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1 JOHDANTO 

 

 

Kilpailu uusista öljy- ja kaasuesiintymistä sekä mannerjäätikön sulaminen saa yritykset 

siirtämään etsinnät yhä pohjoisemmaksi. Öljy- ja kaasuesiintymien hyödyntäminen ei ole 

haaste vain yrityksille, mutta myös näiden infrastruktuuriin tarvittaville teräsrakenteille. 

Terästä käytetään niin öljynporauslauttojen rakenteissa Petšoranmerellä kuin kilometrejä 

pitkissä kaasuputkissa Siperiassa. Myös länsiväylän avautuminen laajemmalle liikenteelle 

lisää kiinnostusta näitä olosuhteita kestäviä laivanrakennusteräksiä kohtaan. Arktisissa 

olosuhteissa lämpötilat voivat laskea jopa -60 °C:een, jolloin perinteisten rakenneterästen 

ominaisuudet ovat riittämättömät ja haurasmurtuman riski ilmeinen. Nesteytettyjen 

kaasujen kuljetukseen käytettävien säiliöiden tulee kestää jopa -270 °C. 

 

Arktisiin oloihin on kehitettykin erittäin sitkeitä ja kylmäkestäviä teräksiä, mutta näiden 

todellisen kestävyyden mittaaminen on ollut haasteellista. Sitkeillä teräksillä ongelmana 

on, ettei perinteisillä iskusitkeyskokeilla saada tietyn rajan jälkeen luotettavaa koetulosta. 

Tähän ongelmaan on kehitetty erilaisia kokeita, joilla voidaan mitata tarkemmin 

materiaalin särönkasvunopeutta, murtumaan tarvittavaa energiaa tai jännitysintensiteettiä. 

Näiden avulla voidaan arvioida paremmin myös kylmänkestävien ja sitkeämpien terästen 

kestävyyttä arktisissa olosuhteissa. 

 

1.1 Työn tavoite ja rajaus 

Tämä työ suoritetaan kirjallisuustutkimuksena ja sen tavoite on kartoittaa ja esitellä 

nykyiset terästen transitiolämpötilan TTR, iskusitkeyden ja murtumissitkeyden 

määritykseen käytössä olevat menetelmät sekä näiden tyypilliset käyttökohteet. Erilaisia 

kokeita on kymmenittäin ja näistäkin monia eri variaatioita, mutta tässä työssä keskitytään 

vain yleisimpiin käytössä oleviin menetelmiin ja näiden perusversioihin. Yleisimmät 

menetelmät kootaan myös taulukkoon, jossa niitä on helppo vertailla. 

 

Työssä käsitellään myös terästen murtumismekaniikkaa, siltä osin kuin se on oleellista 

teräksen transitiokäyttäytymisen ymmärtämiseksi. Lisäksi esitellään kylmänkestävät 

teräkset ja niihin kuuluvat teräsryhmät lyhyesti. 
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2 TERÄSTEN MURTUMINEN 

 

 

Murtumisella tarkoitetaan kappaleen hajoamista kahteen tai useampaan osaan 

kuormituksen alaisena, sulamispisteeseen verrattuna matalassa lämpötilassa. 

Murtumisprosessi koostuu kahdesta osasta: alkusärön muodostumisesta sekä 

särönkasvusta. Alkusärönä voi toimia jo rakenteessa oleva särömäinen vika esimerkiksi 

virhe hitsissä (Dieter, 1986, s. 472). Teräksillä murtumisprosessi voidaan jakaa kappaleen 

kokeman plastisen muodonmuutoksen perusteella kahteen eri luokkaan: sitkeään ja 

hauraaseen. (Callister & Rethwisch, 2011, s. 236.) 

 

Sitkeässä murtumassa kappale kestää suuren muodonmuutoksen (kuva 1a) ja vaatii paljon 

energiaa murtuakseen. Tällöin särönkasvu on maltillista ja murtuminen hidasta. 

Käytännössä teräkset murtuvat kuvan 1b mukaisesti aluksi sitkeästi, mutta lopuksi 

leikkautumalla. Haurasmurtumassa kappale ei juuri koe muodonmuutosta (kuva 1c) ja 

murtumiseen vaadittava energia on huomattavasti pienempi kuin sitkeässä murtumassa. 

Haurasmurtumassa kappale voi murtua todella nopeasti ja lasimaisen hauraasti, jopa 

tasaisessa kuormituksessa. (Callister & Rethwisch, 2011, s. 236.) 

 

 
Kuva 1. (a) Täysin sitkeä murtuma (b) Osittain sitkeä murtuma (c) Täysin haurasmurtuma 

(Callister & Rethwisch, 2011, s. 236). 
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2.1 Sitkeä murtuma 

Tyypillinen sitkeä murtuma syntyy, kun materiaali alkaa rasituksen alla kuroutua. 

Kuroutumisen seurauksena materiaalin keskelle syntyy pieniä onkaloita tai mikrohuokosia, 

jotka rasituksen jatkuessa yhdistyvät ja muodostavat yhden suuren särön materiaalin 

keskelle.  Särö jatkaa kasvua kohtisuorassa rasitusta kohden, kunnes se saavuttaa kriittisen 

pisteen ja leikkautuu 45 asteen kulmassa vetokuormitukseen nähden. Kuvassa 2 on esitetty 

sitkeän murtuman syntyminen vetokuormituksen alaisena. (Callister & Rethwisch, 2011, s. 

237.) 

 

 
Kuva 2. Sitkeän murtuman syntyminen. (a) Kuroutuminen (b) Onkaloiden syntyminen (c) 

Särön syntyminen (d) Särönkasvu (e) lopullinen murtuminen (Callister & Rethwisch, 2011, 

s. 237). 

 

Sitkeässä murtumassa särönkasvu vaatii paljon energiaa ja suuren muodonmuutoksen, 

joten särönkasvu sekä murtumisprosessi tapahtuvat yleensä suhteellisen hitaasti. Lisäksi 

materiaaliin syntyvät plastiset mekanismit voivat muuttaa kuormitusjakaumaa ja rajoittaa 

vaurion paikalliseksi. Materiaalin sitkeä käyttäytyminen onkin tärkeää turvallisuuden 

kannalta, sillä silloin mekaniikan laskentakaavat toimivat hyvällä tarkkuudella ja 

rakenteelle ehditään vauriotapauksessa tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet ennen 

lopullista hajoamista. (Callister & Rethwisch, 2011, s. 236; Huhdankoski, 2000, s. 8.) 
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2.2 Haurasmurtuma 

Haurasmurtumaan vaadittava särö voi ydintyä materiaaliin, kun plastisen 

muodonmuutoksen mahdollistavat dislokaatiot eivät ehdi ja pysty toimimaan pienen 

jännityksen vaikutuksesta riittävän nopeasti. Ydintynyt särö etenee materiaalissa vähäisellä 

plastisella muodonmuutoksella sekä pienellä energia-absorptiolla, jopa lähes 

äänennopeudella, niin kauan kuin energiaa riittää. Haurasmurtumaan tarvittava energia voi 

olla varastoitunut valmiiksi jo rakenteessa olevaan elastiseen muodonmuutokseen. 

(Callister & Rethwisch, 2011, s. 239; Huhdankoski, 2000, s. 8.) 

 

Seuraavat seikat edesauttavat haurasmurtumaan tarvittavan särön ydintymistä 

(Huhdankoski, 2000, s. 9): 

- korkea vetojännitys 

- alhainen lämpötila 

- suuri ainepaksuus 

- kolmiakselinen jännitystila 

- hauras materiaali 

- jäännösjännitykset 

- iskumainen kuormitus 

- jännityskeskittymät 

- särömäiset alkuviat 

 

Teräksessä haurasmurtuma voi edetä kahdella eri tavalla: raerajamurtumana tai 

lohkomurtumana. Raerajamurtuma etenee pitkin teräksen rae- tai faasirajaa, kun taas 

lohkomurtuma etenee suoraan rakeiden läpi. Puhuttaessa haurasmurtumasta tarkoitetaan 

yleensä lohkomurtumaa. (Huhdankoski, 2000, s. 8.) 

