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Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli selvittää kuinka raesuihkupuhdistus vaikuttaa jo 

jälkikäsittelyn hitsiliitoksen väsymislujuuteen. Jälkikäsittelymenetelminä työssä käytettiin 

TIG-sulatusta ja HFMI-käsittelyä HiFit-laitteella. Raesuihkupuhdistukseen käytettiin kahta 

eri menetelmää: kuulapuhallusta ja sinkopuhallusta. Koekappaleet olivat kuormaa 

kantamattomia t-liitoksia. Kolmea eri teräslujuutta testattiin: S355, S700 ja S1100. 

Väsytyskokeissa mitattiin kuormanvaihteluiden lukumäärä sekä venymä venymäliuskalla 

tietyillä voiman arvoilla. Koekappaleita oli yhteensä 12 kappaletta, ja erilaisia 

jälkikäsittelyjen yhdistelmiä neljä. Kokeet tehtiin LUT-yliopiston teräsrakenteiden 

laboratoriossa. 

 

Kokeiden tuloksista määritettiin keskimääräiset väsymisluokat nimellisen ja rakenteellisen 

jännityksen menetelmin. Tuloksia verrattiin kirjallisuudesta löytyviin arvoihin. Tulokset 

osoittivat, että raesuihkupuhdistuksella on mahdollisesti väsymislujuutta parantava vaikutus. 

Yksittäisillä raesuihkupuhdistetuilla S1100-teräksestä tehdyillä koekappaleilla havaittiin 

olevan 22 % ja 17 % suurempi keskimääräinen väsymisluokka, kuin pelkästään HFMI-

käsitellyllä tai TIG-sulatetuilla koekappaleilla rakenteellisen jännityksen menetelmällä. 

S355 ja S700 teräksille täysin vertailtavissa olevia tuloksia ei löytynyt. 

Raesuihkupuhdistuksen tyypin paremmuudesta ei voitu tehdä johtopäätöksiä, koska 

koetuloksia oli vain kaksi jokaista materiaalia kohden ja tulokset eri teräslaatujen välillä 

eivät olleet johdonmukaisia. Erityisesti S355 ja S700 teräksille tulisi tehdä lisää kokeita 

vertailuarvojen saamiseksi. Lisää kokeita tulisi tehdä myös raesuihkupuhdistetuille 

kappaleille, jotta voitaisiin määrittää karakteristiset väsymisluokat. 
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The goal of this bachelor’s thesis was to find out how abrasive blast-cleaning affects welded 

steel structures fatigue strength if the structure was already post treated. Post treatment 

methods used were TIG-dressing and HFMI-treatment with HiFit-tool. For abrasive blast-

cleaning two different methods were used: Ball blasting and shot blasting. Transverse non-

load carrying attachment specimens were used. Three different steels with different yield 

strength were tested: S355, S700 and S1100. Number of cycles and strain values with strain 

gauge were recorded during tests. Total of 12 specimens were tested and total of four 

variations for post treatment were used. Tests were done at LUT-university in laboratory of 

steel structures.  

 

From the results average fatigue classes were determined with nominal and structural hot 

spot stress methods. Test results were compared to values found in literature. Results showed 

that abrasive blast-cleaning does possibly have effect of improving fatigue strength. For 

individual abrasive blast cleaned S1100-steel test specimen 22 % and 17 % gain in fatigue 

strength was observed compared to matching non-blast-cleaned specimen with structural 

stress method. For S355 and S700 steel grades fully comparable test results were not found. 

The type of abrasive-blast cleaning did not give conclusive results because there were only 

two results for each material and the results between different steel were not consistent. 

Especially for S355 and S700 grades more tests should be done to get comparable results. 

More tests should be done also with abrasive blast-cleaned specimen to determine 

characteristic fatigue classes.
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SYMBOLILUETTELO- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

𝐴 koekappaleen poikkipinta-ala [mm2] 

𝑎 hitsin a-mitta [mm] 

𝑎0 alkusärö [mm] 

𝑎k kylmäjuoksun pituus [mm] 

𝐶 väsymiskapasiteetti  

𝐸 kimmomoduuli [GPa] 

𝐹𝐴𝑇 väsymisluokka [MPa] 

𝐹𝐴𝑇50% keskimääräinen väsymisluokka [MPa] 

𝑓y myötölujuus [MPa] 

ℎ reunahaavan syvyys [mm] 

𝐼 hitsausvirta [A] 

𝑖 hitsin tunkeuma [mm] 

𝐾s laskettu jännityskonsentraatiokerroin 

𝑘m huomioon otettu jännityskonsentraatiokerroin 

𝑘m,eff tehollinen jännityskonsentraatiokerroin 

𝑁 jännitysvaihteluiden lukumäärä 

𝑅 rajajännitysten suhde 

S-N jännitys-kestoikä 

Stdv keskihajonta 

𝑡 koekappaleen paksuus [mm] 

𝑈 hitsausvirta [V] 

𝑣 kuljetusnopeus [mm/s] 

𝑥m koekappaleiden keskiarvo 

𝑥k karakteristinen arvo 

𝛼 hitsin rajaviivan kulma [˚] 

𝜌 rajaviivan pyöristyssäde [mm] 

∆𝑎 särön kasvu yhdessä jännitysvaihtelussa [mm] 

∆𝐹 voiman vaihteluväli [kN] 
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∆𝜎 jännitysvaihtelu [MPa] 

∆𝜎c väsymisluokka [MPa] 

𝜀hs rakenteellinen venymä (hot spot strain) [mm/mm] 

𝜎b taivutusjännitys (bending stress) [MPa] 

𝜎hs rakenteellinen jännitys (hot spot stress) [MPa] 

𝜎k keskijännitys [MPa] 

𝜎ln epäjatkuvuuskohdan jännitys (local notch stress) [MPa] 

𝜎m kalvojännitys (membrane stress) [MPa] 

𝜎nim nimellinen jännitys [MPa] 

𝜎nim,k korjattu nimellinen jännitys [MPa] 

𝜎nlp epälineaarinen jännityspiikki (non-linear stress peak) [MPa] 

𝜎max maksimijännitys [MPa] 

𝜎min minimijännitys [MPa] 

 

EC3 Eurocode 3 

HAZ Heat Affected Zone 

HFMI jälkikäsittelymenetelmä, High Frequency Mechanical Impact 

TIG hitsausmenetelmä, Tungsten Inert Gas 

IIW International Institute of Welding 
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1 JOHDANTO 

 

 

Teräsrakenteiden yleisin murtumiseen johtava vauriotyyppi on väsyminen. Hitsatut 

rakenteet ovat erityisen alttiita väsymiselle, sillä hitsaus muuttaa rakenteen geometriaa ja 

mikrorakennetta aiheuttaen jännityskeskittymiä ja jäännösjännityksiä. Rakenteen elinkaaren 

aikana kohtaamia voimien vaihteluita on hankala arvioida ja nämä kuormitusvaihtelut 

aiheuttavat väsymisen. Väsyminen johtuu särön kasvamisesta, joka tarpeeksi suureksi 

kasvettuaan aiheuttaa rakenteen murtumisen, kun jäljellä oleva poikkipinta-ala ei enää kestä 

suurinta kuormitusta. 

 

1.1 Työn tausta ja tavoitteet 

Hitsatun rakenteen väsymislujuutta voidaan parantaa monilla eri jälkikäsittelymenetelmillä. 

Menetelmät vaikuttavat väsymislujuuteen pääasiassa seuraavilla periaatteilla: Ne muuttavat 

hitsin rajaviivaa poistaen särön kaltaisia virheitä, pyöristävät rajaviivan geometriaa tai 

muuttavat jäännösjännityksiä väsymisen kannalta edullisempaan suuntaan (Haagensen & 

Maddox 2010, s. 2). Työssä käytetyt jälkikäsittelymenetelmät ovat TIG-sulatus (Tungsten 

Inert Gas) ja HFMI-jälkikäsittely (High Frequency Mechanical Impact). Väsymisen lisäksi 

suurin osa teräsrakenteista ovat alttiina korroosiolle, jos niitä ei suojata. Korroosion vaikutus 

tulee ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon ja valita käyttökohteen mukaan riittävä 

suojaus. Yksi yleinen keino on käsitellä pinta maalaamalla se. Ennen maalaamista hyvän 

lopputuloksen saamiseksi täytyy pinta puhdistaa ja karhentaa, johon yksi yleisimmistä 

menetelmistä on raesuihkupuhdistus. (ISO 8504-2:2019, s. 5). Raesuihkupuhdistuksen ei ole 

tarkoitus vaikuttaa väsymislujuuteen, mutta se pyöristää hitsin geometriaa ja muuttaa pinnan 

jäännösjännityksiä, joten sillä on oletettavasti jonkin verran vaikutusta väsymislujuuteen. On 

tärkeää tietää, jos raesuihkupuhdistuksella on vaikutuksia väsymislujuuteen, jotta ne voidaan 

huomioida jo rakenteita suunniteltaessa. 

