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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

E  Materiaalin kimmokerroin  

NRd Vaurioon johtavien kuormanvaihtojen lukumäärä 

t Levyn paksuus 

γFf Kuormituksen osavarmuusluku 

γMf Materiaalin osavarmuusluku 

∆σc Liitosdetaljin väsymiskestävyysluokka (FAT) 

∆σE  Jännitysheilahduksen ominaisarvo 

εA  Venymä 0,4*t päässä hitsin rajaviivalta 

εB Venymä 1,0*t päässä hitsin rajaviivalta 

εhs Hot spot - venymä 

κs Jännityskonsentraatiokerroin 

σb Taivutusjännitys 

σhs  Hot spot - jännitys  

σnim Nimellisjännitys  

σnlp  Loven pohjalla vaikuttava epälineaarinen jännityspiikki 

υ Suppeumavakio 

 

FAT Fatigue resistance value, väsymiskestävyysluokka 

FEM Finite element method, elementtimenetelmä 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä kandidaatintyössä tutustutaan väsymismitoituksessa käytettävään hot spot – 

menetelmään sekä käytetään teoriaa Kone Cranes Internationalin siltanosturin tukipalkin 

liitospäädyn väsymistutkimuksessa. Liitospäätyä tutkitaan käyttämällä lineaarista FEM – 

analyysiä, josta saatavia tuloksia verrataan LUT Metallin Teräsrakenteiden laboratoriossa 

tehtyjen rasitustestien tuloksiin. Alkuperäisen rakenteen lisäksi liitoksesta mallinnetaan 

kolme modifikaatiota, joilla pyritään parantamaan tutkittavan kohteen väsymiskestävyyttä. 

Muutoksissa kasvatetaan palkin alalaipan leveyttä sekä lisätään tutkittavaan detaljiin 

kolmioripa. Hot spot - väsymismitoituksen lisäksi vertaillaan rakenteelle tehtyjen 

venymäliuskamittausten tuloksia elementtimenetelmällä saatuihin tuloksiin.  
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2 TUTKITTAVAN KOHTEEN ESITTELY 

 

 

Tutkittavana rakenteena on Kone Cranes Internationalin suunnittelema siltanosturin 

tukipalkki mallinimeltään ECN40-40. Tukipalkille on tehty kevään ja kesän 2011 aikana 

LUT Metallin Teräsrakenteiden laboratoriossa Kone Cranes Internationalin 

testausohjelman mukaiset rasitustestit. Testausohjelmaan kuuluvat sekä staattiset 

maksimikuormatestit että dynaamiset väsytystestit. Testit on järjestetty siten, että ensin 

tutkitaan J2 päädyn kestävyyttä väsyttävän kuormituksen alaisena. Tämän jälkeen tehdään 

staattiset maksimikuormatestit samalle päädylle. J2 päädyn testien jälkeen vaurioituneet 

kohdat kunnostetaan ja rakenne käännetään 180 astetta pystyakselinsa ympäri. 

Kunnostuksen jälkeen suoritetaan S7 päädylle samat testaukset kuin J2 päädylle. Kuvassa 

1 on esitetty tukipalkin ja testausjärjestelyn periaatekuva sekä nimetty hydraulisylinterit. 

 

 

Kuva 1. Tukipalkin ja testausjärjestelyn periaatekuva sekä hydraulisylinterit. (Suutari, 

2010) 

 

Alkuperäinen testaussuunnitelma kattoi vain edellä mainitut testit. Testien perusteella 

tukipalkille kertyi huomattavan vähän kuormanvaihtoja ennen kuin vauriot tapahtuivat. 
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Tästä johtuen tukipalkki kunnostettiin vielä kerran, jonka jälkeen J2 päädylle suoritettiin 

uudet rasitustestit. Näihin viimeisiin rasitustesteihin tutkittavaan liitokseen liimattiin kolme 

venymäliuskaa, joiden antamia tuloksia verrataan elementtimallin tuloksiin.   

 

Tässä kandidaatin työssä perehdytään tarkemmin kuvassa 2 näkyvään kulmaliitosdetaljiin 

ja sen väsymiskestävyyteen.  

 

Kuva 2. J2 – pääty sekä tutkittava detalji. 
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3 HOT SPOT – MENETELMÄ  

 

 

Rakenteen väsymistä voidaan tutkita käyttämällä hot spot – menetelmää. Jännitykset 

määritetään todellisesta rakenteesta tehdyn elementtimallin avulla. Hot spot – menetelmän 

käyttäminen väsymisanalyysissä on suositeltavaa silloin, kun väsymissärön voidaan olettaa 

syntyvän hitsin rajaviivalle. Tutkittavassa kohteessa tulee jännitysvaihteluiden olla 

likimain kohtisuorassa hitsin rajaviivaan nähden. Menetelmää ei ole mahdollista käyttää 

silloin, kun väsymissärö kasvaa hitsin juuresta tai hitsin sisäisistä vioista. (Niemi 1996, s. 

20) Kuvassa 3 on esitetty hitsausliitoksen särön alkamiskohtia. Tapauksissa a – e hot spot – 

menetelmää voidaan käyttää, sillä särön kasvu alkaa hitsin rajaviivalta. Tapauksissa f – j 

särö kasvaa hitsin juuren puolelta, jolloin hot spot – menetelmä ei ole käyttökelpoinen. 