 

Etenevän haurasmurtuman jännitysintensiteetti kasvaa ja terävän särön kärkeen muodostuu 

kolmiakselinen jännitystila jo suhteellisen ohuilla ainepaksuuksilla, mikä edistää särön 

nopeaa etenemistä. Haurasmurtuma voi edetä niin pitkään kuin rakenteen 

muodonmuutoksessa vapautuu enemmän energiaa kuin mitä kuluu murtopinnan 

lähiympäristön plastisoitumiseen. (Huhdankoski, 2000, s. 10.) 
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Haurasmurtuman nopea särönkasvu ja arvaamattomuus tekevät siitä todella vaarallisen 

rakenteille etenkin matalissa lämpötiloissa. Rakenteet pyritäänkin suunnittelemaan siten, 

ettei haurasmurtuman eteneminen normaalikuormitustilanteessa ole mahdollista, kuitenkin 

erilaiset vikakuormitustilat voivat aiheuttaa haurasmurtumaan tarvittavan alkusärön tai 

rasituksen. (Huhdankoski, 2000, s. 9–10.) 

 

2.3 Iskusitkeys 

Iskusitkeys on teräksen haurautta tai sitkeyttä kuvaava käsite, mutta sitä ei voida suoraan 

verrata teräksen muovattavuuteen tai murtovenymään. Matalalujuuksinen ja hyvän 

muodonmuutoskyvyn omaava teräs voi käyttäytyä hauraasti, kun taas suurilujuuksinen 

heikosti muodonmuutoskykyinen teräs sitkeästi. Iskusitkeys on materiaalinvalinnassa yksi 

tärkeimpiä kriteereitä, sillä mitä parempi iskusitkeys materiaalilla on, sitä vaikeammat 

olosuhteet, suuremmat jännityskeskittymät ja isommat alkuviat se kestää. (Huhdankoski, 

2000, s. 8–9.) 

 

Iskusitkeys ei ole yksiselitteinen materiaaliominaisuus, sillä se on riippuvainen esimerkiksi 

kappaleen mitoista, kuormitusnopeudesta ja lämpötilasta. Se voidaan määrittää useilla eri 

metodeilla, mutta yleensä materiaalin iskusitkeys ilmoitetaan Charpy V -kokeen tuloksena: 

vähimmäisiskuenergiana tietyssä lämpötilassa. Kuvassa 3 on esitetty Charpy V -

iskuenergiaa ja -lämpötilaa vastaavat teräksen standarditunnukset. (Huhdankoski, 2000, s. 

8–9: Lepola & Makkonen, 2007, s. 162.) 

 

 
Kuva 3. Terästen iskusitkeysluokittelu. (SFS-EN 10027-1, 2005, s.10). 
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2.4 Transitiolämpötila 

Seostamattomat ja niukkaseosteiset teräkset ovat mikrorakenteeltaan pääosin ferriittiä ja 

hilarakenteeltaan tilakeskeinen kuutio (tkk), minkä takia niille on ominaista 

murtumiskäyttäytymisen muuttuminen sitkeästä hauraaksi lämpötilan laskiessa. 

Transitiolämpötilasta puhuttaessa yleensä tarkoitetaan sitä testikappaleen lämpötilaa, jossa 

Charpy V -iskukokeen iskuenergia on 27J. Se on lämpötila, jonka alapuolella teräs murtuu 

pääosin hauraasti ja yläpuolella sitkeästi, mutta se ei aina tarkoita teräksen alinta sallittua 

käyttölämpötilaa. (Huhdankoski, 2000, s. 8–9; Meyers & Chawla, 2009, s. 528.) 

 

Transitiolämpötila ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen käsite, vaan sen arvo riippuu 

testausmenetelmästä ja rakenteelle asetetuista kriteereistä. Charpy V -kokeelle voidaan 

iskuenergian kriteeriksi asettaa vaihtoehtoisesti 40J, 50J tai 60J, jolloin transitiolämpötila 

saa eri arvoja. Transitiolämpötila voidaan määrittää myös murtopinnan hauraan ja sitkeän 

murtuman osuuksista tai kappaleen muodonmuutoksesta. Voidaan sanoa, että 

transitiolämpötilalla tarkoitetaan materiaalille ominaista lämpötilaa, jossa haluttu 

murtumiskriteeri täyttyy. (Callister & Rethwisch, 2011, s. 253; Huhdankoski, 2000, s. 8–

9.) 

 

2.5 Terästen iskusitkeyteen vaikuttavat tekijät 

Terästen iskusitkeyttä voidaan parantaa tiivistämällä terästä, pienentämällä raekokoa, 

muuttamalla koostumusta tai lämpökäsittelyillä. Tiivistyksessä teräksestä poistetaan siihen 

valmistusvaiheessa liuennut happi, joka voi toimia haurasmurtuman ydintymiseen 

tarvittavana alkutekijänä. Tällöin vältytään teräkseen jääviltä rautaoksidisulkeumilta ja 

parannetaan teräksen mekaanisia ominaisuuksia. Teräksen raekoon muokkaaminen 

pienemmäksi parantaa niiden sitkeyttä ja lujuusominaisuuksia. (Dieter, 1986, s. 479–480; 

Huhdankoski, 2000, s. 18.) 

 

Terästen seosaineista mm. mangaani ja nikkeli lisäävät itkusitkeyttä, kun taas hiili, rikki ja 

fosfori alentavat sitä. Teräksen hiilipitoisuudella on hyvin suuri vaikutus teräksen 

iskusitkeyteen kuvan 4 mukaisesti. (Huhdankoski, 2000, s. 18.) 
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Kuva 4. Hiilipitoisuuden vaikutus teräksen transitiokäyttäytymiseen (Callister & 

Rethwisch, 2011, s. 254). 

 

Terästen jännityksenpoistohehkutuksella voidaan poistaa kappaleista jäännösjännityksiä ja 

näin vähentää haurasmurtuman edellytyksiä. Normaalisointihehkutus vähentää 

myötövanhenemista ja voi pienentää raekokoa parantaen näin teräksen iskusitkeyttä. 

(Huhdankoski, 2000, s. 20.) 
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3 KYLMÄNKESTÄVÄT TERÄKSET 

 

 

Kylmänkestäville teräksille ei ole olemassa selkeää standardisoitua luokittelua, vaan niillä 

tarkoitetaan yleisesti teräksiä, jotka ovat tarkoitettu käytettäväksi matalissa 

käyttölämpötiloissa -20…-60 °C. ”Kylmänkestävät teräkset” ei ole virallinen nimitys näille 

teräslaaduille ja ne esiintyvätkin kirjallisuudessa myös muilla nimillä kuten: kylmänsitkeät 

teräkset, kylmälujat teräkset, teräkset mataliin käyttölämpötiloihin, matalien 

käyttölämpötilojen teräkset sekä kryogeeniset teräkset. (Lukkari, 2013, s. 27–28.) 

 

Kylmänkestäviin teräksiin luetaan yleensä kolme erilaista teräsryhmää: hienoraeteräkset, 

nikkeliteräkset ja austeniittiset ruostumattomat teräkset. Näistä austeniittisillä 

ruostumattomilla teräksillä ei ole pintakeskeisen kiderakenteen ansioista taipumusta 

haurasmurtumaan ja ne voivat säilyttää hyvän iskusitkeyden aina -270 °C:ssa. (Lukkari, 

2013, s. 27–28.) 

