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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

A [mm
2
] Pinta-ala 

E [GPa] Kimmokerroin 

e [mm] Etäisyys painopisteestä 

F [N] Voima 

I [mm
4
] Jäyhyys 

M [Nmm] Taivutusmomentti  

N [-] Kuormanvaihtojen lukumäärä 

Q [N] Leikkausvoima 

r [mm] Pyöristyssäde 

R [-] Jännityssuhde 

v [mm] Taipuma 

F [N] Voiman vaihtelu 

 [MPa] Jännitysvaihtelu 

 [MPa] Nimellinen jännitys 

FAT [-] Väsymiskestävyysluokka 

max [-] Suurin arvo 

min [-] Pienin arvo 
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1    JOHDANTO 

 

 

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan ketjulukkojen väsymiskestävyyttä. Ketjulukkosys-

teemeille on suoritettu väsytyskokeet, joiden tulosten perusteella analysoidaan ketjuluk-

kojen kestävyyttä. Kokeet suoritettiin vuoden 2013 alussa Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston teräsrakenteiden laboratoriossa. 

 

Tutkittavia kappaleita on kahdella eri valmistusmenetelmällä valmistettuja, koneistettu-

ja ja valettuja. Ketjulukkosysteemi koostuu kahdesta lukon puolikkaasta, sekä osasta, 

jolla lukon puolikkaat yhdistetään ja kiinnitetään koelaitteistoon. Koneistetut ja valetut 

ketjulukot eroavat hieman toisistaan rakenteensa puolesta. Koe suoritettiin vakioampli-

tudisella kuormituksella, joka oli tyypiltään vetotykytystä. Systeemejä kuormitettiin 

joko vaurioitumiseen tai syklimäärän täyttymiseen asti.  

 

Työn tavoitteena on tutkia ketjulukkojen kestävyyttä ja vertailla koneistettuja sekä va-

lettuja kappaleita toisiinsa niiden jännitysten, rakenteen ja vaurioitumisen kannalta. Yk-

si tärkeimmistä seikoista on tarkastella kestääkö ketjulukko sille asetetun kuorman, 

vaikka systeemissä tapahtuisi vaurio. Toisin sanoen selvitetään, onko ketjulukkosys-

teemissä jonkinlaista turvamekanismia. 

 

Koekappaleille suoritetaan yksinkertainen analyyttinen tarkastelu lujuusopin kaavoja 

apuna käyttäen ja jännityksiä tarkastellaan FE-analyysin avulla. Lopuksi näiden ana-

lyysien perusteella pyritään määrittämään kappaleille väsymiskestävyysluokat valmis-

tusmenetelmien mukaan jaoteltuina.  
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2    VÄSYMINEN 

 

 

Väsyminen tarkoittaa materiaalin vauriota, joka syntyy toistuvien kuormanvaihtojen 

seurauksena. Väsyminen on yleinen ilmiö kuormaa kantavissa komponenteissa kaikkial-

la koneteollisuudessa. Monesti väsyminen on suurin syy siihen, että komponenteille on 

asetettu tietty käyttöikä, jonka jälkeen ne on vaihdettava uusiin. (Askeland, Fulay, 

Wright, 2010, s. 266.) 

 

Särön olemassaolo voi heikentää merkittävästi komponentin kestoikää. Harvoin kuiten-

kaan vaarallista säröä löytää uudesta komponentista, ellei valmistusprosessissa ole 

mennyt jokin pieleen. Yleensä väsymismurtumat muodostuvat siten, että komponentissa 

on jokin pieni virhe, joka rasitukseen joutuessaan kasvaa säröksi ja lopulta rikkoo koko 

komponentin. (Dowling, 2007, s. 535.) 

 

2.1 Väsymismurtuma 

Väsymismurtuma syntyy, kun kuormitus vaihtelee ajan mukana siten, että särö ainakin 

osittain sulkeutuu. Väsymismurtuman syntymisprosessi voidaan jakaa kolmeen vaihee-

seen; ydintymisvaihe, eteneminen ja murtuminen. Yleensä ydintymisvaihe vie suurim-

man osan rakenneosan eliniästä, jos rakenteessa ei ole muita alkusäröjä väsymiselle 

alttiilla alueella. Ydintymisvaiheen jälkeen seuraa etenemisvaihe, jonka aikana särö 

lähtee kasvamaan kiihtyvällä nopeudella. Eteneminen kestää niin kauan, kunnes jäljellä 

oleva kannas murtuu joko hauraasti tai sitkeästi. Murtopinnassa näkyy kaksi vyöhyket-

tä; sileä väsymisvyöhyke ja karkeampi jäännösmurtumavyöhyke. (Ikonen, Kantola, 

1991, s. 50.)  

 

Ydintymisvaihe pitenee murtolujuuden kasvaessa. Esimerkiksi terästen väsymisraja on 

tiettyyn lujuustasoon asti noin puolet murtolujuudesta. Myötövanheneminen lujittaa 

materiaalia parantaen sen murtolujuutta. Tämän seurauksena se parantaa myös ehjän 

materiaalin väsymiskestävyyttä. Väsymissärön on todettu ydintyvän liukunauhojen pur-

suessa tai vetäytyessä sisäänpäin. Tällöin pintaan syntyy terävä epäjatkuvuuskohta. Pur-

seet, joiden paksuus on korkeintaan 0,1 µm, kohoavat tavallisesti aktiivisina toimineista 

liukunauhoista. Näille liukunauhoille ne jättävät jälkeensä vastaavan suuruisen raon. 
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Kuormitusta jatkettaessa purseita syntyy yhä enemmän. Raot kasvavat, kunnes ne lopul-

ta muodostavat alkusärön. Erityisen selvinä purseet esiintyvät erkautumiskarkenevissa 

seoksissa. Niissä ilmiöön liittyy ylivanheneminen (erkaumat leikkautuvat matriisista, 

jolloin lujuus laskee), joka pehmentää aktiivisia liukunauhoja helpottaen siten dislokaa-

tioiden liikkumista näillä. (kuva 1.) (Ikonen et al., 1991, s. 53.) 

 

 

Kuva 1. Liukunauhojen pursuaminen. (Ikonen et al., 1991, s. 53). 

 

Etenemisvaiheeseen liittyviä päätelmiä voidaan tehdä väsymisjuovien määrän ja niiden 

välisen etäisyyden perusteella. Väsymisjuovat muistuttavat puun vuosirenkaita, mutta 

ne eivät normaalisti ole paljaalla silmällä nähtävissä. Kuormituksen toistuessa joutuu 

särö vuorotellen veto- ja puristuskuormituksenalaiseksi. Näiden toistuvien paikallisten 

kuormitusten johdosta alkaa alueelle muodostua vähitellen yhä enemmän mikroskoop-

pisia vikoja. Särö kasvaa väsymällä näiden toistuvien kuormitusten jatkuessa. (Ikonen et 

al., 1991, s. 51-52.) 

 

Väsymisvauriot on yleensä helppo tunnistaa. Murtopinta on sileä kohdassa, josta mur-

tuma on lähtenyt etenemään ja muuttuu karheammaksi, mitä enemmän särö kasvaa. 

Lähellä katkeamispistettä pinta voi muuttua kuitumaiseksi. (kuva 2.) (Askeland et al., 

2010, s. 266.) 
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Kuva 2. Väsymismurtuman eteneminen. Särö on edennyt ylhäältä alaspäin. (Askeland 

et al., 2010, s. 267). 

 

2.2 Särön määritelmä ja kuormitustavat 

Särön muodostavat kaksi vastakkaista säröpintaa, eli kylkeä. Ne koskettavat toisiaan 

ennen kuormitusta ilman, että niiden välillä vaikuttaa olennaisia vuorovaikutusvoimia. 

Säröpinnat ovat siis erillään toisistaan. Teräväpohjainen lovi, jonka kyljet ovat erisuun-

taiset ennen kuormitusta, ei määritelmän mukaan ole särö. Säröpinta voi olla kaareva tai 

jopa rosoinen. Useimmiten se idealisoidaan tarkasteluja varten kuitenkin tasomaiseksi. 