(Niemi et al., 2006, s. 5) 

 

 

Kuva 3. Väsymissärön alkamiskohtia hitsatuissa rakenteissa. (Niemi et al., 2006, s. 5) 

 

3.1 Hot spot – menetelmän jännitykset 

Hot spot – menetelmä ottaa huomioon rakenteen nimellisjännityksen σnim sekä rakenteen 

muodosta määräytyvän taivutusjännityksen σb, joten hitsin loven pohjalla vaikuttavaa 

epälineaarista lovijännitystä σnlp ei oteta huomioon. Syntyvä hot spot – jännitys on 

lineaarinen levyn paksuuden yli.  Hitsatussa rakenteessa esiintyvät jännitykset on esitetty 

kuvassa 4.  
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Kuva 4. Hitsatun rakenteen epälineaarinen jännitysjakauma. (Hobbacher, 1996, s. 19) 

 

Jännityksen suuruus määräytyy rakenteen dimensioista sekä kuormituksesta. Hot spot - 

jännityksiä esiintyy yleisesti kuori-, levy- sekä putkimaisissa rakenteissa. (Hobbacher, 

1996, s. 23) 

 

3.2 Hot spot – tyypit 

Hot spot – tyypit voidaan jakaa ´a´- ja ´b´- tyyppeihin. ´A´ - tyypissä hitsi on levykentän 

pinnassa, kun taas ´b´- tyypissä hitsi on levyn nurkassa. Molemmat hot spot – tyypit ovat 

esitetty kuvassa 5. (Niemi, 2003, s. 99)  

 

 

 

Kuva 5. Hot spot tyypit (Niemi, 2003, s. 99) 
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Sekä ´a´ että ´b´ tyypin hot spoteille ovat omat tapansa määrittää hot spot – jännitys, josta 

tarkemmin kappaleessa 3.3.  

 

3.3 Hot spot – jännitysten määrittäminen konsentraatiokertoimilla 

Eräs tapa määrittää hot spot – jännityksiä on käyttää jännityskonsentraatiokertoimia. Hot 

spot – jännitys saadaan kaavalla 1.  

 

 (1) 

 

missä  σhs on hot spot – pisteen jännitys 

 κs on jännityskonsentraatiokerroin 

σnim on nimellinen jännitys 

 

Jännityskonsentraatiokertoimia on saatavilla vain muutamille usein esiintyville tapauksille, 

joten yleisessä tapauksessa tätä menetelmää ei voida käyttää. (Niemi, 2003, s. 103) 

 

3.4 Hot spot – jännitysten kokeellinen määrittäminen 

Hot spot – jännityksiä voidaan mitata käyttämällä joko kahta tai kolmea mittauspistettä 

(Hobbacher, 1996, s. 26). Yleisemmin käytetty tapa on mitata venymät venymäliuskoilla 

kahdesta mittauspisteestä silloin kun määritetään ´a´ - tyypin hot spot - jännityksiä. 

Mittauspisteiden etäisyydet hitsin rajaviivalta ovat tällöin 0.4t ja 1.0t, missä t on levyn 

paksuus. Mitatut venymät voidaan ekstrapoloida lineaarisesti hot spot venymiksi kaavalla 

2. 

 

BAhs εεε 67.067.1 −=  (2) 

 

missä  εhs on hot spot - venymä 

εA on venymä 0.4t etäisyydellä hitsin rajaviivasta 

  εB on venymä 1.0t etäisyydellä hitsin rajaviivasta 

 

nimshs σκσ ⋅=



11 

 

Kolmen mittauspisteen mallissa mittausetäisyydet hitsin rajaviivalta ovat 0.4t, 0.9t ja 1.4t. 

Kolmen mittauspisteen tavassa käytetään neliöllistä ekstrapolointia ja hot spot – pisteen 

venymät saadaan kaavalla 3. 

 

 (3) 

 

missä  εA on venymä 0.4t etäisyydellä hitsin rajaviivasta 

  εB on venymä 0.9t etäisyydellä hitsin rajaviivasta 

 εC on venymä 1.4t etäisyydellä hitsin rajaviivasta (Niemi et al., 2006, s. 11-

12) 

 

´B´ - tyypin hot spot – jännityksiä mitattaessa jännitysten suuruus ei juuri riipu levyn 

paksuudesta. Venymät mitataan tällöin kolmesta kohdasta, joiden etäisyydet hitsin 

rajaviivasta tai hitsin päädystä ovat 4, 8 ja 12mm. Hot spot – pisteen venymä saadaan 

kaavasta 4. 

 

 (4) 

 

missä  ε4mm on venymä 4mm etäisyydellä hitsin rajaviivasta 

  ε8mm on venymä 8mm etäisyydellä hitsin rajaviivasta 

 ε12mm on venymä 12mm etäisyydellä hitsin rajaviivasta (Niemi et al., 2006, s. 

13) 

 

Mikäli jännitystila on lähellä yksiaksiaalista, voidaan venymät muuntaa hot spot - 

jännityksiksi kaavalla 5.  

 

 (5) 

 

missä  σhs on hot spot – pisteen jännitys 

 E on materiaalin kimmokerroin 

 

Jännitystilan ollessa kaksiaksiaalinen voidaan hot spot – jännitys määrittää kaavalla 6 sillä 

oletuksella, että pääjännitys on kohtisuorassa hitsin rajaviivaan nähden.  

CBAhs εεεε 72.024.252.2 +−=

hshs E εσ ⋅=

mmmmmmhs 1284 33 εεεε +−=
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ν
ε
ε

ν
εσ

−

+
⋅= x

y

xhs E   (6) 

 

missä  εx on mitattu hitsiä vastaan kohtisuora venymä 

 εy on mitattu hitsin suuntainen venymä 

 υ on suppeumavakio (Niemi et al., 2006, s. 13) 

 

Venymäliuskamittaukset tulee suorittaa rakenteen kriittisistä pisteistä. Nämä kriittiset 

pisteet voidaan löytää jollain seuraavista menetelmistä: (Hobbacher, 1996, s. 26) 

a) mittaamalla useista eri kohdista 

b) ennen mittausta suoritettavilla lakkakokeilla 

c) analysoimalla FEM analyysin tuloksia ennen mittauksia 

d) rikkoontuneista komponenteista saadulla kokemuksella 

e) jännitystilan optiset tutkimukset 

f) jännitystilan lämpö-elastiset tutkimukset 

 

Hitsin rajaviivaa lähimmän venymäliuskan keskikohdan tulee olla 0.4t etäisyydellä hitsin 

rajaviivasta ja venymäliuskan pituus korkeintaan 0.2t. Mikäli tämä ei ole mahdollista 

johtuen pienistä levyn paksuuksista, tulee ensimmäinen venymäliuska sijoittaa 0.3t 

etäisyydelle hitsin rajaviivasta. (Niemi, 1996, s. 41) 

 

3.5 Elementtimenetelmän käyttö hot spot – jännitysten määrittämisessä 

Suurien rakenteiden elementtimalleilla hot spot – jännityksiä määrittäessä voidaan käyttää 

kahta eri tapaa. Ensimmäinen tapa on luoda koko rakenteesta malli harvalla verkotuksella, 

jonka jälkeen kiinnostavista kohdista luodaan alamallit, joita tutkitaan tarkemmin. Toinen 

tapa on tihentää alkuperäisen mallin elementtiverkkoa mielenkiintoisissa kohdissa. (Niemi 

et al., 2006, s. 14) 

 

Hot spot – jännityksiä elementtimenetelmällä määritettäessä voidaan käyttää lineaaris-

elastista materiaalimallia, sillä vain paikallinen materiaalin myötääminen on sallittua. 