 

3.1 Kylmänkestävät hienoraeteräkset 

Hienoraeteräkset ovat seostamattomia tai niukkaseosteisia teräksiä, joiden raekokoa on 

pienennetty erilaisilla mikroseosaineilla. Pienentynyt raekoko vaikuttaa positiivisesti 

teräksen mekaanisiin ominaisuuksiin kuten lujuuteen ja iskusitkeyteen. Standardit SFS-EN 

10025 ja SFS-EN 10028 määrittävät hienoraeterästen erikoismatalalämpötilalaatujen 

ominaisuudet. Kylmänkestävien hienoraeterästen matalin käyttölämpötila on -50…-60 °C. 

(Lukkari, 2013, s. 28–29.) 

 

Kylmänkestäviä hienoraeteräksiä käytetään etenkin arktisessa rakentamisessa kuten 

offshore-rakenteissa, porauslautoissa sekä laivanrakennuksessa. Näiden lisäksi 

hienoraeterästen käyttökohteita ovat matalissa lämpötiloissa toimivat paineastiat ja 

putkistot. (Lukkari, 2013, s. 29.) 

 

3.2 Kylmänkestävät nikkeliteräkset 

Runsas nikkeliseostus hienontaa teräksen raekokoa, joka parantaa teräksen 

iskusitkeysominaisuuksia huomattavasti. Nikkeli myös lisää teräksen karkenevuutta, mikä 

parantaa niiden lämpökäsiteltävyyttä. Seostettu nikkeli loiventaa teräksen transitiokäyrää ja 
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parantaa sen Charpy-kokeella mitattua iskusitkeyttä kuvan 5 mukaisesti. (Lukkari, 2013, s. 

30–31.) 

 

 
 

Kuva 5. Nikkelipitoisuuden vaikutus teräksen iskusitkeyteen. (Lukkari, 2013, s. 30.) 

 

Nikkeliteräkset voidaan luokitella nikkeliseostuksen mukaisesti neljään luokkaan 

(Iskusitkeyden testauslämpötila): n. 0.5%Ni-1%Ni (-60…-80 °C), n. 3.5%Ni (-100 °C), n. 

5%Ni (-120 °C) ja n. 9%Ni (-196 °C).  Pienillä nikkelipitoisuuksilla teräksen 

mikrorakenne on pääasiassa hienorakeista ferriittiä ja perliittiä, mutta nikkelipitoisuuden 

kasvaessa syntyy myös martensiittia ja jäännösausteniittia. 9%Ni-terästen mikrorakenne on 

pääosin martensiittia, mutta pienen hiilipitoisuuden ja nikkelin ansiosta se on silti lujaa ja 

sitkeää. Pienen nikkelipitoisuuden omaavia teräksiä voidaan hienoraeterästen tapaan 

käyttää arktisessa rakentamisessa sekä nestemäisten kaasujen säiliöissä. Yli 1.5%Ni-

teräksiä käytetään erilaisten nesteytettyjen kaasujen säiliöissä, sillä esimerkiksi maakaasu 

nesteytyy vasta -163 °C lämpötilassa. Standardi SFS-EN 10028-4 määrittelee 

nikkeliseostettujen terästen ominaisuudet mataliin käyttölämpötiloihin. (Heidersbach, 

2010, s. 56; Lindroos et al., 1986, s. 505–506; Lukkari, 2013, s. 30–31.) 

 

3.3 Transitiolämpötilan määrityksen ongelmia perinteisillä menetelmillä 

Edellä mainitut kylmänkestävät teräkset ovat usein niin sitkeitä, ettei käytettävissä olevan 

Charpy-laitteiston kapasiteetti välttämättä riitä testien luotettavaan toteuttamiseen. Tämän 

lisäksi Charpy-kokeen tulos sisältää kokonaismurtumisenergian, eikä siitä voida suoraan 
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päätellä materiaalin kykyä vastustaa jo olemassa olevan särön, esimerkiksi hitsausvirheen, 

kasvua. Nykyteräkset omaavat myös hyvän kyvyn vastustaa särön syntymistä, mikä taas 

lisää absorboitunutta Charpy-energiaa, muttei välttämättä kerro totuutta teräksen 

sitkeydestä. Todellisissa käyttötilanteissa syntyvät säröt ovat yleensä iskusitkeyskokeissa 

käytettyjä terävämpiä ja pienempiä, mikä osaltaan aiheuttaa pientä epävarmuutta 

testituloksiin. Iskusitkeyskokeissa kuormitus on nopeaa ja iskumaista, kun yleisesti 

kylmänsitkeiden terästen käyttökohteista kuormitus on hitaampaa, staattista tai dynaamista. 

Näissä tilanteissa särönkasvua ja särön syntymistä ei voida arvioida iskukokeiden 

energioiden perusteella. (Graville & Tyson, 1992, s. 437–439; Shin, 2013, s. 2614) 
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4 KOKEET TRANSITIOLÄMPÖTILAN MÄÄRITYKSEEN 

 

 

Transitiolämpötilan määritykseen on käytössä useita eri menetelmiä, joista osa voidaan 

suorittaa hyvinkin pienikokoisilla koekappaleilla, kun taas osa vaatii paljon suuremman 

koekappaleen ja – järjestelyt. Pienimuotoisilla kokeilla saadaan tietoa nopeasti ja 

edullisesti, kun taas isomman mittakaavan testit tarjoavat tarkempia koetuloksia. (Callister 

& Rethwisch, 2011, s. 251.) 

 

Yleisimpiä pienen mittakaavan kokeita ovat Charpy V (CVN), Charpy U (CUN) ja näiden 

isobritannialainen vastine Izod. Nämä kokeet perustuvat murtumaan absorboituneen 

iskuenergian mittaamiseen ja sen suhteeseen testilämpötilaan. Toistamalla kokeet useissa 

eri lämpötiloissa saadaan määritettyä materiaalille ominainen transitiolämpötilakäyrä. 

(Huhdankoski, 2000, s. 10–15; Callister & Rethwisch, 2011, s. 251.) 

 

Suuremman mittakaavan kokeita edustavat Drop Weight Test (DWT) eli Pellinin 

pudotusvasarakoe, Drop Weight Tear Test (DWTT) ja Dynamic Tear (DT). Nämä 

menetelmät perustuvat murtopinnan murto-osuuksien arviointiin, iskuenergian suuruuteen 

tai tietylle murtumistyypille ominaisen lämpötilan määrityksen. Tulokseksi näistä kokeista 

saadaan yleensä tiettyä murtumiskriteeriä vastaava lämpötila. (Huhdankoski, 2000, s. 12–

15.) 

 

Näiden lisäksi on kehitetty murtumismekaniikkaan ja kriittisen vikakoon arviointiin 

perustuvat Crack tip Opening Displacement (CTOD), kriittisen jännitysintensiteetin KIC ja 

J-integraalin JC määrittämismenetelmät. Näistä kokeista ei saada tulokseksi tiettyä 

transitiolämpötilaa, vaan laajempaa tietoa materiaalin murtumiskäyttäytymisestä ja 

murtumissitkeydestä. (Huhdankoski, 2000, s. 12–15.) 

 

4.1 Charpy V -koe 

Charpy-koe kehitettiin jo 1900-luvun alussa ja on yleisimmin käytetty materiaalin 

iskusitkeyden testausmenetelmä (Kobayashi & et al., 2001, s. 525). Kokeessa murretaan 

lovettu iskukoekappale tietyssä koelämpötilassa ja mitataan murtumiseen kulunut energia. 

Murtumiseen kulunut energia saadaan määritettyä iskuvasaran lähtökorkeuden h ja 
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loppukorkeuden h’ erotuksesta. Charpy V -kokeessa yleiskoekappale on kuvan 6 mukainen 

mitoiltaan 55x10x10mm ja sen keskellä on 2mm syvä 45° V-lovi, jonka kärjen 

pyöristyssäde on 0.25mm. (Huhdankoski, 2000, s. 11; SFS-EN ISO 148-1, 2010, s. 10.) 