 

Työ tehdään Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto LUT:n teräsrakenteiden 

laboratoriolle. Aiemmin aiheeseen liittyen on tehty kandidaatintyö (Vartiainen, 2020), jossa 

käsiteltiin raesuihkupuhdistuksen vaikutusta kappaleiden pinnanlaatuun ja 

jäännösjännityksiin. Tässä työssä jatketaan tutkimusta ja selvitetään, kuinka 

raesuihkupuhdistus vaikuttaa hitsattujen liitosten väsymislujuuteen, kun kappale on jo 
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jälkikäsitelty TIG-sulatuksella tai HFMI-jälkikäsittelyllä. Myös raesuihkupuhdistukselle 

käytetään kahta eri menetelmää: kuulapuhallusta, joka tehdään laboratoriossa ja 

sinkopuhallusta, joka tehdään konepajalla. Tutkimuskysymyksiä ovat: Vaikuttaako 

raesuihkupuhdistus jo jälkikäsiteltyjen liitosten väsymislujuuteen ja kuinka paljon, onko 

raesuihkupuhdistuksen tyypillä merkitystä, mitkä ovat testattujen kappaleiden 

keskimääräiset väsymisluokat ja onko vaikutus erilainen eri lujuusluokkien teräksille? 

Oletettavasti raesuihkupuhdistuksella on positiivisia vaikutuksia väsymislujuuteen, sillä 

Vartiaisen (2020, s. 30) työssä todettiin, että raesuihkupuhdistus muuttaa hitsin geometriaa 

jouhevammaksi ja aiheuttaa puristavia jäännösjännityksiä, joista molemmat yleensä lisäävät 

väsymislujuutta (Haagensen & Maddox 2010, s. 2). 

 

1.2 Työn suorittaminen ja rajaus 

Väsytyskokeet suoritetaan teräsrakenteiden laboratoriossa. Tutkimuksessa tarkastellaan 

12:sta eri kappaletta, jotka ovat kuormaa kantamattomia t-liitoksia. Eri 

jälkikäsittelyvariaatioita on neljä ja materiaaleja kolme. Jälkikäsittelyiksi työssä on valittu 

HFMI-käsittely tai TIG-sulatus. Lisäksi kappaleet käsitellään kuulapuhalluksella 

laboratoriossa tai sinkopuhalluksella konepajalla.  Jälkikäsittelyjen ja materiaalien variaatiot 

esitelty taulukossa 1. Aikaisemmin on jo selvitetty kappaleiden jäännösjännitykset ja 

pinnanlaatu ennen ja jälkeen raesuihkupuhdistuksen. Testauksen metodina on rikkova 

koestus, eli koekappaleita väsytetään murtumiseen saakka.  

 

Taulukko 1. Materiaalit ja jälkikäsittelyvariaatiot. LUT = kuulapuhallus laboratoriossa, K 

= sinkopuhallus konepajalla. 

Materiaali     

S355 HFMI + LUT HFMI + K TIG + LUT TIG + K 

S700 HFMI + LUT HFMI + K TIG + LUT TIG + K 

S1100 HFMI + LUT HFMI + K TIG + LUT TIG + K 

 

Työn kirjallisessa osuudessa käydään läpi väsymisen teoriaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä 

sekä esitellään käytetyt jälkikäsittelymenetelmät. Työn kokeellinen osuus rajataan näihin 

12:sta eri kappaleeseen. Tuloksista lasketaan 𝐹𝐴𝑇50%, eli keskimääräinen väsymisluokka, 

nimellisille jännityksille 𝜎nim ja hot spot jännityksille, eli rakenteellisille jännityksille 𝜎hs. 

Tuloksia vertaillaan kirjallisuudesta löytyviin tuloksiin. 
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2 TEORIA 

 

 

Tässä luvussa tehdään yleiskatsaus hitsattujen liitosten väsymiseen ja käydään läpi työssä 

käytettyjä jälkikäsittelymenetelmiä. Kyseiset jälkikäsittelymenetelmät on valittu työhön, 

koska ne ovat nykyisin yleisimmät menetelmät, eikä parempia menetelmiä 

konepajakäyttöön ole kehitetty. Menetelmät ovat myös kohtuullisen paljon tutkittuja, 

esimerkiksi Marquis ja Barsoum (2016) ovat koonneet kirjan, jossa on IIW:n (International 

Institute of Welding, Kansainvälinen hitsausliitto) suositukset HFMI-jälkikäsittelyyn. 

Osuudessa käydään myös läpi nimellisen ja rakenteellisen jännityksen menetelmät sekä S-N 

käyrän ja FAT-luokan määritys IIW:n ohjeiden mukaisesti. 

 

2.1 Hitsattujen liitosten väsyminen 

Suurin osa murtumiseen johtaneista vaurioista teräsrakenteissa johtuu väsymisestä. 

Erityisesti hitsatut liitokset ovat alttiita väsymiselle, koska hitsaus aiheuttaa aina 

hitsausvirheitä, kuten liitosvirheitä ja huokosia. Hitsaus aiheuttaa myös jäännösjännityksiä, 

jotka ovat joissain kohdissa teräksen myötölujuuden suuruisia. (Haagensen 2011, s. 298–

299). Jäännösjännitykset syntyvät, kun hitsatessa sula aine pyrkii laajentumaan aiheuttaen 

puristusta ja jäähtyessään pyrkii kutistumaan aiheuttaen vetoa, jolloin hitsiin jää vetäviä 

jäännösjännityksiä (Niemi 2003, s. 78). Lisäksi hitsaus aiheuttaa aina epäjatkuvuuskohtia, 

joihin jännitys keskittyy (Niemi 2003, s. 94; Haagensen 2011, s. 298), vaikka hitsistä 

teoreettisesti saataisiin virheetön.  

 

2.1.1 Väsymisen vaiheet 

Väsyminen johtuu muuttuvista kuormituksista, jotka kohdistuvat rakenteeseen. Kun 

kuormitukset tiedetään, voidaan laskea jännitysvaihtelu ∆𝜎. Jännitysvaihtelulla tarkoitetaan 

jännityksen suurimman ja pienimmän arvon erotusta. Väsyminen voi tapahtua jo paljon 

alhaisemmilla jännitysarvoilla, kuin mitä rakenne kestäisi staattisessa kuormituksessa. 

(Niemi 2003, s. 92.) 

 

Väsymisen vaiheet jaetaan särön ydintymiseen, särön kasvuun ja lopulliseen murtumaan. 

Särön ydintyminen tarkoittaa sitä, kun alkuvian pohjalle muodostuu alkusärö 𝑎0. Alkuvikana 

hitsatuissa rakenteissa voi toimia esimerkiksi reunahaava, kylmäjuoksu tai huokonen. Yhden 
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jännitysvaihtelun aikana kappaleen ollessa vedolla särön kärki myötää. Vedon poistuessa 

särö ei palaudu takaisin, vaan särö on kasvanut pienen määrän ∆𝑎 verran, jolla tarkoitetaan 

särön kasvua yhden jännitysvaihtelun aikana. Kun jännitysvaihteluita on tarpeeksi useita, 

alkaa särö muodostua suuremmaksi ja kappaleen poikkipinta-ala pienentyä. Poikkipinta-alan 

pienentyessä tarpeeksi kappale murtuu jännityksen vaikutuksesta usein yllättäen, mikäli 

säröä ei havaita ajoissa. (Niemi 2003, s. 107.) 