Elementtien täytyy kyetä mallintamaan levyn taipumista, joten käytettäviä 
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elementtityyppejä ovat kuori- sekä tilavuuselementit. Kuorielementein tai yksikerroksisella 

20-solmuisilla tilavuuselementeillä kuvatulla mallilla saavutetaan usein riittävä tarkkuus. 

Kuorielementeillä tutkittavasta kappaleesta mallinnetaan vain keskipinnat ja materiaalin 

paksuus määritetään elementin ominaisuuksissa. (Niemi et al., 2006, s. 14-15) 

 

3.5.1 Jännitysten määrittäminen elementtimallista 

Rakenteesta mallinnettua elementtimallia käyttäen voidaan hot spot – jännitys määrittää 

samoilla periaatteilla kuin mittaamalla jännitykset todellisesta rakenteesta. Mikäli 

elementtimalliin on mallinnettu hitsit, jännitysten mittausetäisyydet määritetään hitsin 

rajaviivalta. Jos hitsejä ei ole mallinnettu kuorielementtejä käytettäessä, mittauspisteiden 

etäisyydet mitataan keskitasojen liitoskohdasta. (Niemi et al., 2006, s. 16) 

 

Elementtimenetelmässä jännitykset ovat riippuvaisia käytetystä elementtiverkon tiheydestä 

sekä elementin ominaisuuksista. Suositeltavia elementtikokoja sekä jännitysten 

ekstrapolointipisteitä eri tapauksille on esitetty taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Ohjeet elementtiverkotukselle sekä jännitysten määrittämiselle. (Niemi et al., 

2006, s. 17) 
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3.6 Väsymiskestävyyden määrittäminen 

Väsymiskestävyyden määrittämiseen käytetään kolmea väsyttävän kuormituksen SN-

käyrää, jotka ovat riippuvaisia hitsin rajaviivalla esiintyvän lovivaikutuksen 

voimakkuudesta. Käytettävien käyrien ∆σc -arvot (FAT-luokat) ovat 90, 100 ja 112. 

(Niemi, 2006, s. 103) Rakenteen kestoikä voidaan laskea käyttämällä kaavaa 7. 

 

6

3

102 ⋅⋅














∆⋅⋅
∆

=
EFfMf

c
RdN

σγγ
σ

    (7) 

 

missä  NRd on kestoiän mitoitusarvo jännitysjaksoina 

 ∆σc on liitosdetaljin väsymisluokka (FAT) 

 γMf on materiaalin osavarmuusluku 

 γFf on kuormituksen osavarmuusluku  

∆σE on jännitysheilahduksen ominaisarvo (Niemi, 2006, s. 96) 

 

Käytettävät käyrät sekä liitosdetaljit, joihin niitä voi soveltaa, on esitetty taulukossa 2.  
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Taulukko 2. Hot – spot jännityksiin perustuvan väsymiskestävyyden laskennassa 

käytettävät väsymisluokat. ( EN 1993-9.) 
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4 VENYMÄLIUSKAMITTAUKSET 

 

 

Rakenteessa esiintyvien jännitysten mittaamista varten tukipalkki on käytetty toisen kerran 

korjattavana ja sille on tehty uudet rasitustestit. Jännitykset on mitattu venymäliuskoin 

päätyliitospäädyn alalaipan alapuolelta, sillä alustavassa FEM – analyysiin perustuvassa 

tutkimuksessa suurimmat jännitykset syntyivät laipan alapuolelle. Venymäliuskamittaukset 

on tehty käyttämällä kolmea liuskaa, joista kaksi on sijoitettu tutkittavana olevan taipeen 

molemmille puolille ja kolmas liuska kauemmaksi kriittisestä detaljista. Tämän kolmannen 

liuskan antamista arvoista voidaan arvioida FEM – mallien toimivuutta suhteessa 

todelliseen rakenteeseen. Venymäliuskojen paikat sekä numerointi on esitetty kuvassa 6. 

 

 

Kuva 6. Venymäliuskat tutkittavassa kohteessa. 
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Mittaustulokset on saatu laboratoriohenkilökunnan suorittamista tukipalkin rasitustesteistä. 

Rakennetta kuormitetaan sekä horisontaali- että vertikaalivoimilla, joista on tehty 5 eri 

kuormitustapausta.  

 

Kuormitustapaus 1 

Ensimmäisessä kuormitustapauksessa rakennetta kuormitetaan vain horisontaalikuormilla. 

Sylinterien nimellinen maksimivoima on 100 kN. Hydraulisylinteri S1 on työntävä ja 

sylinteri S2 vetävä. Voimat nostetaan nollasta maksimiarvoonsa ja lasketaan takaisin 

nollaan.   

 

Kuormitustapaus 2 

Toisessa kuormitustapauksessa kuormitus on vastaava kuin kuormitustapaus 1:ssä, mutta 

sylinterien voimien suunnat on vaihdettu. Sylinteri S1 on vetävä ja S2 on työntävä.  

 

Kuormitustapaus 3 

Rakennetta kuormitetaan sekä horisontaali- että vertikaalikuormilla. Vertikaalisylinterin 

nimellinen maksimivoima on 1007 kN ja horisontaalisylinterien voima on 100 kN. 

Sylinteri S1 on vetävä ja S2 on työntävä. Voimat nostetaan nollasta maksimiarvoonsa ja 

lasketaan takaisin nollaan. 

 

Kuormitustapaus 4 

Horisontaalisylinterien voimien suunnat on vaihdettu, jolloin sylinteri S1 on työntävä ja S2 

on vetävä. Vertikaalisylinterin nimellinen maksimivoima on 1007 kN. Kuormat nostetaan 

nollasta maksimiin ja lasketaan takaisin nollaan. 