 

Mikäli aineenpaksuus on ohuempi kuin 10mm, voidaan Charpy V -kokeessa käyttää 

erikoiskoesauvaa leveydeltään 7.5mm, 5mm tai 2.5mm.  Käytettäessä erikoiskoesauvoja 

tulee ottaa huomioon ohuempaan kappaleeseen syntyvä lievempi kolmiakselinen 

jännitystila sekä materiaalin vikojen pienempi todennäköisyys, jotka taas vaikuttaa 

saatujen koetulosten luotettavuuteen negatiivisesti. Erikoiskoesauvoja käytetään etenkin 

laivanrakennusterästen iskusitkeyksien arviointiin. (Huhdankoski, 2000, s. 11; SFS-EN 

ISO 148-1, 2010, s. 10.) 

 

 
Kuva 6. Charpy-kokeen koekappaleiden geometria. Numerot viittaavat standardissa 

määritettyihin dimensioihin ja toleransseihin (SFS-EN ISO 148-1, 2010, s.20). 

 

Charpy-koe suoritetaan iskemällä koekappaleen keskelle kuvan 7 mukaisella iskuvasaralla, 

jonka iskurin kärjen pyöristyssäde on 2mm tai 8mm. Iskuri vapautetaan korkeudesta h ja se 

iskeytyy testikappaleen V-loven vastakkaiselle puolelle. Mitta-asteikolta määritetään 

iskurin osuman jälkeinen korkeus h’, jonka avulla voidaan määrittää murtumaan 

absorboitunut energia. Koe toistetaan useassa eri lämpötilassa, jotta voidaan luotettavasti 

arvioida materiaalin transitiokäyttäytymistä ja muodostaa materiaalille ominainen 

transitiokäyrä eli iskuenergia-lämpötilakuvaaja. (Huhdankoski, 2000, s. 10; SFS-EN ISO 

148-1, 2010, s. 10.) 
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Kuva 7. Periaatteellinen kuva Charpy-koelaitteistosta (Callister & Rethwisch, 2011, s. 

252). 

 

Charpy V -koetuloksissa on usein hajontaa ja koe suoritetaankin yleensä kolmen sauvan 

sarjoina. Koetuloksen arvioinnissa tulee huomioida mm. kuumavalssatun levyn 

valssaussuunta. Yleisesti käytetään valssaussuuntaan pitkittäisiä koekappaleita, mutta 

poikittaisiakin voidaan käyttää esimerkiksi paineastiaterästen testauksessa ja 

hitsausliitoksen menetelmäkokeissa (Huhdankoski, 2000, s. 10; SFS-EN ISO 148-1, 2010, 

s. 10.) 

 

Kokeen yhteydessä transitiolämpötilaksi kutsutaan yleisesti sitä testauslämpötilaa, jossa 

55x10x10mm koesauvan murtoenergia on 27J tai lämpötilaa, jossa murtumiseen kuluu 

50 % transitiokäyrän ylätason eli täysin sitkeän murtuman energiasta. Charpy V -kokeen 

murtoenergialle voidaan asettaa muitakin vaatimuksia. Charpy V -kokeesta saadun 

ylätason energian avulla voidaan laskemalla approksimoida materiaalin kriittistä 

jännitysintensiteettiä KIC:tä. (Huhdankoski, 2000, s. 10; SFS-EN ISO 148-1, 2010, s. 10; 

Meyers & Chawla, 2009, s. 529.) 

 

Charpy-kokeita voidaan käyttää perinteisten seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen 

iskusitkeyden määritykseen, esimerkiksi S235- ja S355-teräkset. Näillä materiaaleilla 
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transitiokäyrä on jyrkkä ja transitiolämpötila voidaan määrittää helposti ekstrapoloimalla 

saaduista testituloksista. Lujilla mikroseosteisillä teräksillä, esimerkiksi Ruukin RAEX-

teräksillä, transitiokäyrä on loivempi, eikä transitiolämpötilaa voida arvioida luotettavasti, 

vaan Charpy-koe tulisi suorittaa vaaditussa transitiolämpötilassa. (Huhdankoski, 2000, s. 

10–11.) 

 

4.1.1 Transitiolämpötilan määritys koekappaleen murtopinnasta 

Poikkeustapauksissa voidaan materiaalin iskusitkeys ja transitiolämpötila määrittää myös 

murtuneen koekappaleen poikittaisen laajeneman avulla tai murtopinnan sitkeän murtuman 

osuudesta. Poikittaislaajenemassa mitataan testikappaleen murtumisesta johtuvan 

muodonmuutoksen suuruutta ja verrataan sitä kappaleen alkuperäisiin dimensioihin. 

Tällöin transitiolämpötilaksi voidaan kutsua lämpötilaa, jossa asetettu esim. 0.9mm 

laajenemavaatimus täyttyy. (SFS-EN ISO 148-1, 2010, s. 25, 34.) 

 

Iskusitkeys voidaan määrittää silmämääräisesti arvioimalla koekappaleiden murtopinnan 

sitkeän murtuman ja haurasmurtuman osuuksia. Mitä suurempi sitkeän murtuman osuus 

on, sitä suurempi on kappaleen iskusitkeys. Transitiolämpötila on tällöin lämpötila, jossa 

saavutetaan haluttu esim. 50 % sitkeän murtuman osuus. (SFS-EN ISO 148-1, 2010, s. 30, 

34.) 

 

4.1.2 Instrumentoitu Charpy V -koe 

Instrumentoidussa Charpy V -kokeessa iskurivasaraan on lisätty kaksi vastus-

venymäliuskaa. Nämä anturit mittaavat iskurivasaran koekappaleeseen kohdistamaa 

voimaa ajan tai matkan funktiona. Tällöin saadaan perinteisen Charpy V -iskukoetuloksen 

lisäksi kuvan 8 mukainen voima-matka kuvaaja, josta saadaan tarkempaa tietoa materiaalin 

käyttäytymisestä. (Kobayashi & et al., 2001, s. 525 & SFS-EN ISO 14556, 2000, s. 4.) 
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Kuva 8. Instrumentoidun Charpy V -kokeen voima-matka -kuvaaja (SFS-EN ISO 14556, 

2000, s. 9). 

 

Kuvaajasta 8 voidaan määrittää myötövoima Fgy, särön syntyminen eli maksimivoima Fm, 

haurasmurtumakuorma Fiu sekä pidätysvoima Fa. Näiden perusteella voidaan määrittää 

kappaleeseen absorboitunut energia, sekä esimerkiksi särön syntymiseen vaadittava 

energia. Saaduista voimista voidaan myös approksimoida sitkeän murtuman osuus. 

(Kobayashi & et al., 2001, s. 526 & SFS-EN ISO 14556, 2000, s. 9.) 

 

4.2 Charpy U -koe 

Charpy U -koe eroaa Charpy V -kokeesta vain koekappaleen loveamisen osalta, jossa 2mm 

syvän V-loven tilalla on 5mm syvä U-lovi, jonka pyöristyssäde on 1mm. Charpy U -koe 

mittaa paremmin haurasmurtuman ydintymistä kuin Charpy V. CUN-kokeesta saatava 

transitiokäyrä on loivempi kuin CVN-kokeessa ja transitiolämpötila huomattavasti 

matalampi, mutta sitä voidaan käyttää materiaalin transitiokäyttäytymisen määrittämiseen. 

CUN:n käyttö on harvinaista, mutta sitä voidaan käyttää etenkin lujien nuorrutusterästen ja 

valurautojen sekä yleisesti hauraiden materiaalien transitiokäyttäytymisen ja – lämpötilan 

määrittämiseen. (Cambell, 2008, s. 228; Huhdankoski, 2000, s. 11.) 
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4.3 Izod-koe 

Izod-koe on Charpy-kokeen isobritannialainen vastine ja sitä käytetään etenkin 

Yhdysvalloissa. Izod eroaa Charpy-kokeesta pääosin testikappaleen ja sen kiinnityksen 

suhteen. Koe suoritetaan samankaltaisella heiluri-iskuvasaralaitteistolla kuin Charpy-koe, 

mutta koekappale on kiinnitetty kuvan 9 mukaisesti pystyyn ja kiinni vain toisesta päästä. 