Reunakäyrää, josta alkaa yhtenäinen aine ja säröpinnat yhtyvät kutsutaan särörintamak-

si. Särön kasvu on säröpinnan kasvua ja särörintaman etenemistä. Pintasärö tarkoittaa 

säröä, jonka säröpinnat ulottuvat kappaleen pintaan asti. Kun puhutaan pintasäröstä, 

särön syvyydellä tarkoitetaan särön ulottuvuutta pintaa vastaan kohtisuorassa suunnassa. 

Särön pituus tarkoittaa särön pituutta kappaleen pinnan suunnassa. Sisäisen särön olles-

sa kyseessä ei voida puhua syvyydestä ja pituudesta, vaikka suurempaa dimensiota sa-

notaankin usein pituudeksi. (Ikonen et al., 1991, s. 20.) 

 

Särö on pahin mahdollinen geometrinen vika materiaalissa. Se aiheuttaa ympärilleen 

voimakkaan jännityshuipun. Särörintaman eteen syntyvä jännitystila on todella paljon 

voimakkaampi kuin tilanteessa, jossa vastaavassa kohdassa ei ole säröä. Särö vaikuttaa 

huomattavasti lähialueilleen määräten jännitysjakauman muodon. Kuormitus ja kappa-

leen geometria taas määräävät jännitystilan voimakkuuden. Materiaalin murtumiskäyt-

täytymisen takia on tärkeää erotella selvästi, onko särörintaman normaalitasossa jänni-
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tystila tasojännitystila vai tasovenymätila. Tasovenymätilan ollessa kolmiulotteinen, 

tapahtuu murtuminen helpommin kuin kaksiulotteisessa tasojännitystilassa. (Ikonen et 

al., 1991, s. 22.) 

 

Särön kuormitus voidaan jakaa kolmeen eri peruskuormitustapaukseen. Kuormitustapo-

ja ovat I, II ja III ja ne on esitetty kuvassa 3 esimerkkeineen. Kuormitustavassa I särö 

aukeaa kuormituksen johdosta (crack opening mode). Kuormitustavassa II kuormitus 

pyrkii leikkaamaan säröä (crack shearing mode). Kuormitustavassa III kuormitus pyrkii 

vääntämään säröä (crack twisting mode). Kuormitustavoissa II ja III kuormituksen 

suunnan vaihtaminen ei poista jännityshuippua särön kärjestä toisin kuin kuormitusta-

vassa I. Siinä särö sulkeutuu ja jännityshuippu katoaa särön kärjestä. (Ikonen et al., 

1991, s. 21.) 

 

 

Kuva 3. Särön peruskuormitustavat. (Ikonen et al., 1991, s. 21). 

 

2.3 Sitkeä murtuma ja haurasmurtuma 

Murtuminen voidaan jakaa sitkeään ja hauraaseen murtumiseen materiaalin käyttäyty-

misen mukaan. Haurasmurtuma on aina hyvin vaarallinen, sillä se etenee erittäin suurel-

la nopeudella ja usein läpi koko rakenteen. Hauraita aineita ovat esimerkiksi jää, lasi ja 

metallit transitiolämpötilojen alapuolella. Edetessään halkeama valitsee reitin, jossa 

mikrorakenne on heikoimmillaan. Sitkeä murtuma etenee stabiilisti ja sitoo paljon ener-

giaa. Kun särö on lähtenyt liikkeelle, sen kasvaminen edellyttää lisää työtä. Haurasmur-

tuma taas sitoo vähän energiaa ja on luonteeltaan epästabiili. Liikkeelle lähdettyään särö 
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saa kasvamiseen tarvitsemansa lisäenergian prosessissa vapautuvasta elastisesta energi-

asta. Tästä johtuu haurasmurtuman suuri etenemisnopeus sitkeään murtumaan verrattu-

na. Käytännössä murtumaa ei voida koskaan luokitella ideaalisesti sitkeäksi tai hauraak-

si. (Ikonen et al., 1991, s. 45.) 

 

Haurasmurtumalle on ominaista, että murtumiseen tarvittava energia on pieni. Joidenkin 

käyttömetallien rakenteessa voi mahdollisesti olla sellaisia rakeita, joiden raerakenne on 

monimutkainen. Tällaisista rakeista puuttuvat plastisen muodonmuutoksen edellyttämät 

tiivispakkauksiset kidetasot, joten ne murtuvat hauraasti ulkoisen jännityksen alaisina. 

Kokonaisuudessa metalli käyttäytyy hauraasti, jos sen rakenne sisältää runsaasti haurai-

ta rakeita, tai jos ne ovat hajautuneet sen rakenteeseen epäedullisella tavalla. Mutta jot-

kut normaaleissa käyttöolosuhteissa sitkeät materiaalit saattavat myös tietyin edellytyk-

sin murtua ilman huomattavaa venymistä. Haurasmurtuman murtopinta on yleensä kir-

kas, valoa heijastava, tasomainen ja siinä voidaan nähdä paljaallakin silmällä lohkopin-

nalle ominaisia ”jokikuvioita” (kuva 4.). Nämä kuviot osoittavat murtuman alkamiskoh-

taa kohti. Lohkomurtuma etenee lähes äänen nopeudella, eli erittäin nopeasti. Tämän 

takia on huomattava, että liikkeelle lähtenyt lohkomurtuma ei helposti pysähdy, vaikka 

kuormitusta laskisikin. (Ikonen et al., 1991, s. 47-48.) 

 

 

Kuva 4. Murtopinnat, haurasmurtuma ja sitkeä murtuma. (Ikonen et al., 1991, s. 48). 

 

Sitkeässä murtumassa tapahtuu voimakasta plastisoitumista särön kärjen edessä. Tämä 

sitoo huomattavasti energiaa. Sitkeästi murtuvan materiaalin mikrorakenne on sellainen, 
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että särön on vaikea edetä ja murtopinnan muodostuminen vaatii voimakasta muokkaus-

ta. Sitkeän murtuman murtopinta on kuroutunut ja näyttää himmeältä eikä se heijasta 

valoa (kuva 4.). Terävää säröä kuormitettaessa sen kärkeen syntyy voimakas jännitys-

keskittymä. Tämä keskittymä saa aikaan suuria venymiä ja kärjen tylpistymisen. (Iko-

nen et al., 1991, s. 49-50.) 
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3    VÄSYTYSKOE 

 

 

Väsytyskoe kertoo, kuinka kauan kappale kestää tai kuinka paljon se voi ottaa vastaan 

rasitusta ilman, että siihen tulee vaurioita.  Väsymiskestoiän määrityksellä saadaan sel-

ville, kuinka kauan kappale kestää tiettyä kuormitusta. Kuormituksen suuruus väsytys-

kokeessa on alle kappaleen myötörajan. (Askeland et al., 2010, s. 269.) 

 

Väsytyskokeessa kappale altistetaan vaihtelevalle kuormituksella. Tavoitteena on saada 

kappale vahingoittumaan ja lopulta pettämään kokonaan. Väsytyskokeissa koekappalei-

ta on yleensä useita ja niistä saadut tulokset voidaan kirjata jännitys-kestoikä käyrään, 

eli S-N käyrään. Tähän käyrään kirjataan kappaleen murtumispiste kuormituskertojen ja 

kuormituksen suuruuden avulla. (Dowling, 2007, s. 396.) 

 

3.1   Koejärjestelyt  

Koelaitteisto koostui väsytyslaitteesta, kettingistä, ketjulukoista ja tietokoneesta (kuva 

5.). Kokeen aikana vain ylempi kiinnityspiste liikkui pystysuunnassa. Jokaisessa ko-

keessa käytetyissä kettingeissä oli seitsemän kokonaista lenkkiä, sekä kaksi puolikasta 

lenkkiä. Puolikkaat lenkit tulivat kiinni ketjulukkoihin ja kiinnittivät systeemin väsytys-

laitteistoon.  
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Kuva 5. Koejärjestely. 