 

Kuormitustapaus 5 

Kuormien suunnat ovat samat kuin kuormitustapaus 4:ssa. Kuormat nostetaan nollasta 

maksimi arvoonsa, jonka jälkeen niitä pidetään tunti maksimissa. Tämän jälkeen kuormitus 

lasketaan takaisin nollaan.  
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5 TUTKITTAVAT FEM – MALLIT  

 

 

FEM – analyysit on suoritettu käyttämällä Femap 10.3.1 elementtimenetelmäohjelmistoa 

NX Nastran ratkaisijalla. Rakennetta on tutkittu käyttämällä lineaaris-elastista FEM – 

analyysiä. FEM - analyysiä varten rakenne on mallinnettu parabolisilla kuorielementeillä. 

Kuorielementeillä on tutkittavaan rakenteellisten jännitysten muodostumiseen vaadittavat 

ominaisuudet. 

 

Alkupäisen geometrian lisäksi rakenteesta on tehty modifioidut mallit. Ensimmäisessä 

modifikaatiossa tutkittavaan liitokseen on lisätty jäykistelevy aivan kuten todelliseenkin 

rakenteeseen sen ollessa ensimmäistä kertaa korjattavana. Toisessa modifikaatiossa 

alalaipan leveyttä kasvatetaan. Kolmannella modifioidulla versiolla kuvataan todellista 

rakennetta, jolle venymäliuskamittaukset on tehty.  

 

5.1 Elementtimalli 

Tukipalkista mallinnetaan J2 – pääty alataipeeseen saakka. Tukipalkin loppuosa korvataan 

reunaehdoilla, jotka kuvaavat koko rakenteen käyttäytymistä. Mallit on luotu käyttämällä 

todellisen rakenteen levyjen keskipintoja. Rakenteen levyn vahvuudet on esitetty kuvassa 

7.  

 

Kuva 7. Rakenteen materiaalivahvuudet.  
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FEM – malleja on yksinkertaistettu siten, ettei rakenteen hitsejä ole mallinnettu, vaan hitsit 

on oletettu läpihitsatuiksi. Tutkittavan detaljin elementtiverkko on tehty kappaleen 3.5.1 

ohjeiden mukaisesti. Tukipalkin ylälaipassa olevaa paksumpaa levyä, jonka kautta 

pystysylinterin voima johdetaan rakenteeseen, ei ole mallinnettu, koska sillä ei ole 

vaikutusta tutkittavan kohdan jännitystilaan. Kuvassa 8 on esitetty laskennassa käytetty 

elementtimalli sekä kriittisen kohdan elementtiverkko. Alalaipan materiaalina on käytetty 

S235JRG3 – rakenneterästä. Laskennassa käytetyt materiaaliominaisuudet on esitetty 

taulukossa 3.  

 

 

Kuva 8. Laskennassa käytetty FEM-malli sekä elementtiverkko tutkitussa kohdassa 

 

Taulukko 3. S235JRG3 rakenneteräksen materiaaliominaisuudet (SFS 10025-2) 

Kimmo- 
kerroin [MPa] 

Suppeuma- 
vakio 

Tiheys 
[kg/m3] 

Myötölujuus ≤30 
mm [MPa] 

210 000 0,3 7850 215 
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5.2 Kuormitus ja reunaehdot 

Rakenteen kaikki eri modifikaatiot sisältävät samat reunaehdot kuormituksen vaihdellessa 

kuormitustapauksen mukaan. Palkkia kuormittaa vertikaaliset ja horisontaaliset 

sylinterivoimat sekä palkin oma massa. Oman massan aiheuttama kuormitus on otettu 

huomioon aktivoimalla malliin y-akselin suuntainen 9,81 m/s2 maan vetovoiman tuottama 

kiihtyvyys. Rakenteen reunaehtoina on käytetty kiinteää reunaehtoa tukipalkin 

jatkoskohdassa, joka estää kaikki translaatiot ja rotaatiot.  

 

Tukipalkin väsytystesteissä käytetty kuormitus on 927 kN vertikaalinen voima sekä 

horisontaalisylinterien aiheuttama 44 kN voima. Venymäliuskamittauksissa kuormituksena 

on käytetty 1007 kN vertikaalivoimaa sekä 100 kN horisontaalivoimaa. 

 

Vertikaalisen hydraulisylinterin aiheuttama voima tuodaan rakenteeseen jaettuna 65 

solmulle. Tukipalkin momenttitasapainoyhtälöstä ratkaistu tukivoima tuodaan 

rakenteeseen alalaippaan kohdistuvana painekuormituksena. Horisontaalisylinterien 

muodostama voimapari tuodaan rakenteeseen kahden toisistaan 826 mm etäisyydellä 

olevan solmupisteen avulla. Voimien määrittämiseen käytetyt laskelmat on esitetty 

liitteessä I.  

 

5.3 Alkuperäinen J2 – päädyn geometria  

Alkuperäisessä geometriassa alalaipan vapaan reunan pituus on 100 mm ja paksuus 25 

mm. Rakenteen geometria sekä elementtiverkko on esitetty kuvassa 9.  
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Kuva 9. J2-päädyn alkuperäisen geometrian elementtiverkko.  

 

 

5.4 Jäykisteripa liitoksessa 

Tutkittavaan kohtaan mallinnetaan 10 mm paksu taivejäykiste, jolla pyritään jäykistämään 

liitosta. Tällainen jäykiste lisättiin todelliseen rakenteeseen ensimmäisten testien jälkeen, 

kun rakenne oli korjattavana. Kuvassa 10 on esitetty taivejäykisteen geometria sekä 

elementtiverkko.  
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Kuva 10. J2-päätyyn mallinnetun jäykistelevyn geometria ja elementtiverkko.  

 

5.5 Levennetty alalaippa 

Alalaipan leveyttä kasvatetaan 100 millimetristä 200 milliin. Tällä muutoksella halutaan 

tutkia, kuinka paljon laipan leveyden kasvattaminen vaikuttaa tutkittavaan kohtaan 

muodostuviin jännityksiin. Leveämmän alalaipan geometria ja elementtiverkko on esitetty 

kuvassa 11.  
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Kuva 11. J2 – pääty 100 mm leveämmällä alalaipalla. Ei taivejäykisteitä.  