Käytetty ISO-standardin mukainen yleiskoekappale on mitoiltaan 80x10x4mm ja sen 

keskellä on 2mm syvä 45° V-lovi, jonka pyöristyssäde on 0.25mm. Kokeessa voidaan 

myös käyttää erikokoisia tai paksuisia koekappaleita käytetyn aineenpaksuuden mukaan. 

(Callister & Rethwisch, 2011, s. 251; Dieter, 1986, s. 472–473.) 

 

 

 
Kuva 9. Izod-koekappaleen kiinnitys. (Callister & Rethwisch, 2011, s. 252). 

 

Kokeessa iskuvasara pudotetaan korkeudesta h ja se osuu lovetulle puolelle lähelle 

koekappaleen vapaata päätä, 22mm loven yläpuolelle. Iskun jälkeen luetaan iskuvasaran 

osuman jälkeinen korkeus h’. Kuten Charpy-kokeessa tästä saadaan määritettyä kappaleen 

murtumiseen absorboitunut energia. Toistamalla koe useissa eri lämpötiloissa saadaan 

materiaalille sille ominainen transitiolämpötilakäyrä. (Callister & Rethwisch, 2011, s. 251; 

Dowling, 2007, s. 148.) 

 

Izod-iskuskokeessa koetulos ilmoitetaan yleensä absorboituneena iskuenergiana pinta-

alayksikköä kohti (kJ/m²), eikä absorboituneena kokonaisenergiana (J) kuten Charpy-

kokeissa. Izod-koetta käytetään nykyisin harvoin metallien iskusitkeyden testaukseen, 

mutta koe on suosittu muovien ja erilaisten komposiittien iskusitkeyden testaukseen. 

(Callister & Rethwisch, 2011, s. 251; Dowling, 2007, s. 148.) 
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4.4 Drop Weight Test eli Pellinin pudotusvasarakoe (DWT) 

Drop Weight Test eli Pellinin pudotusvasarakoetta käytetään teräksen 

nollasitkeyslämpötilan eli NDTT:n (Nil-Ductile-Transition temperature) määritykseen. 

NDTT on eräänlainen alin transitiolämpötila, jossa haurasmurtuma voi edetä n. 50 MPa 

nimellisjännityksen vaikutuksesta. NDTT:ä suuremmissa lämpötiloissa murtumisen 

etenemiseen tarvittava energia alkaa kasvaa nopeasti lämpötilan noustessa. DWT:llä 

määritetty transitiolämpötila vastaa todellisuutta paremmin kuin Charpy V -kokeella 

määritetty lämpötila. Joillekin teräksille NDTT:tä voidaan käyttää alimpana sallittuna 

käyttölämpötilana testissä käytetyllä kuormalla. (Huhdankoski, 2000, s. 12; Meyers & 

Chawla, 2009, s.529–530.) 

 

DWT:ssä koekappale on suorakulmion muotoinen levy, jonka alapinnalle on hitsattu 

hauras hitsipalko. Hitsiin on koneistettu poikittainen lovi, joka toimii alkusärönä 

materiaalissa. Koekappaleen dimensiot ovat 3½” x 14” (88.9 x 355.6mm). Koekappaleen 

paksuus on yleensä sama kuin testattavan levyaihion paksuus, joka on yleensä 18-50mm. 

DWT:ssä tulee huomioida, että koetulos on riippuvainen käytetystä aineenpaksuudesta, 

sillä ohuempien materiaalien suuremman muokkausasteen ja pienemmän raekoon takia 

niiden NDTT on matalampi. (Dieter, 1986, s. 483; Meyers & Chawla, 2009, s.529–530.) 

 

Kokeessa haluttuun lämpötilaan jäähdytetty koekappale tuetaan kolmipistetaivutussauvaksi 

ja taivutetaan pudotusvasaralla kuvan 10 mukaisesti. Koekappaleen taivutuskulma 

rajoitetaan siten, ettei ylitetä materiaalin myötörajaa kappaleen vetojännityksen puoleisella 

pinnalla. Koe toistetaan useissa eri testilämpötiloissa ja NDTT edustaa sitä lämpötilaa, 

jossa alkusärö etenee vetojännityksen puolella kappaleen reunaan saakka. (Dieter, 1986, s. 

483–484.) 
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Kuva 10. DWT-kokeen periaate (Dieter, 1986, s. 484). 

 

Kokeesta tuloksena saatua NDTT:tä ei käytetä suoraan suunnitteluarvona, mutta Charpy-

kokeiden lailla se antaa nopeasti ja havainnollisesti tietoa kappaleen 

transitiokäyttäytymistä. Koetta käytetään esimerkiksi nesteytettyjen kaasujen 

kuljetussäiliöiden materiaalin laadunvalvonnassa. (Huhdankoski, 2000, s. 12.) 

 

4.5 Drop Weight Tear Test (DWTT) 

Drop Weight Tear Test eli DWTT on Pellinin pudotusvasarakokeesta (DWT) 

jatkokehitetty koemenetelmä. Pellinin pudotusvasarakokeen ongelmana oli, ettei sillä voitu 

testata alle 16mm aineenvahvuuksia, eikä se antanut tietoa materiaalin käyttäytymisestä 

NDTT:tä korkeammissa lämpötiloissa. DWTT on kehitetty etenkin paineenalaisen 

putkiston materiaalien testaukseen, sillä on huomattu, että niissä särönkasvu voi tapahtua 

pienillä kuormituksilla, jo suhteellisen korkeissa lämpötiloissa. (Hwang & et al., 2004, s. 

18; Wiesner, 1996, s. 192.) 

 

DWTT:ssä koekappale on täydestä aineenvahvuudesta valmistettu 305x76mm suorakaide. 

Mikäli aineenvahvuus on yli 19mm, voidaan käyttää täyttä aineenvahvuutta tai 

vaihtoehtoisesti ohentaa koekappale 19mm:iin. Kappaleen vetojännityksellä olevalle 

puolelle valmistetaan terävällä painimella 5mm syvä, halkaisijaltaan 0.02-0.08mm oleva 

lovi, joka toimii alkusärönä kappaleessa. Koekappale tuetaan kolmipistetaivutussauvaksi 

kuvan 11 mukaisesti ja murretaan halutussa testauslämpötilassa joko heiluri- tai 

pudotusvasaralla. (Huhdankoski, 2000, s. 12; SFS-EN 10274, 1999, s.8) 
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Kuva 11. DWTT-koejärjestely (Hwang et al., 2004, s. 20).  

 

Teräksen iskusitkeyttä arvioidaan koekappaleiden murtopinnan sitkeän ja hauraan 

murtuman osuuksista, mutta poikkeustapauksissa myös absorboituneesta energiasta. Eri 

standardit asettavat eri vaatimuksia murtopintojen suhteelle. Putkistandardi API 5L 

määrittää, että vähintään 80 % testierästä on täytettävä 40 % sitkeyden murtuman osuuden 

10 °C testilämpötilassa tai tilaajan määrittämässä alemmassa lämpötilassa. Vastaavasti 

DIN 2470, osa 2 vaatii jokaisessa testierässä keskimäärin 85 % sitkeän murtuman osuutta 0 

°C:ssa. DWTT:n koetulos ilmoitetaan yleensä FATT-lämpötilana (Fracture Appearance 

Transition Temperature) eli lämpötilana, jossa asetettu vaatimus sitkeän murtuman 

osuudesta täyttyy. (Huhdankoski, 2000, s. 12; SFS-EN 10274, 1999, s. 9.) 