 

2.1.2 Väsyttävä kuormitus 

Kaikenlaiset rakenteeseen kohdistuvat muuttuvat kuormat aiheuttavat väsymistä 

(Hobbacher 2016, 11). Mahdollisia rakenteeseen kohdistuvia muuttuvia kuormituksia ovat 

esimerkiksi kuorman vaihtelu, kuorman suunnan muuttuminen, värähtely, tuulikuormat ja 

lämpötilan vaihtelut (Niemi 2003, s. 92). Väsyttävän kuormituksen arviointi on usein 

hankalaa, koska kuormitukset ovat harvoin vakioamplitudisia (Kuva 1.) ja niiden suuruus 

voi vaihdella paljon. Esimerkiksi koneissa jännitysvaihteluiden suuruus voi vaihdella paljon 

koneen käyttäjien mukaan. 

  

Kuva 1. Esimerkit vakioamplitudisesta (vasemmalla) ja muuttuva amplitudisesta (oikealla) 

jännityshistoriasta (mukaillen: Niemi 2003, s. 92) 

 

Muuttuva-amplitudisen kuormituksen muuttamiseen vakioamplitudiseksi 

väsymiskestävyyden arvioinnin helpottamiseksi on kehitetty monia eri tapoja, mutta 

yleisesti hitsatuille rakenteille käytetään Rainflow-menetelmää tai muita samantyyppisiä 

menetelmiä (Hobbacher 2016, s. 35–36; Niemi 2003, s. 93). Hitsattujen rakenteiden 

väsymistarkastelussa oletetaan yleensä, että maksimijännitys on myötörajan tasolla, koska 

hitsauksen jäännösjännitykset pitävät todellista jännitystasoa korkealla, riippumatta siitä, 

mikä keskijännitys 𝜎𝑘 on (Niemi 2003, s. 92). 
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2.1.3 Vaikuttavat tekijät 

Vaikka hitsistä saataisiin täydellinen, väsymislujuuteen vaikuttaa monet geometriset 

muuttujat. Kulmavirhe aiheuttaa sekundääristä taivutusjännitys aksiaalisesti kuormitettuihin 

kappaleisiin, ja siten se vaikuttaa myös rakenteeseen vaikuttaviin kokonaisjännityksiin 

(Jonsson et al. 2016, s. 43). Pieni määrä kulmavirhettä on sallittu jo taulukkotapauksissa, 

esimerkiksi työssä käytettävälle detaljille sallittu 𝐾s, eli laskettu 

jännityskonsentraatiokerroin on 1,2 (Hobbacher 2016, s. 53).  

 

Hitsin geometriassa on monia väsymislujuuden kannalta tärkeitä muuttujia (kuva 2.). 

Määräväät tekijät ovat hitsin rajaviivan kulma 𝛼, rajaviivan pyöristyssäde 𝜌, hitsin 𝑎-mitta 

ja levyn paksuus 𝑡. Työssä käytettävät nimellisen- ja rakenteellisen jännityksen menetelmät 

eivät ota huomioon geometrisia muuttujia ja osittain tästä syystä koetulosten hajonta on 

kyseisillä menetelmillä melko suurta. (Jonsson et al. 2016, s. 40.) Suurin osa 

jälkikäsittelymenetelmistä vaikuttavat suoraan hitsin geometriaan, erityisesti rajaviivan 

pyöristyssäteeseen 𝜌 ja reunahaavan syvyyteen ℎ.  

 

 

Kuva 2. Hitsin geometrian vaikuttavat tekijät. 𝑎 = 𝑎-mitta, 𝜌 = rajaviivan pyöristyssäde, 

𝑎k = kylmäjuoksun pituus, 𝑖 = hitsin tunkeuma, 𝛼 = rajaviivan kulma, ℎ = reunahaavan 

syvyys (Jonsson et al. 2016, s. 7).  

 

Rakenteisiin aiheutuu hitsauksesta jäännösjännityksiä. Nämä voivat olla joko puristavia tai 

vetäviä jännityksiä, jotka vaikuttavat suuresti väsymislujuuteen. Väsymisen kannalta 

puristavat jäännösjännitykset ovat yleisesti hyviä (Hobbacher 2016, s. 69). Hitsatuissa 

rakenteissa esiintyy yleensä kuitenkin vetäviä jäännösjännityksiä, jonka takia 

maksimijännityksen kuormituksessa ajatellaan olevan teräksen myötölujuuden verran 

(Niemi 2003, s. 93). 
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2.2 Jälkikäsittelymenetelmät 

Hitsin rajaviivan jälkikäsittelymenetelmiä on tutkittu laajasti ja useimmissa tapauksissa ne 

lisäävät väsymislujuutta. Jälkikäsittelyjen vaikutusten välillä on kuitenkin paljon eroja, eikä 

niille ole pystytty määrittämään selkeää paremmuusjärjestystä. Erot johtuvat erilaisista 

laitteistoista sekä erityisesti operaattorin taidoista. (Marquis et al. 2016, s. 1.) Kuvassa 3. 

erilaisia jälkikäsittelymenetelmiä. Jälkikäsittelymenetelmien tarkoituksena on muuttaa 

hitsin geometriaa väsymisen kannalta edullisempaan suuntaan, pienentää jäännösjännityksiä 

tai muuttaa ne puristusjännityksiksi tai poistaa särön kaltaisia vikoja hitsin rajaviivasta 

(Haagensen 2011, s. 300).  

 

Kuva 3. Jälkikäsittelymenetelmät ja niiden pääasialliset vaikutukset (mukaillen: Niemi 

2003, s. 112). Osa menetelmistä vaikuttaa kuitenkin hitsin muotoon ja jäännösjännityksiin, 

kuten ultraäänivasarrus. 

 

Jälkikäsittelymenetelmät ovat erityisen tärkeitä lujilla teräksillä, koska hitsattujen lujien 

terästen väsymislujuus ei selvästi lisäänny peruslujaan teräkseen verrattuna, jos hitsiä ei 

jälkikäsitellä, jolloin lujan teräksen hyödyt häviävät (Ahola 2020, s. 29). Jälkikäsittelyjen 

hyödyistä kertoo esimerkiksi Pedersenin et al. (2010, s. 9) julkaisu, jossa 

jälkikäsittelymenetelmillä 100 000 kuormitusvaihtelun kohdalla huomattiin olevan 31-

38%:n parannus väsymislujuudessa riippuen käytetystä jälkikäsittelymenetelmästä, kun 

materiaalina oli terästä, jonka myötölujuus oli 700 MPa. Jälkikäsittelymenetelmää 
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valittaessa tulee ottaa huomioon, että suurin osa niistä vaikuttaa vain hitsin rajaviivan 

geometriaan. Tällöin jälkikäsittelystä ei ole väsymislujuuden kannalta hyötyä, mikäli 

väsymisen kannalta kriittinen paikka on hitsin juuri. 

 

2.2.1 TIG-sulatus 

TIG-sulatuksessa hitsin rajaviiva sulatetaan uudestaan, jolloin rajaviivan geometria muuttuu 

jouhevammaksi (kuva 4.). Lisäksi sulatus poistaa tehokkaasti hitsausvirheitä, kuten 

kylmäjuoksuja. TIG-sulatus aiheuttaa samanlaisen alueen sulamattomaan materiaaliin kuin 

normaali hitsaus. Alueesta käytetään nimitystä HAZ, Heat Affected Zone, ja johtuu 

lämmöntuonnista. HAZ:n kohdalla mikrorakenne muuttuu kovemmaksi, josta on myös 

osittain hyötyä väsymislujuuteen. TIG-sulatuksessa käytetään TIG-hitsauslaitteistoa ilman 

lisäainetta. Ilman erillistä laitteistoa se on helposti käyttöönotettavissa oleva menetelmä ja 

lisäksi laitteisto on sulatuksen tekijälle usein tuttu.  Koska sulatus muuttaa materiaalin 

mikrorakennetta on tärkeää ottaa huomioon, kuinka sulatus vaikuttaa materiaalin 

ominaisuuksiin.  (Haagensen 2011, s. 313.) Lämmöntuonti on yleensä 1,0–2,0 kJ/mm ja 

hitsauskaaren tunkeuman syvyys tulisi olla noin 3 mm. TIG-sulatus vaatii onnistuakseen 

puhtaan pinnan, oikeat parametrit sekä koulutetun laitteiston käyttäjän. (Kirkhope 1999, s. 

451.) 