 

5.6 Lopullinen geometria vahvistetuilla uumalevyillä 

Uumalevyjä vahvistetaan hitsaamalla niiden päälle toinen 8 mm paksu levy 400 mm 

matkalle. Todellisessa rakenteessa levy on hitsattu ulkokehältä kiinni uumaan sekä neljällä 

pyöreällä tulppahitsillä. FEM-mallia on yksinkertaistettu mallintamalla tämä lisäjäykiste 

paksumpana levynä ilman hitsejä. Tutkittavassa taipeessa oleva jäykisteripa on pidennetty 

230 millimetrin mittaiseksi. Kuvassa 12 on esitetty viimeisimmän geometrian FEM-malli. 

Tälle viimeiselle venymäliuskamittauksia vastaavalle rakenteelle on luotu alkuperäisen 

väsytyskuormituksen lisäksi kappaleessa 4 esitetyt 5 eri kuormitustapausta.  
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Kuva 12. Viimeisin J2-päädyn geometria ja elementtiverkko.  
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6 TULOKSET  

 

 

Laboratoriossa suoritetuissa alkuperäisissä väsytystesteissä havaittiin tutkittavassa 

kohdassa vaurio noin 53 300 kuormanvaihdon jälkeen. Kuvassa 13 on esitetty rakenteen 

tutkittuun kohtaan syntynyt vaurio. 

 

 

Kuva 13. Väsymisvaurio tutkittavassa kohdassa hitsin rajaviivalla. 

 

Näissä testeissä käytetty kuormitus on järjestetty siten, että horisontaalisylinteri S1 vetää ja 

S2 työntää samalla kun vertikaalisylinteri työntää. Kun vertikaalisylinteri palautuu 0-tilaan, 

ensimmäinen horisontaalisylinteri työntää ja toinen vetää. Vertikaalisylinterin 

nimellisvoima on 927 kN sekä molempien horisontaalisylinterien +/- 44 kN.  

 

6.1 FEM – analyysiin perustuva väsymiskestävyys 

Liitosdetaljin väsymiskestävyys on määritelty käyttämällä Hot spot – menetelmää. Hot 

spot - jännitysten laskemista varten jännitykset on määritetty 10 ja 25 mm etäisyydeltä 

hitsin rajaviivalta. Tutkittavia jännityksiä ovat plate bot minor – minimipääjännitykset sekä 

plate bot major - maksimipääjännitykset, koska niiden suunta on kohtisuorassa hitsin 

rajaviivaan nähden. Kaikille rakenteen modifikaatioille on laskettu alkuperäisten 

rasitustestien mukaiset väsymiskestävyydet, jolloin kuormituksena on käytetty edellä 

kuvattua kuormitusta ja työkiertoa.  
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Jokaisen modifikaation väsymiskestävyys on laskettu kaavalla 7. Alalaipan alapuolen 

minimi- ja maksimijännitysten mukaan on laskettu detaljissa esiintyvä jännitysvaihtelu 

∆σE. Taulukosta 2 liitoksen Hot spot – väsymisluokaksi on valittu FAT 100. Materiaalin ja 

kuormituksen osavarmuuskertoimien on oletettu olevan yksi. Väsymiskestävyyden 

määrittämiseen käytetyt laskut on esitetty liitteessä II.   

 

6.1.1 Alkuperäinen J2 - päädyn geometria 

Hot spot väsymiskestävyyden määrittämistä varten mitatut jännitykset on esitetty kuvassa 

14. Kuvassa on esitetty maksimi- ja minimipääjännitykset kuormituksen suunnan 

muuttuessa. Rakenteen väsymiskestävyydeksi on määritetty laskennallisesti 44 321 

kuormanvaihtoa.  

 

 

Kuva 14. Alkuperäisen rakenteen hot spot - jännitysten komponentit.  
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6.1.2 Levennetty alalaippa 

Kuvassa 15 on esitetty levennetyn alalaipan vaikutukset hot spot - jännityksiin. Rakenteen 

väsymiskestävyys on 56 077 kuormanvaihtoa. 

 

 

Kuva 15. Leveämmällä alalaipalla modifioidun rakenteen hot spot - jännitysten 

komponentit. 
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6.1.3 Jäykisteripa liitoksessa 

Jäykisterivan vaikutus rakenteen hot spot - jännityksiin on esitetty kuvassa 16. Rakenteen 

väsymiskestävyys on 105 081 kuormanvaihtoa.  

 

 

Kuva 16. Jäykisterivallisen geometrian hot spot – jännitysten komponentit.  
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6.1.4 Lopullinen geometria vahvistetuilla uumalevyillä 

Viimeisimmän geometrian hot spot – jännitykset on esitetty kuvassa 17. Päätyyn tehtyjen 

muutosten myötä rakenteen laskennallinen väsymiskestävyys on 308 716 kuormanvaihtoa.  

 

 

Kuva 17. Lopullisen rakenteen hot spot - jännitysten komponentit. 
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6.2 Venymäliuskamittaustulokset sekä FEM-analyysin tulokset. 

Venymäliuskamittausten tuloksena on saatu laipan suuntaiset venymät. Venymien arvot on 

muokattu jännityksiksi kaavalla 5 kertomalla venymä ε materiaalin kimmokertoimella E. 

Tuloksina on esitetty jokaisen venymäliuskan jännityskuvaajat ajan funktiona.  

 

6.2.1 Kuormitustapaus 1 

Ensimmäisessä kuormitustapauksessa jännitykset nousevat lineaarisesti maksimiarvoihinsa 

ja laskevat takaisin lähtöarvoihinsa. Jännitysten arvot eivät lähde nollasta, koska 

venymäliuskat on liimattu rakenteeseen sen ollessa käännettynä kyljelleen ja tämän jälkeen 

rakenne on nostettu mittauspaikalle, jolloin alalaippaan muodostuu vetojännitystila 

rakenteen omasta painosta johtuen. Horisontaalisylinterien voimien suunnista johtuen 

alalaippaan muodostuu puristusjännitystila. Liuskan 1 mininijännitys on -135 MPa, liuskan 

2 jännitys on -200 MPa ja kolmannen, kauempa kriittisestä detaljista sijaitsevan liuskan 

jännitys on -50 MPa. Liuskojen jännitykset on esitetty kuvassa 18. 