 

4.6 Dynamic Tear (DT) 

Dynamic Tear eli DT on DWTT:stä edelleen jatkokehitetty iskusitkeyden 

määritysmenetelmä. DT on periaatteeltaan suurennettu versio Charpy V -kokeesta. Lovettu 

koekappale murretaan pudotusvasaralla ja kulunut energia mitataan. Koetta käytetään 

materiaalin CAT-lämpötilan (Crack Arrestion Temperature) määritykseen. CAT-lämpötila 

on matalin lämpötila, jossa haurasmurtuman etenemiseen tarvittavan nimellisjännityksen 

täytyy olla jo myötölujuutta suurempi. (Dieter, 1986, s. 485; Huhdankoski, 2000, s.12.) 

 

DT-kokeen koekappaleen dimensiot ovat yleensä 180x41mm ja se on paksuudeltaan 5-

16mm, mutta kokeessa voidaan käyttää myös paljon suurempia koekappaleita esim. 
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430x120x25mm. Kappaleeseen valmistetaan hitsaamalla alkulovi, joka on syvyydeltään 

15.9mm. Koekappale tuetaan kolmipistetaivutussauvaksi kuvan 12 mukaisesti ja murretaan 

pudotusvasaralla, jonka energiakapasiteetti voi olla yli 40 kertainen Charpy-V kokeen 

heilurivasaraan verrattuna. (Dieter, 1986, s. 485; Dowling, 2007, s. 148–149; 

Huhdankoski, 2000, s.12.) 

 

 
Kuva 12. Periaatteellinen kuva Dynamic Tear-koejärjestelyistä (Dieter, 1986, s. 484). 

 

Koe toistetaan useissa eri testilämpötiloissa ja CAT-lämpötilaksi kutsutaan sitä DT-

koelämpötilaa, jossa saavutetaan 30–50% sitkeän murtuman osuus tai puolet täysin sitkeän 

murtuman iskuenergian arvosta. CAT-lämpötilaa ei voida suoraan käyttää suunnittelun 

ohjearvona ja sitä käytetäänkin pääasiassa materiaalien ominaisuuksien tutkimuksissa. 

(Huhdankoski, 2000, s.12.) 

 

4.7 Kriittinen jännitysintesiteetti KIC  

Aiemmin esitellyt erilaiset iskusitkeyskokeet kohdistavat koekappaleeseen dynaamisen 

kuorman, joka on yleensä riittävän suuri murtamaan kappaleen. Nämä kokeet eivät ota 

huomioon särönkärjessä tapahtuvaan plastiseen muodonmuutokseen absorboituvaa 

energiaa, joka voi hidastaa särönkasvua. Murtumismekaniikkaan perustuvissa kokeissa 

kappaleisiin kohdistetaan hitaasti kasvava kuorma, jolloin särön kasvu on maltillista ja 

murtuman etenemistä voidaan arvioida paremmin. (Huhdankoski, 2000, s.14; Zhu & 

Joyce, 2012, s. 4–7.) 
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Jännitysintensiteettikertoimen K ja sen kriittisen arvon KIC määrittäminen perustuu 

lineaarielastiseen murtumismekaniikkaan. Lineaarielastinen murtumismekaniikka on 

voimassa, jos särön kärjen plastinen alue on pieni suhteessa koekappaleen 

aineenpaksuuteen, ts. särön kärjen plastisen alueen aineenpaksuus/halkaisijan suhteen 

täytyy olla yli 50. Käytännössä tämä tarkoittaa paksua koekappaletta tai materiaalin erittäin 

korkeaa myötölujuutta. Kriittistä jännitysintensiteettikerrointa käytetään kappaleen 

haurasmurtuma-käyttäytymisen arviointiin. (Huhdankoski, 2000, s.14; Zhu & Joyce, 2012, 

s. 4–7, 27.) 

 

Kriittisen jännitysintensiteettikertoimen määritys voidaan suorittaa kuvan 13 mukaisilla 

koekappaleilla, joko taivuttamalla kolmipistetaivutussauvalla tai vetokuormituksella CT-

koesauvalla (Compact test). Koekappaleen dimensiot voidaan valita lähes vapaasti ja ne 

määrittyvät yleensä toistensa suhdelukuina. Koekappaleen keskelle koneistetun loven 

pohjalle valmistetaan väsyttämällä teräväkärkinen alkusärö. Halutussa koelämpötilassa 

olevaa kappaletta kuormitetaan tasaisesti kasvavalla voimalla, kunnes särö alkaa kasvaa. 

Kriittinen jännitysintensiteetti on särön kasvua vastaava jännitysintensiteetin arvo. 

(Huhdankoski, 2000, s.14; Dowling, 2007, s. 368; Zhu & Joyce, 2012, s. 4–7.) 

 

 
Kuva 13. a) CT-koesauva b) kolmipistetaivutussauva  

 

Kokeesta saadun jännitysintensiteetin avulla voidaan yhtälöllä 1 laskea materiaalille sen 

kriittistä jännitysintensiteettiä vastaava kriittinen vikakoko tai nimellisjännitys, jotka ovat 

edellytyksenä haurasmurtuman etenemiselle. Lineaarielastinen murtumismekaniikka 
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soveltuu erittäin lujien ja paksujen terästen murtumissitkeyden arviointiin. (Huhdankoski, 

2000, s.14) 

 

𝐾𝐼𝐶 = 𝑌𝜎√𝜋𝑎   (1) 

 

Yhtälössä 1 KIC on kriittinen jännitysintensiteetti, Y on tapauskohtainen kerroin, σ on 

kriittinen nimellisjännitys ja a on kriittinen vikakoko. (Callister & Rethwisch, 2011, s. 

244.) 

 

4.8 J-integraali  
Kriittisen jännitysintensiteetin määrityksessä pätemisalueen rajana oli plastisen alueen 

koko. Nykyisillä lujilla teräksillä ilmenee paljon myötäämistä ennen murtuman 

liikkeellelähtöä, eikä lineaarielastinen murtumismekaniikka enää päde. Tätä ongelmaa 

varten kehitettiin elastis-plastiseen ja plastiseen murtumismekaniikkaan perustuva J-

integraalin määritysmenetelmä. JC on eräänlainen energiasuure, joka voidaan määrittää 

virtuaalisen särönkasvun potentiaalienergian muutoksesta, mutta se voidaan määrittää 

myös kokeellisesti tiettyjen oletuksien ollessa voimassa. J-integraalin määrityksessä ei 

mittauksista saada suoraan mittaustulosta, vaan tulos joudutaan määrittämään eri 

laskukaavoilla. (Dowling, 2007, s. 372; Meyers & Chawla, 2009, s. 538–539; Zhu & 

Joyce, 2012, s. 13–15, 27) 

 

JC:n määrityksessä käytetään samoja kuvassa 13 esiteltyjä koekappaleita kuin KIC:n 

määrityksessä, mutta koska suuri plastinen muodonmuutos sallitaan, ei koekappaleiden 

tarvitse olla välttämättä niin suuria. Yhden J-integraali kokeellisen arvon saamiseksi 

vaaditaan yleensä vähintään neljä koekappaletta, mutta koe voidaan suorittaa myös yhdellä 

koekappaleella. Yhden koekappaleen kokeessa koekappaletta kuormitetaan tiettyyn 

pisteeseen, jonka jälkeen kuormitusta vähennetään hieman ennen kuormituksen uudelleen 

lisäystä. (Dowling, 2007, s. 373; Meyers & Chawla, 2009, s. 538–539; Zhu & Joyce, 2012, 

s. 13–15, 19.) 