 

 

Kuva 4. TIG-sulatettu hitsi. 
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2.2.2 HFMI-käsittely 

HFMI-käsittelyssä hitsin rajaviivaa vasaroidaan kovalla taajuudella aiheuttaen plastisia 

muodonmuutoksia. Käsittely vaikuttaa jäännösjännityksiin muuttaen ne puristaviksi tai 

ainakin pienentäen vedolla olevia jäännösjännityksiä. Lisäksi käsittely muuttaa hitsin 

geometriaa jouhevammaksi. (Marquis et al. 2016, s. 5.) Väsymisen kannalta puristavat 

jäännösjännitykset ovat hyviä, koska ne hankaloittavat särön muodostumista ja kasvua hitsin 

rajaviivassa (Marquis et al 2016, s. 3). Puristavat jäännösjännitykset puristavat särön reunoja 

kiinni, jolloin rakenteeseen kohdistuessa vetoa särö ei aukea niin helposti, kuin ilman 

puristavia jäännösjännityksiä. 

 

HFMI-käsittelylle on kirjallisuudessa useita eri nimiä ja myös erilaisia laitteistoja, 

esimerkiksi UP (ultrasonic peening), PIT (pneumatic impact treatment) ja tässä työssä 

käytetty menetelmä HiFit (high frequency impact treatment) (Marquis et al 2016, s. 5). HiFit 

laite on verrattuna muihin HFMI-laitteistoihin kompakti, kevyt ja käyttäjäystävällinen (Kuva 

5.). Laite toimii paineilmalla, eikä siten vaadi erillistä virtalähdettä. Laitteen iskunopeus on 

180–250 Hz ja käsittelyssä käytetyn työkalun pään halkaisija voi vaihdella kahden ja neljän 

millimetrin välillä. Käsittelyn tulisi aiheuttaa alle 0,25 mm ura hitsin rajaviivalle mitattuna 

perusmateriaalista, jotta käsittely aiheuttaa halutunlaisen jäännösjännitysjakauman. (Nüsse 

2010, s. 4 ja 12.) Kuvassa 6. käsitelty koekappale. 

 

 

Kuva 5. HiFit-laite.  



15 

 

 

Kuva 6. HFMI-käsitelty hitsi. Kuvassa näkyy myös särö, joka on ydintynyt väsytyskokeen 

aikana. Kappale on kuitenkin kerennyt murtua toiselta puolelta. 

 

Marquis et al (2016, s. 17) esittävät, että HFMI-käsittelyn hyödyt saadaan esille vain 

detaljeille, joiden 𝐹𝐴𝑇 luokka ilman käsittelyjä nimellisen jännityksen menetelmällä on 50 

– 90. Työssä käytettävän liitostyypin 𝐹𝐴𝑇 luokka on Hobbacherin (2016, s. 53) mukaan 80. 

HFMI-käsitellyn kappaleen S-N käyrän m-arvo voidaan muuttaa käsittelemättömän detaljin 

arvosta m = 3 arvoon m = 5. Marquis ja Barsoum (2016, s. 19-20) esittävät myös, että HFMI-

käsittelyn suurin mahdollinen 𝐹𝐴𝑇  luokan parannus riippuu suuresti kappaleen teräksen 

myötölujuudesta (Taulukko 2). S-N käyrien mukaan HFMI:stä ei ole hyötyä alhaisilla 

kuormanvaihtelumäärillä. Esimerkiksi kuvassa 7. esitetyn teräksen (𝑓y<355) neljän 𝐹𝐴𝑇 

luokan parannuksesta ei olisi hyötyä alle 72 000 vaihteluvälillä. 

 

Taulukko 2. HFMI-käsittelyn suurin mahdollinen vaikutus eri lujuusluokissa. Yli 180 𝐹𝐴𝑇  

luokkia ei merkitä testitulosten vähäisyydestä johtuen (Marquis 2016, s. 20). 

𝑓y [MPa] <355 355–550 550–750 750–950 >950 

𝐹𝐴𝑇, käsittelemätön 80 80 80 80 80 

HFMI-käsitellyn kappaleen suurin 

mahdollinen FAT 
125 140 160 180 - 
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Kuva 7. Nimellisen jännityksen S-N käyrän 𝐹𝐴𝑇 luokkia HFMI-käsitellyille kappaleille, 

teräksille joiden 𝑓y < 355 MPa. Sulussa verrattava luokka jälkikäsittelemättömälle 

kappaleelle (Marquis 2016, s. 18). 

 

2.2.3 Raesuihkupuhdistus 

Raesuihkupuhdistuksen päätarkoituksena on puhdistaa ja karhentaa pinta sen käsittelyä, 

esimerkiksi maalaamista varten. Tässä työssä raesuihkupuhdistukseen käytetyt menetelmät 

eivät kuulu varsinaisiin väsymistä parantaviin jälkikäsittelyihin. Käsittelyä ei tule sekoittaa 

kuvassa 3. esiintyvään kuulapuhallukseen (englanniksi shot peening). Käsittely kuitenkin 

muokkaa rakenteen pintaa pyöristäen rajaviivaa ja muuttaa jäännösjännityksiä, joten sillä on 

oletettavasti vaikutusta väsymiskestävyyteen. Menetelmänä raesuihkupuhdistus on nopea, 

sovellettavissa monille teräspinnoille ja muodoille sekä sillä voidaan saada aikaan useita 

erityyppisiä pintavaikutuksia (SFS-EN ISO 8504-2:2019, 5). Muun muassa näistä syistä se 

on laajasti käytössä. 
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2.3 SN-käyrä ja FAT-luokka 

S-N käyrää eli Wöhler-käyrää käytetään kuvaamaan väsymislujuutta.  S tulee sanasta 

jännitys (Stress) ja N jännitysvaihteluiden lukumäärästä (Number of cycles), kun rakenne 

murtuu. Testaamalla tietyn tyyppisiä koekappaleita eri jännitysvaihteluilla voidaan niille 

määrittää väsymisluokka. IIW:n suosituksissa väsymisluokalle käytetään nimeä 𝐹𝐴𝑇 ja 

EC3-standardissa käytetään symbolia ∆𝜎c. Eri 𝐹𝐴𝑇 luokkia teräkselle esitetty kuvassa 8. 

Väsymislujuus on totuttu ilmoittamaan sille jännitysvaihtelulle, jolla koekappaleiden 

arvioidaan murtuvan kahden miljoonan syklin kohdalla. (Niemi 2003, s. 95–96.) 

 

 

Kuva 8. Teräksen S-N käyrät vakioamplitudisessa kuormituksessa ja 𝐹𝐴𝑇 luokat 

(Hobbacher 2016, s. 38). 
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Koetulosten pisteille voidaan laskea väsymiskapasiteetin C arvo. 

 

𝐶 = 𝑁 ∙ ∆𝜎𝑚   (1) 

Jossa N on jännitysvaihteluiden lukumäärä ja m kuvaa suoran kaltevuutta. 𝐹𝐴𝑇 luokan 

määrittämisessä kaava tulee muotoon: 

 

𝐶 = 2 ∙ 106 ∙ 𝐹𝐴𝑇  (2)  

  

Merkitsemällä kaavojen (1) ja (2) väsymiskapasiteetit C yhtä suuriksi voidaan jokaiselle 

yksittäiselle tulokselle laskea oma väsymisluokka, jonka tässä työssä oletetaan olevan 

keskimääräinen väsymisluokka 𝐹𝐴𝑇50%. Kaava tulee seuraavanlaiseen muotoon: 

 

𝐹𝐴𝑇 = √
𝑁

2⋅106

𝑚
⋅ 𝛥𝜎  (3) 

 

Kaavalla (3) voidaan laskea jokaiselle väsytyskokeen arvolle 𝐹𝐴𝑇50% luokka. 

 

2.3.1 Tilastollinen käsittely 

Tietyn tyyppiselle detaljille voidaan määrittää väsymisluokka testeillä. Hobbacherin (2016, 

s. 75–77) kirjassa on IIW:n mukaiset ohjeet kokeiden tulosten tilastolliseen käsittelyyn, jotka 

on esitetty alla. 

 

Tilastollisessa käsittelyssä oletetaan Gaussin käyrän mukainen jakauma. Ainakin 10 

koekappaletta tulisi testata ja rajajännitysten suhde, eli minimijännityksen suhde 

maksimijännitykseen (𝜎min/𝜎max), R tulisi olla vakio. Monia erilaisia keinoja voidaan 

käyttää tilastolliseen käsittelyyn, mutta yleisin on ottaa log(N) riippuvaksi muuttujaksi. 