 

 

Kuva 18. Ensimmäisen kuormitustapauksen venymäliuskojen jännitykset.  
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Kuvassa 19 on esitetty elementtimallin puristusjännitysjakauma laipan alapuolella. 

Elementtimallista määritetyt jännitykset eivät ole linjassa mittaustulosten kanssa. 

Elementtimenetelmässä suurimmat jännitykset muodostuu liuskaan 1 eikä liuskaan 2, 

kuten todellissa rakenteessa. Tämä sama eroavaisuus toistuu kaikissa 

kuormitustapauksissa.  

 

 

Kuva 19. Ensimmäisen kuormitustapauksen venymäliuskoja vastaavat jännitykset 

elementtimallissa.  

 

6.2.2 Kuormitustapaus 2 

Rakenteen jäännösjännitystila testin alussa on sama kuin ensimmäisessä 

kuormitustapauksessa. Sylinterien voimien suunnan vaihduttua alalaippaan muodostuu 

vetojännitystila. Liuskan 1 vetojännitys on 152 MPa ja liuskan 2 265 MPa. Liuskan 3 

vertailujännitys on 39 MPa. Jännityskuvaaja on esitetty kuvassa 20.  
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Kuva 20. Toisen kuormitustapauksen venymäliuskojen jännitykset.  

 

Kuvassa 21 on esitetty toista kuormitustapausta vastaavan elementtimallin vetojännitystila 

laipan alapuolella. Ensimmäisen venymäliuskan kohdalle muodostuu 207 MPa jännitys, 

toisen liuskan kohdalle 153 MPa jännitys ja kolmannen liuskan kohdalle 28 MPa. Kuten 

aiemminkin on mainittu, ensimmäisen ja toisen liuskan tulokset menevät ristiin.  
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Kuva 21. Toisen kuormitustapauksen venymäliuskoja vastaavat jännitykset 

elementtimallissa.  

 

6.2.3 Kuormitustapaus 3 

Kolmannessa kuormitustapauksessa myös vertikaalivoima vaikuttaa rakenteeseen. 

Rakenteen jännitykset kokeen alussa ovat edellisiä kuormitustapauksia suuremmat, koska 

vertikaalisylinterissä vaikuttaa 18 kN voima heti mittauksen alussa. Horisontaalisylinterien 

voimien suunnista johtuen alalaippaan muodostuu vetojännitystila. Ensimmäisen 

venymäliuskan maksimivetojännitys on 403 MPa ja toisen 229 MPa. Kolmannessa 

liuskassa jännitys on 57 MPa. Jännityskuvaaja on esitetty kuvassa 22. Materiaalin 

myötöraja ylittyy ensimmäisen liuskan kohdalla, mutta se ei aiheuta rakenteeseen 

havaittavia muodonmuutoksia erittäin pienen vaikutusalueen takia.  
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Kuva 22. Kolmannen kuormitustapauksen venymäliuskojen jännitykset.  

 

Elementtimallista mitatut jännitykset on esitetty kuvassa 23. Ensimmäisen venymäliuskan 

kohdalla jännitys on 273 MPa ja toisen liuskan kohdalla 205 MPa. Kolmannen liuskan 

jännitys on 40 MPa.  

 

 

Kuva 23. Kolmannen kuormitustapauksen venymäliuskoja vastaavat jännitykset 

elementtimallissa.  
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6.2.4 Kuormitustapaus 4 

Neljännessä kuormitustapauksessa kuorman suunta on siten, että tutkittavaan kohtaan 

muodostuu puristusjännitystila. Ensimmäisestä venymäliuskasta määritetty jännitys on -25 

MPa. Toisen liuskan jännitys on -54 MPa ja kolmannen -28 MPa. Venymäliuskojen 

jännitykset on esitetty kuvassa 24. Rakenteen jäännösjännitystila kokeen alussa vastaa 

edellisen kokeen lopun jäännösjännitystilaa.  

 

Kuva 24. Neljännen kuormitustapauksen venymäliuskojen jännitykset. 

 

Elementtimallista mitatut jännitykset on esitetty kuvassa 25. Ensimmäistä venymäliuskaa 

vastaava jännitys on -141 MPa ja toista liuskaa vastaava jännitys -102 MPa. 

Nimellisjännitysten vertailuun tarkoitetun kolmannen liuskan jännitys on -16 MPa.  
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Kuva 25. Neljännen kuormitustapauksen venymäliuskoja vastaavat jännitykset 

elementtimallissa. 

 

6.2.5 Kuormitustapaus 5 

Viidennessä kuormitustapauksessa kuormituksen suunta on sama kuin neljännessä. 

Kuormat nostetaan maksimiarvoihin ja pidetään maksimissa tunnin ajan. Kuvassa 26 on 

esitetty venymäliuskojen jännitykset. Ensimmäisen venymäliuskan puristusjännitys on -36 

MPa ja toisen -68 MPa. Kolmannessa liuskassa jännitys on -28 MPa. Kuormituksen aikana 

rakenteessa tapahtuu noin 3 MPa suuruista jännitysvaihtelua. Jännitykset ovat kahdessa 

ensimmäisessä liuskassa erisuuruiset kuin edellisessä kuormitustapauksessa, vaikka 

maksimikuormat olivat samat. Tämä voi johtua jännitysten epälineaarisesta 

käyttäytymisestä hitsien alueella. Kolmannessa liuskassa rakenteen nimellisjännitys on 

sama, kuin edellisessä kuormitustapauksessa. Viidennen kuormitustapauksen 

elementtimallin jännityskuvaaja on sama kuin kuormitustapaus 4:ssa.   
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Kuva 26. Viidennen kuormitustapauksen venymäliuskojen jännitykset. 
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7 TULOSTEN VERTAILU 

 

 

Tutkittavan liitoksen eri modifikaatioiden vaikutukset väsymiskestävyyteen on esitetty 

taulukossa 4. Taulukkoon on taulukoitu jännitykset 10 ja 25 mm päässä hitsistä, näistä 

kahdesta ekstrapoloitu hot spot – jännitys sekä väsymisvaurioon johtavien 

kuormanvaihtojen lukumäärä. Tässä työssä ei oteta kantaa rakenteen muiden detaljien 

väsymiskestävyyteen.  