 

Koe suoritetaan kuormittamalla identtisiä koekappaleita kasvavalla voimalla siten, että 

jokaisella koekappaleella saavutetaan eripituinen särönkasvu (kuva 14a). Keskimääräinen 

särönkasvu mitataan voiman funktiona ja murtopinnan mittojen avulla voidaan laskea 
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jokaisella koekappaleelle kappalekohtainen J-integraali (kuva 14b). Särön pituus voidaan 

mitata joko fyysisesti kappaleesta tai resistanssiin perustuvalla menetelmällä. Kappaleen 

resistanssi kasvaa, kun kappaleen särö kasvaa ja poikkipinta-ala pienenee. J-integraalin 

arvot voidaan laskea murtopinnan mittojen sekä kuorman avulla (kuva 14c). Tämän 

jälkeen voidaan muodostaa materiaalille R-käyrä eli saadut J-integraali-tulokset ilmaistaan 

särönpituuden a funktiona. R-käyrästä saadaan määritettyä materiaalin kriittinen J-

integraalin arvo JIC (kuva 14d). (Dowling, 2007, s. 375; Meyers & Chawla, 2009, s. 538–

539; Zhu & Joyce, 2012, s. 19.) 

 

 
Kuva 14. (a) Koekappaleiden kuormitus särönpituuden funktiona (b) murtopinnan mittojen 

määritys (c) kappalekohtaisen J-integraalin määritys (d) JIC määritys R-käyrästä (Meyers & 

Chawla, 2009, s. 539). 

 

Tulokseksi saatu JIC:n arvo kuvaa materiaalin käyttäytymistä sitkeän murtuman alueella. J-

integraalin avulla voidaan yhtälöstä 2 ratkaista lohkomurtumasitkeys KJC, joka kuvaa 

materiaalin käyttäytymistä transitiolämpötila-aluella. KJC on KIC:tä vastaava arvo 

transitioalueella ja sen avulla voidaan ratkaista kriittinen vikakoko tai nimellisjännitys. J-

integraali sopii erityisesti erittäin sitkeiden terästen murtumiskäyttäytymisen määritykseen 

kohteissa, jossa murtuminen plastisen kuormituksen alaisena voi olla mahdollista, kuten 
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esimerkiksi erilaisten painesäiliöiden kohdalla.. (Dowling, 2007, s. 372–373; Meyers & 

Chawla, 2009, s. 538–539; Zhu & Joyce, 2012, s. 14.) 

 

𝐾𝐽𝐶 =  � 𝐽𝐼𝐶𝐸
(1−υ²)

                 (2) 

 

Yhtälössä 2 KJC on lohkomurtumasitkeys, JIC on J-integraalin kriittinen arvo, E on 

materiaalin kimmomoduuli ja υ on Poissonin vakio. (Zhu & Joyce, 2012, s. 27.) 

 

4.9 Crack Tip Opening Displacement (CTOD) 

Crack tip opening displacement eli CTOD on J-integraalin ja kriittisen jännitysintensiteetin 

tavoin murtumismekaniikkaan perustuva materiaalin murtumisominaisuuksien 

määritysmenetelmä.  CTOD pätee J-integraalin tavoin elastis-plastisella-alueella ja sen 

arvoja voidaan approksimoida J-integraalista yhtälön 3 avulla. (Zhu & Joyce, 2012, s. 30–

31.) 

 

𝐽𝐼𝐶 = 𝑚𝜎𝑌𝑆𝛿𝐶    (3) 

 

Yhtälössä 3, JIC on J-integraalin arvo, m on jännitystilasta riippuvainen vakio, 𝜎𝑌𝑆  on 

myötölujuutta vastaava rasitus, δC on kriittinen CTOD:n arvo (Zhu & Joyce, 2012, s. 31). 

 

CTOD:n mittaus tapahtuu vastaavalla koejärjestelyllä kuin kriittisen jännitysintensiteetin 

määritys. Alkusäröllistä kolmipistetaivutussauvaa tai CT-koekappaletta kuormitetaan 

hitaasti kasvavalla kuormalla, kunnes särö alkaa kasvaa. Alkusärön pintojen etäisyyttä 

mitataan kuormituksen funktiona. Lujien terästen hitsejä testattaessa tulee varmistua, että 

alkusärö saadaan valmistettua riittävän lähelle sularajaa, noin 0.5mm etäisyydelle, jolloin 

se sijaitsee varmasti karkearakeisella vyöhykkeellä. Tyypillisesti alkusärö on valmistettu 

2mm etäisyydelle sularajasta (kuva 16), jolloin syntynyt särö sijaitsee liian kaukana 

sularajasta. (Meyers & Chawla, 2009, s. 537–538; Pirinen, 2013; s. 131; Zhu & Joyce, 

2012, s. 30–31.) 
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Kuva 16. CTOD-koekappale, jossa alkusärö oli 2mm sularajalta (Pirinen, 2013, s.132). 

 

Yleensä CTOD:n määrityksessä oletetaan, että kappale taipuu plastisen saranan (plastic 

hinge) suhteen. Tällöin alkusärön pintojen kriittisen etäisyyden ∆C perusteella voidaan 

arvioida CTOD:n kriittinen arvo δC yhtälöllä 4. Fyysisesti δC on särön pintojen etäisyys 

toisistaan särön kärjessä. Kuvassa 17 on esitetty CTOD:n mittauksen periaate. (Meyers & 

Chawla, 2009, s. 537–538; Zhu & Joyce, 2012, s. 30–31.) 

 

𝛿𝐶 =  (𝑤−𝑎)∆𝑐
𝑤+2𝑎+3𝑧

   (4) 

 

Yhtälössä 4 δC on kriittinen CTOD arvo, w on kappaleen paksuus, a on särön pituus, ∆C on 

särön pintojen kriittinen etäisyys ja z on mittauspisteen etäisyys kappaleen pinnasta 

(Meyers & Chawla, 2009, s. 538). 
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Kuva 17. Periaattelinen kuva CTOD:n mittauksesta (Meyers & Chawla, 2009, s. 538). 

 

CTOD soveltuu parhaiten pienelle särönkasvulle ja sitä käytetäänkin pääasiassa 

materiaalin säröherkkyyden arviointiin. Menetelmä kehitettiin alun perin hitsien 

murtumisen testaukseen, mutta nykyisin sitä käytetään etenkin paksujen levyjen sekä 

erittäin lujien terästen testauksessa. (Zhu & Joyce, 2012, s. 30–31; Wang & Shuai, 2011, s. 

36.) 

 

4.9.1 Crack Tip Opening Angle (CTOA) 

CTOD:n ongelmana on, ettei se sovellu ohuiden materiaalien testaukseen, sillä niissä särön 

kasvu voi tapahtua epävakaasti. Tämän ongelman varalle on kehitetty Crack tip opening 

angle eli CTOA:n määritysmenetelmä, joka on kehitetty etenkin sitkeän särönkasvun 

mittaukseen ohuilla materiaaleilla. CTOA:n määritys eroaa CTOD:n määrityksestä vain 

mitattavalta suureelta. Etäisyyden sijaan CTOA:ssa mitataan särön pintojen välistä kulmaa 

1mm etäisyydellä särön kärjestä. Menetelmä on kehitetty etenkin suhteellisen ohuiden 

paineenalaisten putkistojen materiaalien testaukseen, sillä niissä CTOD:lla ei välttämättä 

saada luotettavaa tulosta sitkeän murtumisen etenemisestä. CTOA:ta pidetäänkin tällä 

hetkellä lupaavimpana menetelmänä sitkeän särönkasvun arviointiin ohuilla materiaaleilla. 