 

3.2   Koekappaleet 

Koekappaleita on kahdella eri valmistusmenetelmällä valmistettuja; valettuja ja koneis-

tettuja. Valetut ja koneistetut ketjulukot eroavat hieman toisistaan rakenteensa puolesta. 

Koneistetuissa lukoissa on uloke, joka tukee koko siihen kiinnitettävän ketjulenkin ke-

hää. Valetuista lukoista tämä uloke puuttuu. Lisäksi valettujen lukkojen rakenteessa on 

aukko lenkin kiinnityskohdassa. Valettujen lukon puolikkaiden sisäpinnoista on myös 

karsittu materiaalin määrää, minkä takia niiden sisäpinta näyttää allasmaiselta. Lukko-

kokonaisuus koostuu aina kolmesta osasta. Kierteellä varustettu kiinnitin sitoo kaksi 

lukon puolikasta toisiaan vasten. Tämä molempiin päihin tuleva kierteellä varustettu 

kiinnitin asennetaan koelaitteistoon. Kiinnitin on aina samaa materiaalia jokaisessa ko-

keessa. Koekappaleet on esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 6. Osat ylhäältä alaspäin: koneistettu ketjulukon puolikas, valettu ketjulukon puo-

likas ja ketjulukkojen kiinnitin. 

 

Kokeet nimettiin seuraavasti: KL1, KL2, VL1 ja VL2. Näistä kaksi ensimmäistä toteu-

tettiin koneistetuilla ja kaksi viimeistä valetuilla ketjulukoilla. Lukkoihin merkittiin, 

olivatko ne olleet kokeen aikana kiinnitettyinä väsytyslaitteen ylä- vai alakiinnikkee-

seen. Ketjulukkojen geometriat on esitetty kuvissa 7 ja 8.  
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Kuva 7. Koneistettu ketjulukon puolikas. 

 

 

Kuva 8. Valettu ketjulukon puolikas. 

 

3.3   Kokeen suoritus 

Väsytyskokeet suoritettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston teräsrakenteiden labo-

ratoriossa alkuvuodesta 2013. Kokeet suoritettiin väsytyskokeina kahdeksalle ketjuluk-

kosysteemille, eli kokeita tehtiin yhteensä neljä. Yksittäisessä kokeessa molemmissa 

päissä olleet lukot olivat aina samalla valmistusmenetelmällä valmistettuja. Sekalaisia 
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pareja ei kokeissa käytetty. Mittaustulokset tallennettiin suoraan tietokoneelle. Kokei-

den tuloksista kirjattiin ylös kuormituskerrat, kuormitusaika, voiman suurin ja pienin 

arvo, sekä siirtymän suurin ja pienin arvo. Lisäksi kokeista kirjattiin erillisiä huomioita, 

joita tehtiin kokeen edetessä. Kokeen päätyttyä jokainen kappale ja mahdollinen vaurio 

valokuvattiin tarkasti dokumentointia ja analysointia varten.  

  

Jokaista ketjulukkosysteemiä kuormitettiin vähintään 200 000 sykliä. Kuormittava voi-

ma vaihteli 0,77 kN:n ja 35,4 kN:n välillä ja oli lähes sama jokaista systeemiä kuormi-

tettaessa. Kokeen VL1 aikana väsytystaajuutta pudotettiin kesken kokeen arvosta 0,95 

Hz 0,6 Hz:iin. Tämä johtui siitä, että väsytyskoe meni osittain viikonlopun päälle. Muita 

systeemejä väsytettäessä taajuus pysyi muuttumattomana. Kokeen aikana ketjuluk-

kosysteemeihin kohdistui siis jatkuvasti vetävä kuormitus. Jokainen koe suoritettiin 

ilman taukoja, eli koe jatkui ympäri vuorokauden. Kokeissa käytetty taajuus ja syklien 

määrä on työn teettäjän määrittämiä. (taulukko 1.) 

 

Kokeissa kuormitus oli vakioamplitudista ja vetoa koko koestuksen ajan. Näiden tieto-

jen perusteella lasketaan jännityssuhde R (kaava 1), jonka perusteella voidaan kuormi-

tusta sanoa vetotykytykseksi. (Niemi, Kilkki, Poutiainen, Lihavainen, 2004, s. 22) Jän-

nityssuhteen laskennassa käytettiin niitä jännityksen arvoja, jotka osoittautuivat kokei-

den tulosten perusteella kriittisimmiksi (liite IV).  

    

R = 
   

   
,    (1) 

 

jossa R on Jännityssuhde,     on jännityksen pienin arvo ja     on jännityksen suu-

rin arvo. Jännityssuhteet systeemeille on esitetty taulukossa 1. 
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4    VÄSYTYSKOKEIDEN TULOKSET 

 

 

Jokaisessa ketjulukkosysteemissä havaittiin vaurioita kokeen päätyttyä. Koestusajat 

systeemien välillä olivat samansuuruisia.. Taulukkoon 1 on koottu väsytyskokeiden 

perusteella saadut tiedot.  

 

Liitteessä I on esitetty väsytyskokeiden tulokset tietokoneen kirjaamien arvojen perus-

teella. Kuvaajissa Y-akselilla on esitetty ketjulukkosysteemiä kuormittava voima ki-

lonewtoneissa (kN) ja systeemin siirtymä millimetreissä (mm) samassa taulukossa. X-

akselilla on esitetty kuormitussyklien määrä. 

 

Vakioamplitudisen kuormituksen aiheuttamaa väsymisluokkaa (S-N-käyrää) selvitettä-

essä on jännitysvaihtelu arvioitava siten, että koekappaleet hajoavat ennen kuin kaksi 

miljoonaa kuormituskertaa tulee täyteen. Yleensä pyritään kestoikäalueelle     

         . Määritettäessä vakioamplitudisen kuormituksen väsymisrajaa arvioidaan 

jännitysvaihtelu siten, että viisi miljoonaa kuormitusvaihtoa täyttyy osalla koekappaleis-

ta. Jos kappale kestää yli 5*10
6 

kuormitusta ilman väsymissärön ydintymistä, on väsy-

misraja standardien mukaan löytynyt. Tällöin oletetaan detaljille ääretön kestoikä. 

(Niemi et al., 2004, s. 31.) 

 

Väsymisluokka on yksittäiselle rakenneyksityiskohdalle annettu numeromerkintä sen 

osoittamiseksi, mikä väsymislujuuden käyrä parhaiten soveltuu väsymisen arviointiin. 

Rakenneyksityiskohtaan on liityttävä tietty vaihtuvan jännityksen suunta. (SFS-EN 

1993-1-9, 2005, s. 9.) Väsymiskestävyysluokka voidaan määrittää laskennallisesti kaa-

valla 

    √
  

     

 
        (2) 

 

jossa FAT on väsymiskestävyysluokka,    on jännityksen vaihtelu (MPa) ja Nf on vau-

rioon johtaneiden kuormitusten lukumäärä (Björk, 2012.). Yleisesti hitsaamattomalle 

rakenteelle m = 5. Laskuissa jännitysvaihtelun arvona käytetään jokaisessa tapauksessa 

ensimmäiseen vaurioon johtanutta arvoa, eli oliko vaurio kokeen jälkeen kappaletta 
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tarkasteltaessa tapahtunut leikkausjännityksen, taivutusjännityksen vai normaalijänni-

tyksen johdosta.  

 

Taulukko 1. Väsytyskokeiden tulokset.      

Koe Fmax 

(kN)  

Fmin 

(kN)  

Fmax – 

Fmin (kN) 

Siirtymä max-min 

(mm) 

R N 

KL1 35,32 0,97 34,35 2,12 0,027 213 508 

KL2 35,28 0,77 34,51 2,08 0,022 233 552 

VL1 35,21 1,09 34,12 2 0,032 223 373 

VL2 35,29 0,77 34,52 2,06 0,022 237 712 

 

Koe Huomioita 

KL1 Koe keskeytettiin syklimäärän 200 000 täyttyessä. Ylälenkki lähes 

poikki ja alalukossa särö. 