 

Taulukko 4. Tutkittujen rakenteiden hot spot – jännitykset sekä niistä ennustetut vaurioon 

johtavien kuormanvaihtojen lukumäärä.  

Rakenne 
∆σ0,4 
[MPa] 

∆σ1,0 
[MPa] 

∆σHS 
[MPa]  

Väsymiskestävyys 
[Kuormanvaihtoa] 

Alkuperäinen geometria 305,5 203,1 356,0 44 321 

Levennetty alalaippa 288,9 228,8 329,2 56 077 

Jäykisteripa liitoksessa 241,4 203,2 267,0 105 081 

Lopullinen geometria 175,9 160,2 186,4 308 716 
 

Alkuperäinen rakenne kestää FE-mallin mukaan 44 321 kuormanvaihtoa. Laboratoriossa 

suoritetuissa väsymistesteissä tutkittavaan kohtaan muodostui särö 53 300 

kuormanvaihdon kohdalla. Elementtimalli sekä analyyttiset laskennat antaa 9 000 

kuormanvaihtoa liian konservatiivisen tuloksen, vaikka laskennassa ei ole otettu huomioon 

väsymiskestävyyttä heikentäviä materiaalin ja kuormituksen osavarmuuskertoimia. Ero 

kuormanvaihdoissa todelliseen rakenteeseen on 16,9 %.   

 

Leventämällä alalaippaa 100 mm, kasvaa detaljin väsymiskestävyys n. 25 %, hieman yli 

56 000 kuormanvaihtoon. Rakenteen massa lisääntyy tällä muutoksella 20 kg, lisäten 

samalla paksujen 25 mm levyjen päittäishitsien pituutta. Liitokseen hitsattava 

kolmiomainen jäykisteripa onkin rakenteellisesti sekä taloudellisesti parempi vaihtoehto. 

Rivan avulla liitoksen väsymiskestävyys kasvaa 105 000 kuormanvaihtoon. Alkuperäiseen 

rakenteeseen verrattuna kestoikä on 2,3-kertainen. Kolmiorivan lisääminen kasvattaa 

rakenteen massaa vain murto-osan koko alalaipan leventämiseen nähden. Ripa täytyy tosin 
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hitsata molemmilta kyljiltään K-hitseillä kiinni, ettei pienahitsin juuren puoli aiheuta uutta 

särönkasvun alkamiskohtaa.   

 

Lopullisella rakenteella tutkittavan detaljin väsymiskesto on 308 716 kuormanvaihtoa. 

Muutoksia alkuperäiseen rakenteeseen ovat palkin uumalevyjen päälle hitsatut levyt sekä 

tutkittavaan detaljiin hitsattu jäykisteripa. Näillä pienillä muutostöillä detaljin kestoikä on 

saatu kasvatettua seitsenkertaiseksi verrattuna alkuperäiseen rakenteeseen.  

 

Venymäliuskamittauksien vertailu elementtimallin tuloksiin on melko haastavaa, koska 

elementtimalli toistaa todellista jännitystilaa hyvin heikosti. Elementtimallin mukaan 

suurimmat jännitykset syntyisivät tutkittavan taipeen tasaiselle alueelle, vaikka 

venymäliuskamittauksissa suurimmat jännitykset syntyivät liitoksen kaltevalle alueelle. 

Elementtimallin toimivuutta onkin järkevintä verrata kolmannesta, kauempana tutkittavasta 

kohdasta olevasta venymäliuskasta. Kaikkien kuormitustapausten kolmannen 

venymäliuskan sekä elementtimallin vastaavan kohdan jännitykset ja näiden kahden 

suhteellinen ero on taulukoitu taulukkoon 5.  

 

Taulukko 5. Vertailukohdan jännitykset sekä näiden suhteellinen ero. 

Kuormitustapaus 
Venymäliuskan 3 
jännitys [MPa] 

Elementtimallin 
jännitys [MPa] 

Ero  
[%] 

1 -50 -28 44 

2 39 28 28 

3 57 40 30 

4 -28 -16 43 

5 -28 -16 43 
 

Tuloksista havaitaan, että elementtimalli antaa keskimäärin 38 % liian pieniä jännityksiä 

tutkittavaan kohtaan. Tulos on ristiriitainen hot spot - väsymislaskennan tuloksen kanssa. 

Alkuperäisen rakenteen laskennallinen kestoikä oli todellista kestoikää pienempi, jolloin 

elementtimallin jännitystaso on ollut todellista rakennetta suurempi.   
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Rakenteen mallintaminen oli erittäin työlästä, koska mallintaminen toteutettiin Femap 

ohjelmiston esikäsittelijällä ilman 3D-malleja. Jokainen nurkkapiste on luotu 

paperipiirustuksen mukaan, joten elementtimallissa saattaa olla pieniä epätarkkuuksia 

verrattuna todelliseen rakenteeseen. Tämän kaltaisissa projekteissa kannattaa käyttää jotain 

muuta esikäsittelijää geometrian mallintamiseen, jonka jälkeen geometria on helppo siirtää 

Femap ohjelmaan elementtimallin tekoa ja analyysin suorittamista varten. Laskenta-ajan ja 

mallinnustyön lyhentämiseksi rakenteesta luotiin ainoastaan osamalli käyttäen palkin 

tasapainoyhtälöitä hyväksi. Nykyisten tietokoneiden laskentatehoilla olisi ollut mahdollista 

mallintaa koko rakenne ilman, että tällaisen lineaaris-staattisen elementtimallin laskenta-

aika olisi juurikaan kasvanut. Myös rakenteeseen tehdyt yksinkertaistukset olisi ollut 

helppoa mallintaa.  

 

Elementtimallien mukaan tehdyt väsymismitoitukset käyttäytyivät loogisesti. Vaurioon 

johtavien kuormanvaihtojen lukumäärä kasvoi aina, kun tutkittavasta kohdasta tehtiin uusi 

jännityshuippuja tasaava versio. 