Tuloksia tulisi analysoida karakterististen arvojen määrittämiseksi, jotka esittävät 95 %:n 

selviytymistodennäköisyyden. Kuvassa 9. havainnollistettu selviytymistodennäköisyyksiä 

ja S-N käyrää.  
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Kuva 9. 𝐹𝐴𝑇 luokan määritelmä. Keskimääräinen väsymisluokka 𝐹𝐴𝑇50% tarkoittaa 

keskimääräistä selviytymistodennäköisyyttä, eli kuvassa 50 % viiva (Hobbacher 2016, s. 

76). 

 

Ohjeet karakteristen arvojen laskemiseksi saaduista koetuloksista ovat seuraavanlaiset: 

 

1. Otetaan jännitysvaihteluista ∆𝜎 ja jännitysvaihteluiden lukumäärästä N 

kymmenkantainen logaritmi log10. 

 

log𝑁 = log𝐶 – 𝑚 ∙ log∆𝜎  (4) 

 

2. Lasketaan eksponentti 𝑚 ja vakio log𝐶 seuraavalla kaavalla (4). 

 

Jos testejä on alle kymmenen tai data on liian hajaantunutta 𝑚:n määrittämiseksi, 

tulee eksponentiksi 𝑚 valita jokin vakio. Hitsatuille jälkikäsittelemättömille 

teräsrakenteille yleisesti m = 3 
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𝑥m =
∑ 𝑥i

𝑛
   (5) 

𝑆𝑡𝑑𝑣 = √
∑(𝑥m−𝑥i)2

𝑛−1
  (6) 

 

3. Lasketaan keskiarvo 𝑥m kaavalla (5) ja keskihajonta Stdv kaavalla (6), 

väsymiskapasiteetin kymmenkantaisesta logaritmistä logC käyttäen eksponenttia m 

kohdasta 2. n on testattujen kappaleiden lukumäärä. 

 

𝑥k = 𝑥m − 𝑘 ∙ 𝑆𝑡𝑑𝑣  (7) 

 

𝑘 = 1,645 ∙ (1 +
1

√𝑛
)  (8) 

 

4. Lasketaan karakteristiset arvot 𝑥k kaavalla (7). 𝑘:n arvo saadaan kaavasta (8). 

 

Kaavasta (7) saatava karakteristinen arvo on FAT luokka. 

 

2.4 Nimellinen jännitys 

Nimellisessä jännityksessä 𝜎nim ei oteta huomioon paikallisia jännityksiä, vaan 

tarkasteltavan poikkipinta-alan jännitys. Menetelmässä otetaan huomioon makrogeometriset 

epäjatkuvuudet, kuten reiät ja liitokset, sekä mahdollisesti muotovirheet, jos ne ovat 

tyypillisiä suurempia (Niemi 2003, s. 95). Esimerkiksi IIW:n suosituksissa nimellisen 

jännityksen menetelmän 𝐹𝐴𝑇 luokkiin on jo oletettu 1,25 kertoimella vaikuttava 

kulmavirheen jännityskonsentraatio 𝑘m yhdelle puolen hitsatuille pienahitseille. (Hobbacher 

2016, s. 81). Detaljeille, kuten työssä käytetylle t-liitokselle, on määritetty 𝐹𝐴𝑇 luokat 

testitulosten perusteella, joiden avulla voidaan laskea rakenteen kestämä 

kuormitusvaihteluiden lukumäärä. Erilaisten detaljien taulukoita on koottu esimerkiksi 

Eurocode 3:en (SFS-EN 1993-1-9, s. 19–35) ja IIW:n suosituksiin (Hobbacher 2016, s. 43–

59).  

 

Rajoitteena nimellisen jännityksen menetelmässä on se, että suunniteltavien rakenteiden 

tulisi sisältää pelkästään näitä taulukoituja detaljeja. Siten monimutkaisempien rakenteiden 

suunnitteluun joudutaan käyttämään työläämpiä menetelmiä, kuten esimerkiksi 
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rakenteellisen jännityksen menetelmää. Nimellisen jännityksen menetelmä on kuitenkin 

eniten käytetty menetelmä rakenteiden väsymisen arvioimiseksi, koska sillä saadaan 

tarpeeksi hyviä tuloksia pienellä vaivalla, kunhan rakenne vastaa taulukoitua tapausta 

(Jonsson et al. 2016, s. 13). 

 

Aiemmin mainittiin, että nimellisen jännityksen menetelmä ottaa huomioon kulmavirheen 

tiettyyn pisteeseen asti. Jos kulmavirhettä todetaan olevan enemmän esimerkiksi 

venymäliuskan tai analyyttisen laskennan avulla, voidaan jännitysvaihtelua korjata 

tehollisella jännityskonsentraatiokertoimella 𝑘m,eff  (Hobbacher 2016, s. 81). 

 

  𝑘m,eff =
𝐾s

𝑘m
  (9) 

 

𝐾s on laskettu jännityskonsentraatiokerroin ja 𝑘m on jo huomioon otettu kerroin. Tässä 

työssä käytetty 𝑘m on 1,25 (Hobbacher 2016, s. 81). 

 

  𝜎nim,k =  𝑘m,eff ∙  𝜎nim (10) 

 

Tehollisen jännityskonsentraatiokertoimen avulla voidaan muuttaa nimellisen jännityksen 

suuruutta, jolloin nimellisen jännityksen menetelmällä voidaan laskea myös sellaisten 

kappaleiden väsymislujuuksia, joiden kulmavirhe aiheuttaa enemmän jännitystä, kuin mitä 

taulukoissa on jo otettu huomioon. Tällöin nimellisenä jännityksenä (jännitysvaihteluna) 

käytetään korjattua nimellistä jännitystä 𝜎nim,k. 

 

2.5 Rakenteellinen jännitys 

Rakenteellinen jännitys 𝜎hs ottaa huomioon rakenteen muutoksista johtuvat jännitykset 

toisin kuin nimellinen jännitys 𝜎nim. Rakenteellisen jännityksen menetelmässä lasketaan tai 

selvitetään oletetun särönkasvun kohdan rakenteellinen jännitys, mutta ei 

epäjatkuvuuskohdan aiheuttamaa epälineaarista jännityspiikkiä, koska hitsin geometriaa on 

mahdotonta tietää tarkkaan suunnitteluvaiheessa. Jännityspiikki otetaan huomioon S-N 

käyrässä, joka on määritetty kokeellisesti. (Niemi, Fricke & Maddox 2018, s. 1.) 

Rakenteellisen jännityksen ja epäjatkuvuuskohdan jännityksiä selvennetty kuvissa 10. ja 11. 
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kuva 10. Rakenteellinen jännitys (hot spot stress tai structural stress) 𝜎hs on 

kalvojännityksen (membrane stress) 𝜎m ja taivutusjännityksen (bending stress)  𝜎b summa 

(Niemi et al. 2018, s. 7). 

 

 

kuva 11. 𝜎ln = epäjatkuvuuskohdan jännitys (local notch stress), 𝜎m = kalvojännitys, 𝜎b = 

taivutusjännitys ja 𝜎nlp = epälineaarinen jännityspiikki (non-linear stress peak) (Niemi et al. 

2018, s. 8). 

 

Rakenteellisen jännityksen määrittelylle on kehitetty monia eri tapoja. Perinteinen tapa on 

ekstrapoloida kahden tai kolmen kohdan jännitys käyttäen venymäantureita, kuten 

esimerkiksi IIW:n suositus ekstrapoloida lineaarisesti kahden referenssipisteen väli, jotka 

sijaitsevat 0,4𝑡 ja 1,0𝑡, etäisyydellä rajaviivasta (Doerk, Fricke & Weissenborn 2003, s. 361; 

Hobbacher 2016, s. 21).  

  𝜎hs = 𝐸 ∙ 𝜀hs  (9) 

 

Koska työssä käytetty menetelmä on yksiaksiaalinen, voidaan rakenteellinen jännitys 

arvioida riittävän tarkasti yhdellä venymäliuskalla käyttäen kaavaa (9), jossa 𝐸 on 

kimmomoduuli ja 𝜀hs rakenteellinen venymä (Niemi et al. 2018, s. 15; Hobbacher 2016, s. 