KL2 Koe keskeytettiin syklimäärän 200 000 täyttyessä. Vaurioita ylä- 

ja alapäässä. 

VL1 Koe keskeytettiin syklimäärän 200 000 täyttyessä. Väsytystaajuut-

ta pienennettiin viikonlopun ajaksi. Ylälukossa vaurio kokeen 

päättyessä. 

VL2 Koe keskeytettiin syklimäärän 200 000 täyttyessä. Alapäässä puo-

likas ketjulenkki poikki. Yläpäässä ei havaittuja vikoja. 
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5    VÄSYTYSKOKEIDEN TULOSTEN TARKASTELU 

 

 

Erilaiset valmistusmenetelmät näkyvät selvästi tuloksissa. Vaurioitumiskohdissa on 

selvä ero valettujen ja koneistettujen lukkojen välillä. Koneistetuissa kappaleissa vauriot 

tapahtuivat ulokkeelle, jota ei valetuista kappaleista edes löydy. Koska valetuista lukois-

ta tämä uloke puuttui, tapahtuivat vauriot niissä kiinnitintä vasten tulevassa olakkeessa. 

Koneistetuissa kappaleissa kriittisempänä jännityksenä on näin ollen ollut taivutusjänni-

tys ja leikkausjännityksen yhteisvaikutus, valetuissa kappaleissa puolestaan normaali-

jännitys.  

 

Ensimmäistä koetta (KL1) lukuun ottamatta siirtymän arvo ei lähde nollasta. Tämä joh-

tuu siitä, että siirtymän arvoa ei ole nollattu ennen muita kokeita. Vertailu siirtymien 

välillä on siis suoritettava vertailemalla siirtymien vaihteluvälejä. (liite I) 

 

Kokeen KL1 kuvaajasta huomataan, että kokeen alussa on tapahtunut pieniä häiriöitä. 

Nämä häiriöt esiintyvät vain ensimmäisessä kokeessa ja johtuvat kuormien säätämisestä 

tavoitearvoihin. (liite I) 

 

Kokeen VL1 kuvaajaa tarkasteltaessa huomataan siirtymän vaihteluvälissä tapahtuvan 

hieman alle millimetrin muutos ylöspäin kuormituskertavälillä 0-15 000. Tämä johtuu 

todennäköisesti systeemin asettumisesta. Systeemissä tapahtuu vielä toinenkin, äkillinen 

noin puolen millimetrin siirtymän vaihteluvälin muutos noin 128 000 kuormituskerran 

kohdalla. Tämäkin muutos tapahtuu venyttävään suuntaan. Tämä muutos on aiheutunut 

voiman äkillisestä muutoksesta. Voima on kasvanut noin 90 Newtonia ja muutos on 

ollut pysyvä koko loppukokeen ajan. Voiman yllättävä kasvu ei käyrän perusteella ole 

aiheuttanut kriittisiä vaurioita, sillä siirtymän vaihteluväli on pysynyt ennallaan muu-

toksen jälkeenkin. Kyseisen systeemin väsytystaajuutta muutettiin, kun koe oli ollut 

käynnissä noin yhden kolmasosan lopullisesta koestusajasta. Muutoksen jälkeen sekä 

voimien, että siirtymien arvot ovat huomattavasti tasaisempia loppukoestuksen ajan. 

(liite I) 
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Kokeessa VL2 tapahtuu pieni, mutta silti käyrässä helposti huomattava noin 0,15 milli-

metrin siirtymän muutos 140 000 kuormitussyklin kohdalla. Kyseessä voi olla lenkkiin 

tapahtunut vaurio tai vaurion alku, sillä voimassa ei tapahdu tässä kohdassa huomatta-

vaa muutosta. Kokeen päätyttyä toinen lenkeistä olikin täysin poikki, mutta se oli silti 

kantanut kuorman (kuva 9.). Koska käyrässä ei ole havaittavissa kyseisen muutoksen 

jälkeen muita merkittäviä muutoksia, saattaa lenkki olla katkennut kokonaan jo tässä 

kohdassa. (liite I) 

 

Koneistettujen ja valettujen kappaleiden välillä havaittiin suuria eroja siirtymien vaihte-

luvälien arvoissa. Valetuilla lukoilla siirtymän vaihteluväli on selvästi korkeammalla 

kuin koneistetuilla lukoilla. Vaihteluvälin suuruus on kuitenkin samaa luokkaa kuin 

koneistetuilla kappaleilla. Näihin arvoihin vaikuttaa lukkojen erilainen rakenne. (liite I) 

 

Ketjulukkoihin syntyneet jännitykset olivat erilaisia niiden rakenteesta johtuen. Koneis-

tettuihin kappaleisiin suurimmat jännitykset ja ensimmäiset vauriot syntyivät vaurioitu-

neiden kappaleiden perusteella ulokkeeseen. Valetuilla kappaleilla ensimmäinen vaurio 

tapahtuu olakkeelle. 

 

5.1 Koekappaleiden vaurioituminen 

Kuvasta 9 huomataan, että kokeen KL1 yläkappaleessa kiinni ollut puolikas ketjulenkki 

on poikki. Koesysteemi kuitenkin kesti kokonaisuutena vaaditun syklimäärän. Kuormi-

tusvaihtelukuvaajaa liitteestä I tarkasteltaessa on vaikea todeta milloin tämä vaurio on 

tapahtunut, sillä käyrässä ei näy merkittäviä muutoksia. Koesysteemi koostui koneiste-

tuista ketjulukoista, joissa lenkin kehää tukee uloke. Tällä voi olla merkitystä siihen, 

että lenkin halkeaminen ei ole pettänyt koko systeemiä vaan lenkki on ollut hyvin tuet-

tuna vauriosta huolimatta. Koesysteemi ei luultavasti olisi kestänyt enää kovin kauaa jos 

kuormitusta olisi vielä jatkettu, sillä toisessa yläosan ketjulukoista on havaittavissa 

huomattava vaurio (kuva 10.). 
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Kuva 9. KL1. Vaurio ylälenkissä. 

 

 

Kuva 10. KL1. Vaurio ylälukossa. 

 

Toisessa kokeessa (KL2) vauriot tapahtuivat kahteen ketjulukon puolikkaaseen. Vauri-

oituneet lukot sijaitsivat eri päissä koesysteemiä (kuvat 11 ja 12). Vaurioita tarkastelta-

essa voidaan todeta, että molemmissa tapauksissa särö on ydintynyt kohdasta, jossa ulo-

ke liittyy ketjulukon runkoon. Särö on aluksi edennyt täysin lukon runkoa myöden, mut-

ta lukon alaosaa lähestyessään se on lähtenyt repeämään suuremmalta alueelta. Alapääs-



21 

 

sä kiinni olleen lukon pohjaa tarkasteltaessa voidaan todeta särön osittain edenneen poh-

jassa olevia koneistusjälkiä myöden. 

 

 

Kuva 11. KL2. Vaurio ylälukossa. 

 

 

Kuva 12. KL2. Vaurio alalukossa. 

 

Kokeessa VL1 vaurio on tapahtunut normaalijännityksen seurauksena ketjulukon ylä-

osan revetessä irti. Tässä kokeessa vain yhdelle neljästä ketjulukon puolikkaasta tapah-

tui vaurioita. Koska valetuissa kappaleissa ei ole ylimääräistä uloketta, kohdistuu suurin 
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jännitys suoraan kyseiseen kohtaan rakennetta. Murtopintaa tarkasteltaessa voidaan to-

deta sen muistuttavan hyvin paljon tavallista väsymismurtumaa, joka on lähtenyt toden-

näköisesti etenemään ulkokehältä sisäänpäin. (kuvat 13 ja 14.) 

  

 

Kuva 13. VL1. Vaurio ylälukossa. 

 

 

Kuva 14. VL1. Murtopinta. 