Menetelmän huonona puolena on, että se vaatii myös matemaattisen tarkastelun, joka tekee 

menetelmästä monimutkaisen ja kalliin. (Zhu & Joyce, 2012, s. 32–33; Wang & Shuai, 

2011, s. 36; Darcis & McCowan & Windhoff & McColskey & Siewert, 2008, s. 2453–

2454.)  
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5 MENETELMIEN VERTAILU 

 
 
Terästen käyttäytymistä tukittaessa on lähes joka menetelmällä oma paikkansa. Erilaiset 

iskusitkeyskokeet soveltuvat hyvin laadunvarmistukseen ja suhteellisen lämpimissä 

olosuhteissa käytettävien rakenteiden kestävyyden tarkasteluun. Vastaavasti pidemmälle 

murtumismekaniikkaa käyttävät menetelmät antavat tarkempia ja luotettavampia 

tutkimustuloksia kylmemmissä olosuhteissa toimivista rakenteista. Kokeiden järjestely on 

standardisoitu, jotta koetulosten vertailu ja arviointi olisi universaalisti mahdollista. Tässä 

tutkimuksessa on esitelty menetelmien alkuperäiset suoritustavat, vaikka menetelmistä on 

kehitetty uusia versioita, joissa käytetään erilaisia koekappaleita tai – järjestelyjä. 

Kokeiden tarkoitus, standardit, esimerkki käyttökohteita, etuja ja haittoja sekä lisätietoja 

kokeiden suorituksesta ja koetuloksista on esitetty taulukossa 1, osat 1 ja 2. 

 

Yksinkertaiset menetelmät kuten erilaiset isku- ja pudotusvasarakokeet, kuten Charpy, 

Izod, Drop Weight Test, Drop Weight Tear Test ja Dynamic Tear ovat nopeita ja edullisia 

tapoja selvittää teräksen käyttäytymistä eri lämpötiloissa. Nämä menetelmät perustuvat 

iskumaiseen, nopeaan kuormituksen toistamiseen erilämpötiloissa kunnes haluttu kriteeri 

täyttyy. Kokeissa käytettävät koekappaleet ja tarvittavat laitteistot ovat suhteellisen pieniä 

kooltaan ja kapasiteetiltään.   

 

Näiden kokeiden tuloksena saadaan yleensä jokin teräksen transitiokäyttäytymiseen liittyvä 

lämpötila: NDTT, FATT ja CAT tai murtumiseen kuluva energia: J ja kJ/m², joiden avulla 

voidaan arvioida materiaalin käyttäytymistä matalissa lämpötiloissa. Menetelmien 

heikkoutena on, ettei isku- ja pudotusvasarakoe erittele särön eri vaiheisiin kuluvaa 

energiaa, eikä osa kokeista päde tietyn rajan jälkeen. Myös erittäin sitkeillä teräksillä 

laitteiston kapasiteetti voi olla riittämätön kokeen suoritukseen, jolloin syntyy vain osittain 

murtuneita kappaleita. 

 

Tarkempia koetuloksia saadaan monimutkaisemmilla ja kalliimmilla 

murtumismekaniikkaan perustuvilla koemenetelmillä. Kriittisen jännitysintensiteetin, J-

integraalin, Crack Tip Opening Displacement ja Crack Tip Opening Angle määritys 

suoritetaan yleensä erilaisilla vetokoelaitteistoilla. Koekappaletta kuormitetaan 
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iskukokeista poiketen hitaasti kasvavalla kuormalla ja samalla seurataan alkusärön 

käyttäytymistä ja sen muutokseen tarvittavaa voimaa. Kokeet suoritetaan halutussa 

lämpötilassa tai useissa eri testilämpötiloissa. Koekappaleiden dimensiot ovat vapaat, 

mutta niiden väliset suhteet ovat yleensä määriteltyjä. 

 

Näiden kokeiden tuloksia ei voida käyttää suoraan suunnittelussa, vaan saaduista 

koetuloksista: kriittisestä jännitysintensiteetistä, J-integraalista, CTOD- ja CTOA-arvoista 

saadaan approksimoitua eri arvoja. Nämä kokeet antavat tarkempaa tietoa terästen 

käyttäytymisestä itse murtumistilanteessa ja materiaalin kyvystä vastustaa särön kasvua, 

silloin kuin särö on jo syntynyt.  

 

Yhteistä kaikille menetelmille on, että niistä on kehitetty paljon erilaisia matemaattisia 

malleja, joiden avulla voidaan verrata eri kokeiden tuloksia karkeasti keskenään. 

Esimerkiksi Charpy V:n energiasta voidaan approksimoida sen CTOD:n arvo. Näiden 

avulla voidaan mitattuja tuloksia arvioida karkeasti muihin materiaaleihin, joista ei ole 

saatavilla käytetyn kokeen vertailutuloksia. 
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Taulukko 1. Menetelmien vertailu, osa 1. 
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Taulukko 1. Menetelmien vertailu, osa 2.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Öljy- ja kaasuteollisuuden levittäytyessä arktisille alueille tulee näillä alueilla olevan yhä 

enemmän pysyviä teräsrakenteita, jotka altistuvat todella matalille lämpötiloille. Myös 

nesteytettyjen kaasujen lämpötilat ovat erittäin alhaisia, jolloin perinteisten rakenneterästen 

sitkeysominaisuudet ovat riittämättömät. Näissä käyttöolosuhteissa on ferriittisillä 

teräksillä haurasmurtuman riski todennäköinen ja terästen tulee olla erittäin kylmän 

kestäviä ja niiden kestävyyden arviointi eri menetelmin tärkeää.  

 

Kylmänkestävyyden riittävä arviointi tulee suorittaa ajoissa, sillä haurasmurtuman 

aiheuttamat vauriot ovat äkilliset ja mittavat, joka tarkoittaa käytännössä rakenteen 

tuhoutumista. Erittäin kylmänkestävien nikkeliterästen valinta rakenteisiin ei ole 

välttämättä järkevää, sillä näiden terästen hitsattavuus on haasteellista ja kustannukset 

korkeammat. Onkin järkevämpää valita helpompi, mahdollisesti edullisempi teräslaatu ja 

varmistaa sen kelpoisuus testein. 

 

Erilaisia kokeita terästen kylmänkestävyyden arviointiin on kymmenittäin, joista on lisäksi 

sovellettu eri versioita, mutta yleisimmin käytössä oleva lienee Charpy V variaatioineen. 

Tarkemmin murtumiskäyttäytymistä arvioivista kokeista CTOD vaikuttaa olevan laajassa 

käytössä.  

 

Vaikka koetyyppejä on useita, vaikuttaa siltä, että eri koemenetelmillä on omat paikkansa 

terästen tutkimuksessa. Isku- ja pudotusvasarakokeet antavat nopeita koetuloksia 

edullisesti ja ovatkin käteviä terästen laaduntarkkailussa. Yleensä koetuloksena saadaan 

tietty lämpötila, jossa annettu murtumiskriteeri täyttyy. Nämä menetelmät perustuvat 

iskumaiseen kuormaan, joka ei huomio teräksen eri murtumista vastustavia ominaisuuksia 

eikä välttämättä vastaa käyttötilanteen kuormitustilannetta. Koetulos sisältää yleensä särön 

syntymiseen ja kasvamiseen tarvittavan energian. Erittäin sitkeitä teräksiä mitattaessa on 

huomioitava myös käytössä olevan laitteiston kapasiteetti ja arvioitava näiden teräksien 

kohdalla koetuloksen luotettavuutta. 
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Kriittinen jännitysintensiteetti, J-integraali, CTOD ja CTOA antavat tarkempaa tietoa 

materiaalin käyttäytymisestä, mutta ovat monimutkaisempia ja kalliimpia suorittaa. 

Materiaalissa tapahtuvien ilmiöiden ymmärtäminen vaatii laajempaa murtumismekaniikan 

tuntemusta. Näillä voidaan kuitenkin mitata materiaalin kestävyyttä, silloin kun siihen on 

syntynyt jo alkusärö. Nämä tiedot ovat tärkeitä arvioitaessa esimerkiksi kaasuputkiston 

materiaalia, jossa särön kasvu voi saada aikaan kilometrejä pitkän halkeaman. Tasainen 

kuormitus vastaa yleensä myös todellisemmin käytännön kuormitustilannetta. 
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