26). 
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Rakenteellisen jännityksen menetelmässä käytetään yleisesti käsittelemättömille kappaleille 

vain kahta eri S-N käyrää, koska rakenteellisista epäjatkuvuuskohdista johtuvat 

jännityskohoumat on jo otettu huomioon. Rakenteellisten jännitysten menetelmää käytetään, 

jos taulukoista ei löydy vastaavaa detaljia tai jos esimerkiksi kulmavirhe on liian suuri 

nimellisen jännityksen menetelmän käyttöä varten. (Jonsson et al. 2016, s. 14–15.) 
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3 KOEJÄRJESTELY 

 

 

Väsytyskokeet tehdään teräsrakenteiden laboratoriossa 750 kN väsytyskehällä. Tässä 

osiossa käydään läpi koekappaleiden materiaalit, geometria ja valmistus. Lisäksi selostetaan, 

kuinka väsytyskokeet suoritettiin. 

 

3.1 Koekappaleet 

Koekappaleita valmistettiin yhteensä 12 kappaletta. Kappaleita valmistettiin kolmesta eri 

teräksestä: SSAB DOMEX 355 MC D, SSAB STRENX 700 MC PLUS ja SSAB ST 1100 

PLUS. Terästen kemialliset koostumukset taulukossa 3 ja vetokokeiden tulokset taulukossa 

4. Kappaleet valmistettiin 8 mm levystä leikkaamalla haluttu geometria (kuva 12.). 

Koekappaleet olivat kuormaa kantamattomia t-liitoksia, eli yhtenäiseen kappaleeseen 

hitsattiin toiselle puolelle laippa, jonka korkeus oli 50 mm. Kappale hitsattiin robotilla 

yhtenäisen laadun varmistamiseksi. Hitsausparametrit esitetty taulukossa 5.  

 

Taulukko 3. Terästen kemialliset koostumukset materiaalitodistuksista. Arvot prosentteina. 

 

Taulukko 4. Koekappaleiden vetokokeiden tuloksia materiaalitodistuksista. 

 Myötölujuus [MPa] Murtolujuus [MPa] Minimivenymä [%] 

S1100 1126 1153 11 

S700 725 802 16 

S355 403 476 32 

 

 

 

 

 C Si Mn P S Al N Cu Cr Ni Mo Sn 

S1100 0,129 0,18 1,48 0,006 0,002 0,048 0,004 0,439 1,29 0,99 0,371 0,001 

 C Si Mn P S Al Nb V Ti Cu Cr Ni Mo B 

S700 0,054 0,18 1,79 0,010 0,004 0,034 0,084 0,013 0,113 0,014 0,05 0,03 0,007 0,0002 

 C Si Mn P S Al Nb V Ti 

S355 0,056 0,02 0,92 0,013 0,005 0,047 0,027 0,009 0,001 
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Taulukko 5. Koekappaleiden Hitsausparametrit. 

Materiaali Kuljetusnopeus 𝑣 [mm/s] Virta 𝐼 [A] Jännite 𝑈 [V] 

S355 7,0 242–247 25,8 

S700 7,0 230–250 25,3 

S1100 7,0 230–250 25,3 

 

 

 

Kuva 12. Koekappaleen geometria ja mitat. 

 

Hitsauksen jälkeen kappaleet jälkikäsiteltiin joko TIG-sulatuksella tai HFMI-

jälkikäsittelyllä. TIG-sulatuksessa hitsausvirta I oli 180 A ja kuljetusnopeus v oli 3 mm/s. 

HFMI-käsittelyssä käytetyn pään halkaisija oli 4 mm. Kuvassa 13. käsittelyjen hiekuvat. 

Jälkikäsittelyjen jälkeen kappaleet vielä raesuihkupuhdistettiin laboratoriossa 

kuulapuhaltamalla tai vietiin konepajalle, jossa ne sinkopuhallettiin. Kun kappaleiden 

jälkikäsittelyt olivat valmiita, leikattiin siivekkeet pois kulmahiomakoneella ja 

koneistamalla. Terävät reunat hiottiin, jotta särö ei pääse ydintymään niistä. Siivekkeiden 

käytöllä (kuva 14.) hitsausvaiheessa kappaleeseen ei jää hitsin aloitus tai lopetuskohtia, jotka 

saattaisivat vaikuttaa tuloksiin.  
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Kuva 13. Vasemmalla HFMI-käsitellyn (S1100HL) kappaleen hiekuva ja oikealla TIG-

sulatetun (S1100TK) kappaleen hiekuva. TIG-sulatuksen aiheuttama HAZ näkyy selvästi. 

 

 

Kuva 14. Vasemmalla malli, jossa siivekkeet vielä poistamatta. Oikealla malli 

siivekkeiden poiston jälkeen. 

 

3.2 Väsytyskokeet 

Kokeet suoritettiin teräsrakenteiden laboratoriossa 750 kN väsytyskehällä. Jokaisessa 

kokeessa rajajännitysten suhde R, eli minimijännityksen suhde maksimijännitykseen 

𝜎𝑚𝑖𝑛/𝜎𝑚𝑎𝑥 oli 0,1. Maksimivoima vaihteli koekappaleiden välillä 150–260 kN. 

Kappaleisiin asennettiin venymäliuskat t-liitokset alapuolelle 0,4𝑡 etäisyydelle rajaviivasta 

(kuva 15.). Kappaleet asetettiin kehälle ja varmistettiin, että ne ovat suorassa, jotta voima 
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kohdistuu kappaleen suuntaisesti. Koekappaleita venytettiin staattisesti kokeen voiman 

maksimiarvoon, jotta venymät stabilisoituivat ja koekappaleiden lineaarinen käyttäytyminen 

väsytyskokeessa varmistuisi. Staattista koetta toistettiin, kunnes venymä on voiman poiston 

jälkeen sama kuin ennen koetta. Staattisen kokeen jälkeen aloitettiin väsytyskoe. 

Väsytyskokeen annettiin käydä kappaleen murtumiseen saakka. 

 

 

Kuva 15. Koekappale PVS3_TL (S355, TIG-käsitelty ja laboratoriossa 

raesuihkupuhdistettu), johon venymäliuska asennettuna.  
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4 TULOKSET 

 

 

Väsytyskehään liitetty laitteisto kirjasi ylös kuormanvaihteluiden lukumäärän, voimat sekä 

venymäliuskan arvot. Näiden avulla voidaan määrittää 𝐹𝐴𝑇50% luokat nimellisen ja 

rakenteellisen jännityksen menetelmillä koetuloksista käyttäen kaavaa (3). Väsytyskokeiden 

tulokset esitetty taulukossa 6. Koekappale väsytyskokeen jälkeen kuvissa 16. ja 17.  ja 

murtopintakuvat koekappaleista liitteessä I. Nimellinen jännitys laskettiin suoraan voima ∆𝐹 

jaettuna pinta-alalla 𝐴, joka koekappaleissa oli 8 mm ∙ 60 mm = 480 mm2. Rakenteellinen 

jännitys on laskettu käyttämällä kaavaa (7), eli kerrottu venymä kimmomoduulilla 𝐸, jolle 

on käytetty arvoa 210 GPa. Kerroin 𝐾s kuvaa rakenteellisen jännityksen suhdetta nimelliseen 

jännitykseen.  

 

 

Kuva 16. Koekappale PVS11TL_2 (S1100, TIG-sulatettu ja laboratoriossa kuulapuhallettu) 

väsytyskokeen jälkeen. 
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Kuva 17. Koekappaleen PVS11HL_1 (S1100, HFMI-käsitelty ja laboratoriossa 

kuulapuhallettu) murtopinta. 

 

Taulukko 6. Väsytyskokeiden tulokset. Jokaisen kokeen 𝑅 oli 0,1. 