 

Toisessa valetuista ketjulukoista koostuvassa kokeessa (VL2) vauriot tapahtuivat ala-

osaan kiinnitetylle ketjulukon puolikkaalle (kuva 15.) ja lenkille, joka meni täysin poik-

ki (kuva 16.). Koesysteemi kokonaisuutena kesti kuitenkin koko koestuksen ajan ja koe 
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lopetettiin vaaditun 200 000 syklin täytyttyä. Vasta koejärjestelyä purettaessa huomat-

tiin toisen lenkin olevan täysin poikki. Tästä voidaan päätellä, että myös valetut ketju-

lukkosysteemit tukevat vaurioitunutta lenkkiä siten, että ne kantavat kuorman vielä vau-

rioiduttuaankin. Liitteessä I olevaa kuormitusvaihtelukuvaajaa tarkasteltaessa käyrässä 

ei näy merkittäviä muutoksia mitkä viittaisivat vaurion tapahtumiseen. Kuvassa 16 esi-

tetyn lenkin loppumurtuma vastaa haurasta murtumaa. Murtopintaa verrattaessa kuvaan 

4 on pinnoissa havaittavissa yhtäläisyyksiä.  

 

 

Kuva 15. VL2. Vaurio alalukossa. 
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Kuva 16. VL2. Alalenkin murtopinta. 

 

Vaurioiden tarkastelun perusteella voidaan todeta koneistettujen ketjulukkojen vaurioi-

tuvan ensiksi niissä olevan ulokkeen kohdalta. Eli normaalijännitys vaurioittaa lukkoja 

pinta-alan 1 kohdalta (kuva 17.). Ulokkeen murtuminen ei ole systeemin kantavuuden 

kannalta kriittinen asia. Ulokkeesta on hyötyä silloin, jos lenkki pettää, kuten kahdessa 

tapauksessa kävi. Tällöin se pitää systeemin paremmin kasassa. Toisaalta myös yhdessä 

valetuista lukoista koostuvassa systeemissä murtui lenkki ja se kantoi silti kuorman. 

Tulosten perusteella voidaankin päätellä, että koneistetuissa lukoissa oleva uloke ei ole 

kantavuuden kannalta olennainen. Ulokkeen petettyä kantaa rakenne edelleen sille ase-

tetun kuorman. 
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6    ANALYYTTINEN TARKASTELU 

 

 

Tässä luvussa käydään läpi ketjulukoille tehtyä yksinkertaista laskennallista tarkastelua. 

Tarkastelussa käytetään apuna lujuusopin perusperiaatteita ja FE-analyysiä. Muodostu-

via jännityksiä ja niiden perusteella laskettavia FAT-luokkia tarkastellaan kahdessa ta-

pauksessa. Ensimmäisessä tapauksessa olakkeen juureen ei mallinneta FE-ohjelmistolla 

pyöristystä. Toisessa tapauksessa tämä pyöristys mallinnetaan. Tällä menettelyllä halu-

taan tutkia pyöristyksen vaikutusta lukkoihin syntyviin maksimijännityksiin. Saatuja 

FAT-luokkia verrataan IIW-dokumentin antamaan tehollisen lovijännityksen tapauk-

seen, jossa teräkselle sallittu FAT-luokka on 225 (Hobbacher, 2008, s.80.).  

 

6.1 Lujuusopillinen analyysi 

Ketjulukoille tehtiin yksinkertaistettu lujuusopillinen tarkastelu niiden kriittisistä koh-

dista. Kuten vauriokuvista voidaan huomata, vaurioitumisen kannalta kriittisimmät 

kohdat valetuilla ja koneistetuilla kappaleilla sijaitsevat eri paikoissa (kuva 17.). Vale-

tuilla kappaleilla vauriot ovat tulleet lukon yläosaan, jossa kappale on yhteydessä kiin-

nittimeen. Koneistetuilla kappaleilla vauriot ovat tulleet ulokkeeseen, joka on pettänyt. 

Näissä kohdissa vaikutti erilaiset jännitykset. Koneistetuissa kappaleissa vauriot ovat 

aiheutuneet taivutusjännityksen ja leikkausjännityksen yhteisvaikutuksesta. Valetuissa 

kappaleissa puolestaan normaalijännitys on ollut vaurioiden aiheuttajana. Voiman ole-

tettiin jakautuvan tasaisesti kahden lukon puolikkaan välille. Näin ollen lukon puolikas-

ta kuormitti aina puolet voiman kokonaisarvosta. Tarkastelu suoritettiin tutkimalla ra-

kennetta nimellisten jännitysten perusteella. 

  

Väsymismurtuma voi syntyä, vaikka rakenteen jännitykset ovat huomattavasti alle myö-

törajan. Nimellisiä jännityksiä analysoinnissa käytettäessä ei oteta huomioon rakenteen 

epäjatkuvuuskohtia, lovia tai mikrorakenteen vikoja, jotka saattavat aiheuttaa jännityk-

sen kasvua. (Niemi & Kemppi, 1993, s. 231.) Kappaleiden yläosiin kohdistuvat nimelli-

set normaalijännitykset voidaan laskea seuraavalla kaavalla  

 

    
 

 
      (3) 
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jossa F on normaalivoima (N), A on pinta-ala (mm
2
) ja   on nimellinen normaalijänni-

tys (MPa). Normaalijännitys osoittautui kriittiseksi jännitykseksi valetuissa kappaleissa 

(kuva 17.). Koneistetuilla kappaleilla vauriot tapahtuivat ulokkeeseen, johon vaikuttaa 

sekä taivutus- ja leikkausjännitys. Nimellinen jännitys näissä kohdissa saadaan seuraa-

valla kaavalla (Niemi & Kemppi, 1993, s. 231) 

 

    
 

 
 

   

 
 ,   (4) 

 

jossa Q on leikkausvoima (N), A on leikkauspinta-ala (mm
2
), M on taivutusmomentti 

(Nmm), I on taivutusjäyhyys (mm
4
) ja e on suurin etäisyys reunasta momentin tason 

suunnassa (mm). (Niemi & Kemppi, 1993, s. 231)  

 

Molempiin rakenteisiin muodostuu jännityskeskittymiä olakkeen kulmiin. Tämän takia 

on otettava huomioon lovenvaikutusluku. Kun väsyttävän kuormituksen alaisessa raken-

teessa on poikkileikkauksessa lovia, esiintyy kyseisissä kohdissa jännityshuippuja. Jän-

nityshuipun ja nimellisen jännityksen suhdetta nimitetään loven muotoluvuksi α. (Pen-

nala, 2002, s. 356-358) 

 

               
    

    
        (5) 

 

Lovenvaikutusluku voidaan lausua loven muotoluvun ja loviherkkyyden avulla 

 

                     ,         (6) 

 

jossa β on lovenvaikutusluku ja η on loviherkkyysluku. Loviherkkyysluku η vaihtelee 

välillä 0-1. Jos η = 0, lovivaikutusta ei ole ja jos taas η = 1, on lovella suurin mahdolli-

nen vaikutus. Mikäli materiaalin loviherkkyyttä ei tunneta, voidaan käyttää arvoa η = 1, 

jolloin loven muotoluku otetaan huomioon täysin ja ollaan suunnittelussa varmalla puo-

lella. (Pennala, 2002, s. 356-358)  
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Lovenvaikutusluku huomioidaan kestoikälaskuissa, joissa nimellinen jännitys on kerrot-

tu kyseisellä luvulla. Koska ei tiedetä tarkkaan materiaalin loviherkkyyslukua, käytetään 

sen arvona η = 1. Loven muotolukua α määritettäessä niin lujuusopillisesti kuin FE-

analyysin tapauksissa, jännityshuippujen arvot otetaan FE-mallista, josta ne voidaan 

suoraan lukea. Lovenvaikutusluku muuttuu, kun käsitellään pyöristettyä ja pyöristämä-

töntä olaketta, joten näiden välillä suoritetaan vertailua.  

