 

ehdotettu FAT-

luokka  

 

S355 J2+N, ohutlevy, jyrsityt 

reunat 

160 140 

 

S460 M, ohutlevy, polttoleikattu, 

hiottu 

140 140 

 

S355 J2+N, P460 NH, S700 MC, 

ohutlevy, vesisuihkuleikattu 

125 112 

 

S355 JR+AR, HEB 260 laippa, 

vesisuihkuleikattu 

125 112 

 

S355 JR+AR, HEB 260 laippa, 

polttoleikattu 

125 112 

 

S460 M, HEB 260 laippa, jyrsityt 

reunat, päittäisliitos 

80 80 

 

P460 NH, lovettu ja jouheva 

päittäisliitos 

112 100 

 

S355 J2+N, HEB 400, 

päittäisliitos 

90 80 

 

S460 M, ohutlevy, pituushitsi 100 100 



 

 

      Liite I, 2 

 

Ungermannin ja kollegoiden ehdottamat FAT-luokat kuumasinkityille teräksille 

(Ungermann et al. 2014, s. 6; Rademacher 2015, s. 22-24). 

 

Rakenneyksityiskohta Kuvaus FAT-

luokka 

EC3-9 

Kuumasinkitylle 

ehdotettu FAT-

luokka  

 

S460 M, ohutlevy, pituushitsi 

päittäisliitoksen yli 

80 80 

 

S235 J2+C450, leikkausliitin, m 

= 8, ks. SFS-EN 1994-2  

90 80 

 

S355 J2+M, IPE 270, 

poikittaisjäykiste 

80 80 

 

S460 M, ohutlevy, jyrsityt reunat, 

poikittaisjäykiste 

80 80 

 



 

 

Liite II 

Ilman rikkidioksidipitoisuuden kehitys Suomessa (Rikkidioksidi 2019). 

 

 

 

 

Best PDF Encryption Reviews

https://howtochoo.se/technology/how-to-choose-a-drm-software-for-documents/?utm_source=signature