 

Venymäliuskamittauksien mukaan elementtimalli ei kuitenkaan kuvaa kunnolla todellista 

rakennetta tutkittavassa kohdassa. Suurimpia syitä tähän on mallissa käytetyt 

yksinkertaistukset. Koko koejärjestelmää on idealisoitu runsaasti FE – laskentaa varten, 

joten todellisen rakenteen mekaniikka ei välttämättä toteudu laskentamallissa. Levyjen 

todellisten keskilinjojen sekä hitsin geometrian ja rajaviivan sijainnin vaikutusta ei 

myöskään ole huomioitu FE – mallissa. Kaikki rotaatiot ja translaatiot estävä reunaehto 

palkin leikkauskohdassa voi olla liian jäykkä todelliseen rakenteeseen verrattuna. Parempi 

vaihtoehto olisikin ollut jatkaa palkin pituutta sen todelliselle symmetrialinjalle ja korvata 

loppuosa symmetriareunaehdolla, joka mahdollistaa palkin todellisen käyttäytymisen.  

 

Tuloksissa havaittujen epäloogisuuksien sekä suurten erojen takia voidaan todeta, ettei 

rakenteen lujuuslaskenta tällä tarkkuudella ole riittävää. 
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Liite I,1 

 

Palkin tasapainoehtojen laskenta FE-mallia varten. 

 

Väsytyskuormituksessa rakenteen tasapainoehto täyttyy, kun momentti pisteen A ympäri
on nolla. Väsytyskuormituksessa käytettävä hydraulisylinterivoima F on 927 kN. 

L1 2200mm:= F 927kN:=

L2 1900mm:=

L3 300mm:=

MA =0

=> By *L1  - F*L2 =0

By

F L2⋅

L1
:= By 800.591kN==>

=> Ay F By−:= Ay 126.409kN=
 

 

 

 

 



 

 

Liite I, 2 

Horisontaalivoimien määrittäminen. 

Fv 44kN:=

L1 1725mm 826mm+ 1725mm+ 4276mm=:=

L2 826mm:=

Väsymislaskennassa elementtimallissa käytettävä horisontaalivoima Ft saadaan 

yhtälöstä L1 * Fv =L2 *Ft

=> Ft

L1 Fv⋅

L2
:= Ft 227.777kN=



 

 

Liite II,1 

Väsymiskestoiän määrittäminen hot spot - menetelmällä. 

Alkuperäinen rakenne. 

Liitoksen väsymisluokka FAT 100MPa:=

Etäisyys hitsin rajaviivalta Hitsiä vastaan kohtisuora jännitys

MIN MAX 

0.4*t = 10 mm σ0.4min 117.9− MPa:= σ0.4max 187.6MPa:=

1.0*t = 25 mm σ1.0min 85.9− MPa:= σ1.0max 144.2MPa:=

∆σ 0.4 σ0.4max σ0.4min−:= ∆σ 0.4 305.5MPa⋅=

∆σ 1.0 σ1.0max σ1.0min−:= ∆σ 1.0 230.1MPa⋅=

Hot Spot jännitys

∆σ HS 1.67∆σ 0.4⋅ 0.67∆σ 1.0⋅−:= ∆σ HS 356 MPa⋅=

Vaurioon johtavien kuormanvaihtojen lukumäärä Nf

Nf
FAT

3

∆σ HS
3

2⋅ 10
6⋅:= Nf 44321=

 

Levennetty laippa. 

Liitoksen väsymisluokka FAT 100MPa:=

Etäisyys hitsin rajaviivalta Hitsiä vastaan kohtisuora jännitys

MIN MAX 

0.4*t = 10 mm σ0.4min 107.2− MPa:= σ0.4max 181.7MPa:=

1.0*t = 25 mm σ1.0min 83.7− MPa:= σ1.0max 145.1MPa:=

∆σ 0.4 σ0.4max σ0.4min−:= ∆σ 0.4 288.9MPa⋅=

∆σ 1.0 σ1.0max σ1.0min−:= ∆σ 1.0 228.8MPa⋅=

Hot Spot jännitys

∆σ HS 1.67∆σ 0.4⋅ 0.67∆σ 1.0⋅−:= ∆σ HS 329.2MPa⋅=

Vaurioon johtavien kuormanvaihtojen lukumäärä Nf

Nf
FAT

3

∆σ HS
3

2⋅ 10
6⋅:= Nf 56077=

 



 

 

Liite II,2 

 

Jäykisterivallinen rakenne. 

Liitoksen väsymisluokka FAT 100MPa:=

Etäisyys hitsin rajaviivalta Hitsiä vastaan kohtisuora jännitys

MIN MAX 

0.4*t = 10 mm σ0.4min 89.7− MPa:= σ0.4max 151.7MPa:=

1.0*t = 25 mm σ1.0min 74.3− MPa:= σ1.0max 128.9MPa:=

∆σ 0.4 σ0.4max σ0.4min−:= ∆σ 0.4 241.4MPa⋅=

∆σ 1.0 σ1.0max σ1.0min−:= ∆σ 1.0 203.2MPa⋅=

Hot Spot jännitys

∆σ HS 1.67∆σ 0.4⋅ 0.67∆σ 1.0⋅−:= ∆σ HS 267 MPa⋅=

Vaurioon johtavien kuormanvaihtojen lukumäärä Nf

Nf
FAT

3

∆σ HS
3

2⋅ 10
6⋅:= Nf 105081=

 

Lopullinen rakenne uumajäykistein 

Liitoksen väsymisluokka FAT 100MPa:=

Etäisyys hitsin rajaviivalta Hitsiä vastaan kohtisuora jännitys

MIN MAX 

0.4*t = 10 mm σ0.4min 65.3− MPa:= σ0.4max 110.6MPa:=

1.0*t = 25 mm σ1.0min 59.5− MPa:= σ1.0max 100.7MPa:=

∆σ 0.4 σ0.4max σ0.4min−:= ∆σ 0.4 175.9MPa⋅=

∆σ 1.0 σ1.0max σ1.0min−:= ∆σ 1.0 160.2MPa⋅=

Hot Spot jännitys

∆σ HS 1.67∆σ 0.4⋅ 0.67∆σ 1.0⋅−:= ∆σ HS 186.4MPa⋅=

Vaurioon johtavien kuormanvaihtojen lukumäärä Nf

Nf
FAT

3

∆σ HS
3

2⋅ 10
6⋅:= Nf 308716=

 