 

Lujuusopillisessa tarkastelussa valetuille kappaleille nimelliseksi jännitykseksi tulee 

vauriokohdassa pelkkä normaalijännityksen osuus. Koneistetuilla kappaleilla nimellinen 

jännitys muodostuu vauriokohdissa taivutuksen ja leikkauksen yhteisvaikutuksesta. 

Alustavan laskennan perusteella kuitenkin todettiin taivutusjännityksen olevan huomat-

tavasti suurempi kuin leikkausjännitys, joten nimellisen jännityksen ajatellaan muodos-

tuvan vain taivutusjännityksen osuudesta.  

 

Laskennassa koneistettujen lukkojen uloke ajatellaan ulokepalkiksi, jossa on kuorma 

päällä. Tasainen kuorma ajatellaan resultanttivoimana, jonka paikkaa kokeiltiin palkin 

päässä ja keskellä. FAT-luokkia laskettaessa resultanttivoima asetettiin palkin keskelle, 

sillä kuorman ajateltiin jakautuvan tasan pinnalle. FAT-luokkien määritys suoritettiin 

yhtälöä 2 käyttäen. Liitteissä II ja III on esitetty laskennan tulokset. 

 

FAT-luokkia määritettäessä tarkastelu suoritetaan vain yhdelle koneistetulle ja yhdelle 

valetulle lukkosysteemille. Tarkastelu tehdään suuremmalla jännityksellä olleille sys-

teemeille, eli KL2 ja VL2. Jännityserot kokeiden KL1 ja KL2, sekä VL1 ja VL2 välillä 

olivat niin pienet, että erot tuloksissa olisivat erittäin pieniä.  
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Kuva 17. Kuormituspinta-alat. Numero 1 kuvaa normaalijännityksen vaikutusaluetta. 

Numero 2 kuvaa leikkausjännitysaluetta ja Numero 3 kuvaa taivutus- ja 

leikkausjännitysaluetta. Valetuista kappaleissa ei ole pinta-alaa 3. 

 

Kokeissa käytettäville kettingeille voidaan katsoa sallitut rasitukset standardin SFS-EN 

818-7 mukaan. Väsymismurtumaa pidetään vaaratekijänä konekäyttöisissä lenkeissä, 

joiden tyyppi on DAT tai DT. Näiden lenkkien on standardin mukaan kestettävä mur-

tumatta vähintään       sykliä jännitysalueilla; suurin jännitys 200 N/mm
2
, keskijän-

nitys 120 N/mm
2
 ja pienin jännitys 40 N/mm

2
. (SFS-EN 818-7+A1, 2008, s. 10.) Ketju-

lukkojen koestuksessa syklimäärät jäivät pienemmiksi kuin standardissa vaaditaan. Ket-

tingin tarkastelussa oletetaan voiman tulevan systeemiin, jossa ei ole ketjulukkoja, eli 

siinä otetaan huomioon vain itsenäisen lenkin kuormattavuus. Nimelliskuormituksen on 

oltava taulukon 2 mukainen.  
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Taulukko 2. Nimelliskuormat. (SFS-EN 818-7+A1, 2008, s. 18) 

 

 

Kokeissa käytetyn kettingin nimelliskoko oli mittausten perusteella 11 mm. Standardi 

antaa taulukon 2 mukaan kettinkityypin DAT 11 mm:n halkaisijalla olevalle lenkille 

nimelliskuorman arvoksi 3 tonnia. Kokeessa käytetty kuorma laskennan perusteella on 

3600 kg (liite IV).  

 

6.2 FE-analyysi 

FE-analyysi suoritetaan Femap/NXNastran-ohjelmalla. Kuormitus analysoinnissa aja-

tellaan staattiseksi ja sen oletetaan jakautuvan tasaisesti kahden ketjulukon puolikkaan 

kesken. FE-analyysin avulla tutkitaan, miten jännitys muuttuu, kun olakkeen juuri mal-

linnetaan pyöristyksellä ja ilman pyöristystä. Materiaalin kimmokertoimena käytetään 

arvoa E = 210 GPa ja Poissonin vakiona arvoa 0,3. FE-analyysia varten kappaleet mal-

linnettiin ensin Solidworks-ohjelmalla, jonka jälkeen mallinnetut kappaleet saadaan 

siirrettyä suoraan Femap/NXNastran-ohjelmaan analysointia varten. Kappaleet mallin-

netaan solideina. Analysoinnissa käytetään vain toista lukon puolikasta asettamalla sille 

reunaehdot siten, että sen käyttäytyminen vastaa käyttäytymistä kokonaisessa systee-

missä. Lukkojen yläosassa oleva olake on mallinnettu siten, että se ei pääse liikkumaan. 

Muissa kappaleen pinnoissa sallitaan siirtymä voiman vaikuttavaan suuntaan. Voima on 

asetettu tasaiseksi kuormaksi pinnalle, johon ketjulenkki välittää voiman. Voiman arvo-



30 

 

na käytetään 17 175 N, mikä on keskiarvo kaikkien väsytyskokeiden voimanvaihteluis-

ta. Kuvassa 18 on esitetty tarkemmin voiman sijainti ja kappaleen käyttäytyminen asete-

tuilla reunaehdoilla. Pyöristämättömien olakkeiden malleissa mallinnuksessa käytetään 

parabolisia kolmioelementtejä ja verkon koko on 0,60 mm jokaisella pinnalla. Nimellis-

ten jännitysten määrittäminen FE-mallista on hankalaa ja epätarkkaa, joten laskennassa 

jännityksen arvona käytetään jokaisessa tapauksessa jännityksen suurinta arvoa. Näin 

toimittaessa jätetään lovenvaikutusluvun huomioon ottaminen pois laskuista. 

 

 

Kuva 18. FE-mallille asetettu kuorma ja mallin käyttäytyminen asetetuilla reunaehdoil-

la. 

 

Vaurioituneita kappaleita tarkasteltaessa koneistettujen lukkojen tapauksessa ulokkeen 

kulmiin kohdistuva jännityskeskittymä on ollut rakenteelle kriittisin. Siinä kohdassa 

jännityksen suurin arvo harvemmalla verkotuksella on noin 210 MPa (kuva 19.).  
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Kuva 19. Koneistetun ketjulukon jännitykset ulokkeessa 0,60 mm:n verkolla. 

 

Verkotuksen merkityksen tärkeyttä tarkastellaan asettamalla koneistetun kappaleen 

ulokkeen nurkkiin hieman tiheämpi verkotus. Verkotuksen suuruutena kuvassa 20 käy-

tetään 0,25 mm, kun se kuvan 19 tapauksessa on 0,60 mm. Tiheämmällä verkotuksella 

saadaan jännityspiikin arvoksi noin 270 MPa. Verkotuksen suuruudella on siis huomat-

tava vaikutus saatuihin tuloksiin etenkin silloin, jos tarkasteltava alue on pieni. Taivu-

tusjännitys muodostaa siis oletettavasti särön ulokkeen kulmiin, josta se pääsee väsyttä-

vän kuormituksen takia kasvamaan ja muodostamaan ensimmäisen vaurion. 

 

 

Kuva 20. Koneistetun ketjulukon jännitykset ulokkeessa 0,25 mm:n verkolla. 
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6.2.1 Pyöristämätön olakkeen juuri 

Kuvasta 21 nähdään, miten jännitys jakautuu koneistetun kappaleen olakkeen juurelle. 

FE-analyysin perusteella tämä kohta näyttäisi olevan kaikista kovimmalla jännityksellä, 

vaikka ensimmäiset vauriot ovat tapahtuneet ulokkeelle. Näyttäisi siis siltä, että tässä 

kohdassa särön muodostumisen mahdollisuus ei ole niin suuri kuin ulokkeessa.  

 

 

Kuva 21. Koneistetun ketjulukon jännitykset olakkeen vieressä ilman pyöristystä. 
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Valetun kappaleen tapauksessa vertailtaessa murtumispintaa vauriokohdassa (kuva 14.) 

ja FE-analyysin pohjalta saatua jännityksen jakautumista (kuva 22.), vastaavat ne hyvin 

toisiaan. Vaurio on lähtenyt etenemään olakkeen juuresta kulmasta, jossa on suurin jän-

nitys. Tämän jälkeen vaurio on edennyt kohti lukon keskikohtaa. 