  
∆𝐹 [kN] ∆𝜎 = 𝜎nim [MPa] 𝑁 𝜎hs [MPa] 𝐾𝑠 

355HK 153 319 164341 404 1,27 

355HL 153 319 73423 405 1,27 

355TK 135 281 387316 444 1,58 

355TL 135 281 468862 428 1,52 

700HK 216 450 202803 546 1,21 

700HL 216 450 144264 564 1,25 

700TK 216 450 47748 741 1,65 

700TL 216 450 39811 662 1,47 

1100HK 234 488 234101 570 1,17 

1100HL 234 488 362600 571 1,17 

1100TK 216 450 116566 614 1,36 

1100TL 216 450 124792 575 1,28 

 

Tulokset esitettynä S-N käyrällä kuvissa 18. ja 19. Nimellisen jännityksen kuvaajassa 

vertailuna FAT luokka 80, joka on kuormaa kantamattoman t-liitoksen FAT luokka 

käsittelemättömille liitoksille IIW:n suosituksissa ja EC3:ssa (Eurocode 3). Rakenteellisen 

jännityksen menetelmässä vertailuna FAT  luokka 125, joka on IIW:n suositusten mukainen 

luokka vasaroiduille S355 teräkselle. (Hobbacher 2016, s. 70). 
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Kuva 18. Nimellisten jännitysten koetulokset S-N käyrällä. 

 

 

Kuva 19. Rakenteellisten jännitysten koetulokset S-N käyrällä. 
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5 TULOSTEN ANALYYSI 

 

 

Koekappaleet olivat yhtenäisiä geometrialtaan ja hitsaus suoritettiin robotilla 

tasalaatuisuuden varmistamiseksi. Jälkikäsittelyt tehtiin käsin, joten sillä voi olla jonkin 

verran vaikutusta tuloksiin. Koska koekappaleiden lukumäärä on vähäinen, ei niille voida 

tehdä tilastollista tarkastelua varsinaisten FAT luokkien määrittämiseksi, joten analyysi on 

tehty keskimääräisten väsymisluokkien 𝐹𝐴𝑇50% avulla. 

 

Kun tulokset laitetaan järjestykseen suurimman 𝐹𝐴𝑇50% luokan perusteella (taulukko 7), 

huomataan, että nimellisen- sekä rakenteellisen jännityksen menetelmällä HFMI-käsittelyllä 

saadaan suuremmat luokat ultralujissa teräksissä. Nimellisen jännityksen menetelmässä 

HFMI-käsitellyt S700 teräkset saavat paremmat 𝐹𝐴𝑇50% luokat kuin TIG-sulatetut ultralujat 

teräkset, joka todennäköisesti johtuu TIG-sulatuksen aiheuttamasta kulmavirheestä. Lujilla 

ja ultralujilla teräksillä HFMI-käsittely on pääsääntöisesti parempi. Miedolla S355 teräksellä 

TIG-sulatus vaikuttaisi kuitenkin olevan parempi ratkaisu kuin HFMI-käsittely. 

Rakenteellisen jännityksen menetelmällä kolmanneksi paras tulos on kuitenkin TIG-

sulatetulla lujalla S700 teräksellä. Kyseisellä koekappaleella oli myös suurin rakenteellinen 

jännitys kaikista koekappaleista. Pääsääntöisesti TIG-sulatetuilla kappaleilla oli suurempi 

𝐾s kerroin kuin HFMI-käsitellyillä, joka johtuu mahdollisesti uudelleen sulatuksen 

aiheuttamasta kulmavirheestä. Kuvassa 20. koetulokset nimellisen jännityksen menetelmällä 

ja HFMI-käsiteltyjen kappaleiden IIW:n suosittelemat FAT luokat (Marquis 2016, s. 20). S-

N käyrästä nähdään, että tulokset ylittävä kyseiset FAT luokat. Tuloksissa tulee ottaa 

huomioon, että lasketut tulokset ovat oletettuja keskimääräisiä väsymisluokkia. 
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Taulukko 7. 𝐹𝐴𝑇50% luokat suurimmasta pienimpään. Vasemmalla nimellisen jännityksen 

menetelmällä ja oikealla rakenteellisen jännityksen menetelmällä. Teräsluokat eri väreillä 

tulosten lukemisen helpottamiseksi. H = HFMI, T = TIG, K = konepajalla sinkopuhallettu 

ja L = laboratoriossa kuulapuhallettu 

Nimellinen jännitys 𝐹𝐴𝑇50% Rakenteellinen jännitys 𝐹𝐴𝑇50% 

1100HL 346 1100HL 406 

1100HK 317 1100HK 371 

700HK 285 700TK 351 

700HL 266 1100TK 348 

1100TL 258 700HK 346 

1100TK 255 700HL 334 

700TK 213 1100TL 329 

355TL 210 355TL 320 

700TL 206 355TK 320 

355TK 203 700TL 302 

355HK 193 355HK 245 

355HL 165 355HL 209 

 

 

Kuva 20. Nimellisen jännityksen menetelmällä tulokset S-N käyrällä ja kunkin teräslaadun 

korkeimmat mahdolliset FAT luokat HFMI-käsittelyn jälkeen. 
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Raesuihkupuhdistuksen tyypillä ei vaikuttaisi olevan huomioitavaa merkitystä 

väsymislujuuteen. Vartiaisen (2020 s. 22–25) tulosten mukaan konepajalla tehtävä puhdistus 

aiheutti karkeamman pinnan, mutta pääsääntöisesti laboratoriossa puhdistetuilla kappaleilla 

oli paremmat jäännösjännitykset. Taulukossa 8. eritelty tulokset. S355 ja S700 teräksillä 

konepajalla puhdistetut kappaleet saivat paremmat keskimääräiset väsymisluokat, mutta 

S1100 kappaleille tulokset olivat päinvastaiset. Laboratoriossa puhdistettujen kappaleiden 

jäännösjännitykset olivat parempia väsymislujuuden kannalta, mutta koska koetuloksia oli 

vain kaksi jokaista teräslaatua kohden, ei niiden perusteella voida tehdä johtopäätöksiä. 

Oletettavasti laboratoriossa puhdistettujen kappaleiden varsinaiset väsymisluokat olisivat 

kuitenkin paremmat, kuin konepajalla puhdistettujen, jos koekappaleita olisi riittävästi 

tilastolliseen tarkasteluun. 

 

Taulukko 8. Raesuihkupuhdistettujen kappaleiden keskimääräisten väsymisluokkien 

keskiarvot taulukoituna teräslaaduittain. Nimelliset luokat ilman sulkuja ja rakenteelliset 

suluissa. K = konepajalla sinkopuhallettu, L = laboratoriossa kuulapuhallettu. 

 K 𝐹𝐴𝑇50% [MPa] L 𝐹𝐴𝑇50% [MPa] 

S355 198 (282) 188 (265) 

S700 249 (348) 236 (318) 

S1100 286 (359) 302 (368) 

 

Kun tuloksia verrataan jäännösjännityksiin, jotka löytyvät Vartiaisen (2020, s. 22–23) 

kandidaatintyöstä, huomataan, että 8/12 kappaleesta murtui siltä puolelta, jolla on 

pienemmät puristavat jäännösjännitykset. Tämä on oletettavaa, sillä puristavat 

jäännösjännitykset ovat hyviä väsymislujuuden kannalta. Raesuihkupuhdistus kummallakin 

tavalla tasoittaa koekappaleen geometriaa ja muuttaa hitsin rajaviivaa jouhevammaksi. 

Lisäksi erityisesti TIG-sulatetuissa kappaleissa huomattiin raesuihkupuhdistuksen 

muuttavan kaikki jäännösjännitykset puristaviksi. HFMI-käsitellyille kappaleille 

raesuihkupuhdistuksella ei ollut niin suurta vaikutusta jäännösjännityksiin. Tämä voi johtua 

siitä, että HFMI-käsittely itsessään plastisoi käsiteltyä kohtaa, jolloin raesuihkupuhdistus ei 

enää tehoa jo myötölujittuneeseen rajaviivaan. TIG-käsitellyillä kappaleilla oli suuremmat 

puristavat jäännösjännitykset, mutta silti HFMI-käsitellyille kappaleille aiheutui suurempi 

keskimääräinen väsymisluokka nimellisessä sekä rakenteellisessa jännityksessä. TIG-
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käsiteltyihin S700 teräksen koekappaleisiin aiheutui kaikista suurimmat rakenteelliset 

jännitykset ja niiden 𝐹𝐴𝑇50% luokkien hajonta oli suuri. 