 

 

Kuva 22. Valetun ketjulukon jännitykset olakkeen vieressä ilman pyöristystä. 

 

Vertailtaessa valetun ja koneistetun kappaleen välisiä jännityksiä, voidaan todeta vale-

tun kappaleen ottavan vastaan olakkeen juuressa suuremman jännityksen kuin koneistet-

tu. Uloke, joka löytyy koneistetuista kappaleista ottaa vastaan osan jännityksistä, mikä 

pienentää olakkeen kuormitusta koneistetuissa lukoissa. 

 

Laskentaa varten mallista otetaan ylös suurin jännitys, sillä nimellisen jännityksen mää-

rittäminen mallista on hankalaa. Pyöristämättömien olakkeiden tapauksissa valetun ket-

julukon suurin jännityksen arvo olakkeen reunassa on noin 660 MPa ja sitä käytetään 

laskennassa vertailtaessa lujuusopillisia kestoikä ennusteita FE-analyysin pohjalta las-

kettuihin kestoikiin. Koneistettujen kappaleiden tapauksessa suurin jännitys on noin 406 

MPa ja se esiintyy myös olakkeen juuressa. Vaurioituneessa ulokkeessa maksimijänni-

tys on 270 MPa ja se esiintyy vain ulokkeen terävissä kulmissa. FAT-luokat määritetään 

ulokkeen ja olakkeen jännitysten perusteella. Saadut FAT-luokat löytyvät taulukosta 3. 
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6.2.2 Pyöristetty olakkeen juuri 

Tarkastelu suoritetaan myös pyöristetylle olakkeen juurelle, mikä vastaa enemmän to-

dellisuutta. Valmistusprosessin takia kulmasta tulee pyöreä. Oikean kappaleen tarkkaa 

pyöristyssädettä ei tiedetä, joten malliin tehdään pyöristys, jonka säde r = 1 mm. Pyöris-

tyksien lähellä parabolisia kolmioelementtejä käytettäessä on verkon koko oltava pie-

nempi kuin ¼*r (Hobbacher, 2008, s.35.). Verkon kokona käytetään tässä tapauksessa 

arvoa 0,24 mm pyöristyksen kohdalla. Muilla reunoilla verkon koko on 1,0 mm. 

 

Laskentaa varten mallista otetaan ylös suurin jännitys, sillä nimellisen jännityksen mää-

rittäminen on hankalaa. Kuvassa 23 on esitetty jännitykset pyöristetyn koneistetun kap-

paleen olakkeen juuressa. Suurin jännitys olakkeen nurkassa on noin 360 MPa. 

 

 

Kuva 23. Koneistetun ketjulukon jännitykset olakkeen juuressa pyöristyksellä. 

 

Kuvassa 24 on esitetty valetun kappaleen pyöristetyn kulman suurin jännitys, mikä on 

noin 480 MPa. 
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Kuva 24. Valetun ketjulukon jännitykset olakkeen juuressa pyöristyksellä. 

 

Pyöristykset malleissa muuttavat saatuja tuloksia selvästi ja vaikuttavat varsinkin jänni-

tysten jakautumiseen pinnoilla. Myös maksimijännitykset putoavat huomattavasti ver-

rattuna pyöristämättömiin tapauksiin. Saadut FAT-luokat on esitetty taulukossa 3. 

 

6.3 Analyysien tulokset 

Koneistetun kappaleen ulokkeelle tehty FAT-luokan määritys, jossa voiman resultantti 

sijaitsee aivan ulokkeen päässä antaa todella pienen FAT-luokan eikä ole luotettava. 

Taulukossa 3 oleva FAT-luokka ulokkeelle onkin laskettu voiman resultantin sijaitessa 

ulokkeen keskellä. Lovenvaikutuslukua määritettäessä maksimijännityksen arvot on 

otettu FE-malleista. Taulukossa 3 on esitetty kaikki laskennan perusteella saadut FAT-

luokat. Taulukossa KL vastaa suuremmalla jännityksellä ollutta koneistettua koesys-

teemiä KL2. Vastaavasti VL vastaa koesysteemiä VL2. Laskut löytyvät liitteistä II ja 

III. 
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Taulukko 3. Väsymiskestävyysluokat. 

Lujuusopin perusteella saadut väsymiskestävyysluokat. (FAT) 

Pyöristämätön 

KL VL 

Olake:                    255 

Uloke:                   177 

Olake:                   417 

Pyöristetty 

KL VL 

Olake:                   226 Olake:                    304 

FE-analyysin tulosten perusteella saadut väsymiskestävyysluokat. (FAT) 

Pyöristämätön 

KL VL 

Olake:                   256 

Uloke:                   170 

Olake:                   416 

Pyöristetty 

KL VL 

Olake:                   227 Olake:                   302 

 

Taulukossa 3 olevat lujuusopillisesti lasketut ja FE-analyysin perusteella lasketut FAT-

luokat vastaavat toisiaan. Tämä johtuu siitä, että lujuusopillisessa laskennassa nimelli-

nen jännitys kerrottiin lovenvaikutusluvulla, joka on määritetty käyttämällä FE-mallista 

saatua maksimijännitystä. Tällöin jännitys vastaa suurinta kappaleelle tulevaa jännitys-

tä. FE-analyysin perusteella lasketuissa FAT-luokissa käytetään suoraan tätä suurinta 

jännitystä, sillä nimellisen jännityksen määritys mallista on hankalaa. Erot tuloksissa 

lujuusopillisesti ja FE-analyysin perusteella määritettyjen arvojen välillä johtuvat pyö-

ristyksistä. 

 

Tulosten perusteella pyöristämättömät olakkeet antavat kappaleille suuremman FAT-

luokan. Laskennassa oletettiin jokaisen kappaleen kestävän 200 000 sykliä ja mahdollis-

ten vaurioiden syntymistä ennen tätä ei ole huomioitu. Pyöristämätön olake aiheuttaa 

suuremman jännityspiikin kappaleeseen, minkä takia myös sen kestoikä on oikeasti pie-

nempi. Todellisessa tapauksessa eli pyöristetyllä olakkeella saavutetaan parempi väsy-

miskestävyys. Nyt lasketut FAT-luokat eivät siis tarkoita suoraan kestävämpää raken-
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netta. Niitä tulee tulkita siten, että suurempi FAT-luokka tarkoittaa kovemmalla rasituk-

sella olevaa tapausta, joka todennäköisesti vaurioituu aikaisemmin. Tämä johtuu siitä, 

että tarkkoja vaurioon johtavia syklimääriä ei tiedetä, vaan oletetaan jokaisen kappaleen 

kestävän 200 000 sykliä. 

 

Olakkeiden vaurioitumista tarkasteltaessa pyöristämättömän olakkeen tapauksessa suu-

rimmaksi jännitykseksi olakkeen juuressa tulee valettujen lukkojen tapauksessa 660 

MPa ja koneistettujen lukkojen tapauksessa 406 MPa. Pyöristetyllä olakkeen juurella 

arvot ovat valetuilla 480 MPa ja koneistetuilla 360 MPa. Jännityksissä on siis huomat-

tava ero pyöristetyn ja pyöristämättömän juuren välillä. Tämä vaikuttaa suoraan oletet-

tavaan kestoikään ja väsymiskestävyysluokkaan.  

 

Pyöristämätön olakkeen juuri aiheuttaa erittäin suuren jännityspiikin kappaleeseen ja 

vaikuttaa siihen, että lovenvaikutusluvusta tulee valetuissa lukoissa erittäin suuri, yli 7. 