 

S1100 teräksen tuloksia voidaan verrata Aholan, Skrikon, & Björkin (2019) tutkimukseen, 

jossa on tutkittu ultralujan teräksen koekappaleiden väsymislujuutta. Tutkimuksesta otettiin 

vertailuun kuormaa kantamattomat t-liitokset, joiden R oli 0,1. Nimellisen jännityksen 

menetelmällä saatujen keskimääräisten väsymisluokkien perusteella huomataan, 

että raesuihkupuhdistetuilla kappaleilla on parempi keskimääräinen väsymisluokka, jos niitä 

verrataan samalla pelkästään TIG-sulatettuihin tai HFMI-käsiteltyihin 

kappaleisiin. Yksittäisistä koetuloksista lasketut keskimääräiset väsymisluokat HFMI-

käsitellyissä kappaleissa kasvoi keskimäärin 14 % ja TIG-sulatetuissa 23 % 

raesuihkupuhdistetuissa kappaleissa verrattuna raesuihkupuhdistamattomiin nimellisen 

jännityksen menetelmällä. Rakenteellisen jännityksen menetelmällä tulokset kääntyivät 

toisinpäin: HFMI-käsitellyille kappaleille keskimääräiset väsymisluokat paranivat 22 % ja 

TIG-sulatetuille 17 %. Kuvassa 21. rakenteellisen jännityksen tulokset S-N käyrällä. Erot 

ovat kuitenkin sen verran pieniä, että ne menevät todennäköisesti normaalijakaumaan. 

 

 

Kuva 21. Rakenteellisen jännityksen S1100 teräksen kokeiden tulokset ja Aholan et al. 

(2019) tutkimuksen t-liitosten tulokset. 
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S355 ja S700 terästen osalta ei ole saatavilla niin hyvin verrannollisia tuloksia. 

Koekappaleiden olisi hyvä olla täysin samanlaisia ja mielellään samoilla parametreillä ja 

geometrioilla tehtyinä. Tuloksia vertaillaan nyt Yildirimin (2015; 2017) artikkeleihin, joihin 

on koottu useista lähteistä löytyviä tuloksia. Vertailtavissa olevia tuloksia S355 TIG-

sulatetuille kappaleille ei löytynyt. 

 

Tulokset on laskettu nimellisen jännityksen menetelmällä. Tuloksia muokattiin kaavoilla (9) 

ja (10), jotta tulokset olisivat vertailtavissa. Lisäksi tutkimuksissa oli määritetty eri 

koesarjoille m arvot, joten tulokset laskettiin uudelleen samoilla m arvoilla. Koska m on 

tietylle koesarjalle sovitettu käyrä, eivät ne kuvaa tämän tutkimusten tuloksia parhaalla 

mahdollisella tavalla. Kuormaa kantamattoman t-liitoksen tuloksia oli vähän, joten osa 

tuloksista on myös x-liitoksia, joiden nimelliset väsymisluokat ovat yleisesti vertailtavissa. 

S700 teräksen vertailutaulukko taulukossa 9 ja S355 taulukossa 10. 

 

Taulukko 9. S700 teräksen vertailuarvot, kuulapuhalletun ja sinkopuhalletun keskiarvot 

kyseisillä m arvoilla ja prosenttimääräinen parannus vertailtaviin tuloksiin. 

Vertailu 

TIG [MPa] 

m Keskiarvo 

[MPa] 

Parannus 

[%] 

Vertailu 

HFMI [MPa] 

m Keskiarvo 

[MPa] 

Parannus 

[%] 

287 4,00 216 -25 419 6,94 312 -26 

262 3,46 186 -29 371 3,98 240 -35 

406 5,83 291 -28 168 3,85 235 40 

220 4,27 229 4 281 7,00 313 11 

 

Taulukko 10. S355 HFMI-käsitellyn teräksen vertailuarvot, kuulapuhalletun ja 

sinkopuhalletun keskiarvot kyseisillä m arvoilla ja prosenttimääräinen parannus 

vertailtaviin tuloksiin. 

Vertailu m Keskiarvo [MPa] Parannus [%] 

202 6,64 210 5 

241 11,1 249 5 

273 11,66 253 -6 

 

Koska vertailtavissa tuloksissa ei ole kerrottu hyvin tarkkaan, kuinka ne on saatu, eivät 

tulokset anna erityisen hyviä arvoja vertailuun. Esimerkiksi taivuttamalla väsytettynä 

kappaleisiin ei aiheudu sekundäärisiä taivutusjännityksiä, joka vaikuttaa tuloksiin 
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positiivisesti. TIG-sulatetuissa S700 kappaleissa pääsääntöisesti tulokset huononivat 

lähemmäs 30 %. HFMI-käsitellyissä kappaleissa hajonta oli suurta vertailtavien arvojen 

välillä ja parannus vaihteli -35–40 %. S355 tulokset ovat hyvin lähellä vertailun tuloksia, 

parannus vaihteli -6–5 %.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää vaikuttaako raesuihkupuhdistus jo 

jälkikäsitellyn hitsin väsymislujuuteen. Oleellisimpana tutkimuskeinona olivat 

väsytyskokeet, joissa selvitettiin, kuinka monta kuormanvaihtelua kappaleet kestivät ennen 

murtumista. Tulokset laskettiin nimellisen ja rakenteellisen jännityksen menetelmin. 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään raesuihkupuhdistuksen vaikutus kolmeen eri 

teräslujuuteen: S355, S700 ja S1100. Jälkikäsittelynä käytettiin yleisimpiä menettelyjä, eli 

TIG-sulatusta ja HFMI-käsittelyä. Myös raesuihkupuhdistukseen käytettiin kahta erilaista 

tyyppiä, joiden välisiä eroja tutkittiin. 

 

Tutkimuksen tuloksia vertailtiin muista tutkimuksista löytyviin tuloksiin ja sitä kautta 

pyrittiin määrittämään raesuihkupuhdistuksen vaikutukset. Täydellisesti vertailtavissa 

olevia tutkimustuloksia löytyy kirjallisuudesta vähän. S1100 teräksen vertailun tulokset 

olivat tarkoitukseen hyviä, koska kokeet oli tehty samanlaisista kappaleista ja samassa 

laboratoriossa. Tällöin voidaan olettaa, että laatu kappaleiden välillä on yhtenäinen. Nämä 

tulokset osoittivat, että raesuihkupuhdistuksella on mahdollisesti väsymislujuutta lisäävä 

vaikutus. S355 ja S700 teräksiä taas vertailtiin tuloksiin, joiden kokeet oli tehty muualla eikä 

käytetyistä parametreista ollut tarkkaa tietoa. Tästä syystä tulosten vertailu ei ole kovin 

mielekästä. Raesuihkupuhdistuksen tyypillä ei vaikuttaisi tulosten perusteella olevan 

merkitystä, koska tulokset heittivät koekappaleiden välillä vain vähän, eivätkä ne olleet 

yhtenäisiä. 

 

Hitsattujen teräsrakenteiden väsymistä on melko hankala tutkia, koska erilaisia parametreja, 

jotka vaikuttavat tuloksiin on paljon. Näin ollen yhden vaikutuksen, kuten 

raesuihkupuhdistuksen tutkimiseksi tulisi koekappaleiden ja vertailtavien tulosten 

koekappaleiden olla yhtenäisiä, jotta kaikkien muiden muuttujien vaikutukset saataisiin 

minimoitua. S355 ja S700 teräksille ei löytynyt tällaisia verrannollisia arvoja. Tästä syystä 

vaikutuksia eri terästen välillä ei voitu tutkia ja tutkimus jäi S1100 terästen varaan. Niiden 

tulosten perusteella voidaan sanoa, että raesuihkupuhdistuksella on mahdollisesti positiivisia 

vaikutuksia jo jälkikäsiteltyihin hitseihin.  
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Kaikkiin tutkimuskysymyksiin ei kuitenkaan saatu vastauksia ja näin ollen tutkimus jäi 

osittain puutteelliseksi. Lisää kokeita tulisi tehdä, jotta erilaisille käsittelyille voitaisiin 

laskea karakteristiset väsymisluokat. Erityisen tärkeää olisi tehdä kokeita kunnollisten 

vertailuarvojen saamiseksi S355 ja S700 teräksille. Tämän työn tuloksia voidaan kuitenkin 

käyttää jatkossa, mikäli aihetta päätetään tutkia lisää. Koska raesuihkupuhdistuksen tyypillä 

ei vaikuttaisi olevan suurempaa merkitystä, ainakin aluksi jatkokokeet kannattaisi tehdä vain 

yhden tyyppisellä raesuihkupuhdistuksella. 
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