Koneistetuissa kappaleissa oleville ulokkeille puolestaan tulee erittäin pieni lovenvaiku-

tusluku, alle 1. Luvun pieni arvo johtuu siitä, että todellisessa tapauksessa voima on 

kuormittanut uloketta eri tavalla kuin FE-mallissa sen on oletettu kuormittavan. Tämän 

takia luku ei ole luotettava. FE-mallissa voima on asetettu tasaisesti pinnalle, johon ket-

julenkki välittää voiman (kuva 18.). Kuitenkin vauriokuvia tarkasteltaessa voima ei ole 

jakautunut täysin tasaisesti tälle pinnalle, vaan jokin alue pinnasta ottaa vastaan suu-

remman voiman (kuva 10.). Tästä voidaankin päätellä, että voiman tarkan sijainnin 

määrittämisellä on erittäin suuri merkitys onnistuneen analysoinnin suorittamisessa ja 

pienikin ero voiman sijainnissa vaikuttaa tuloksiin merkittävästi. 

 

Verrattaessa koneistettujen ja valettujen kappaleiden olakkeiden FAT-luokkia toisiinsa, 

saa valetun lukon olake korkeamman FAT-luokan. Tämä tarkoittaa tässä tapauksessa 

sitä, että siihen kohdistuu korkeampi jännitys. Tämä johtuu siitä, että koneistetuissa 

kappaleissa oleva uloke ottaa vastaan osan kuormasta ja näin ollen olake ei ota niin 

suurta rasitusta vastaan.  

 

Koneistettujen lukkojen ulokkeen FAT-luokaksi saadaan noin 170, mikä tarkoittaa sitä, 

että siihen kohdistuu pienempi jännitys kuin olakkeelle. Uloke kuitenkin vaurioitui en-
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nen olaketta. Tässäkin kohdassa vaikuttaa paljon se, miten voima on FE-malliin asetet-

tu. Pinnalle asetettu tasainen voima ei vastaa todellista tapausta. 

 

Saatuja FAT-luokkia ei voida pitää luotettavina vaurioitumisen kannalta, sillä tarkkaa 

syklimäärää, jolloin vauriot tapahtuivat, ei tiedetä. Nyt lasketut FAT-luokat soveltuvat-

kin vain jännitysten vertailuun kriittisissä kohdissa. Verrattaessa taulukon 3 FAT-

luokkia IIW-dokumentin tehollisen lovijännityksen menetelmän antamaan arvoon 225, 

voidaan todeta koneistettujen lukkojen vastaavan parhaiten näitä arvoja olakkeen koh-

dassa. Jokainen valetuille lukoille lasketuista FAT-luokista on suurempi kuin IIW-

dokumentin antama arvo 225, todellinen FAT-luokka asettuisi todennäköisesti lähelle 

tätä lukua, sillä vauriot ovat tapahtuneet ennen kokeissa käytettyä 200 000 sykliä. Ko-

keen VL2 kuormitusvaihtelukuvaajaa liitteessä I tarkasteltaessa voidaan huomata pieni 

muutos siirtymäkäyrässä noin 140 000 syklin kohdalla. Jos vaurio on tapahtunut tässä 

kohdassa, saadaan FAT-luokaksi kappaleelle noin 282. Tämä arvo on jo selvästi lähem-

pänä IIW-dokumentin antamaa arvoa. 

 

FE-analyysin perusteella voidaan hyvin ennustaa, mistä kohdasta mahdollinen väsy-

mismurtuma lähtee etenemään. Suuret jännityskeskittymät ja väsyttävä kuormitus aihe-

uttavat yhdessä otolliset olosuhteet särön muodostumiselle. On vaikea sanoa, oliko kap-

paleissa jo ennen koestusta mahdollisia valmistusvirheitä, jotka vastaisivat alkusäröä. 

 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että koneistetuissa kappaleissa oleva uloke vähen-

tää jännitystä olakkeen luona. Kuitenkin kun uloke murtuu, siirtyy jännitys enemmän 

olakkeelle ja vastaa tässä tilanteessa enemmän valettujen lukkojen tapausta.  
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Taulukko 4. Suhteelliset jännitykset olakkeissa. 

 Lujuusopillinen tarkastelu 

(pyöristämätön) 

Lujuusopillinen tarkastelu 

(pyöristetty) 

(
            

                 
)
 
  

11,6 4,4 

 

 FE-analyyttinen tarkastelu 

(pyöristämätön) 

FE-analyyttinen tarkastelu 

(pyöristetty) 

(
            

                
)
 
  

11,2 4,2 

 

 

Taulukossa 4 on esitetty maksimijännitysten perusteella lasketut suhteelliset jännitykset 

olakkeissa. Pyöristämättömien olakkeiden tapauksessa suhdeluku on suurempi, eli jän-

nityksissä on suurempi ero kuin pyöristettyjen olakkeiden tapauksessa. Pyöristyksen 

voidaan siis ajatella tasoittavan jännitystä siten, että suurimmat jännityspiikit tasoittuvat 

suuremmalle alalle.  Kuitenkin jokaisessa tapauksessa valetun kappaleen olake ottaa 

vastaan suuremman jännityksen kuin koneistetun kappaleen olake.  
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7    JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Jokainen ketjulukkosysteemi kantoi sille asetetun kuorman rakenteen pettämättä. Kai-

kissa systeemeissä oli kuitenkin vaurioita riippumatta ketjulukon valmistusmenetelmäs-

tä. Nämä vauriot eivät kuitenkaan olleet vielä kokeiden päätyttyä niin suuria, että sys-

teemi olisi pettänyt ja kuorma olisi irronnut vaaraa aiheuttaen.  

 

Vaurioituneita ketjulukkoja tarkasteltaessa esiin nousi ketjulukkosysteemin kokoonpa-

no, joka sitoo vielä vaurioituneetkin kappaleet tiukasti yhteen. Näin näytti käyvän mo-

lempien, sekä valettujen ja koneistettujen lukkojen tapauksissa, joissa kettingin puolikas 

oli täysin katkennut. Katkennut lenkki ei kuitenkaan päässyt irtoamaan systeemistä tiu-

kan kokoonpanon ansiosta.  

 

Kun eri valmistusmenetelmällä valmistettuja lukkoja vertaillaan toisiinsa vaurioitumi-

sen kannalta, havaittiin niissä huomattavia eroja. Koneistetut kappaleet varoittavat ha-

joamisestaan selvemmin. Tämä varoitus tapahtuu niissä olevan ulokkeen murtumisella. 

Murtuneita kappaleita tarkasteltaessa huomattiin ulokkeen murtumisen jälkeen kappa-

leen kantavan vielä kuormansa hyvin ja se olikin usein ainut vaurio koko systeemissä. 

Ulokkeen murtumisen jälkeen näyttäisi kriittinen kohta siirtyvän samaan paikkaan kuin 

valetuilla kappaleilla, eli kiinnitintä vasten tulevalle olakkeelle. 

 

Turvallisuuden kannalta rakenteita voidaan pitää onnistuneina ja äkkinäisiä kuorman 

putoamisia ei kokeiden perusteella tule tapahtumaan. On tietysti otettava huomioon, että 

kuormat ovat sallittuja ja lukkojen kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. Kokeissa saatettiin 

myös hakea vaurioitumista kappaleissa, jotta vaurion muodostumisesta ja sijainnista 

saataisiin tietoa.  

 

Käytetyistä analyyttisistä menetelmistä FEM antaa luotettavammat tulokset. Vertailta-

essa pyöristettyä ja pyöristämätöntä olakkeen juurta, kestää pyöristetty olakkeen juuri 

huomattavasti paremmin kuormitusta. Todellisesta kappaleessa tämä pyöristys löytyi-

kin.  
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Saatuja FAT-luokkia ei voida pitää täysin luotettavina, sillä ne on laskettu oletuksella, 

että kappaleet kestävät vaaditun 200 000 sykliä Todellisuudessa vauriot ovat tapahtu-

neet jo aikaisemmin. Tämän takia olisikin hyvä tarkistaa kesken väsytyskokeen kappa-

leiden kunto, jotta tarkka vaurioitumisaika saataisiin selville.  
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Kuormitusvaihtelukuvaajat                  Liite I   1/4
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Liite I   2/4 
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Liite I   3/4 
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Liite I   4/4 
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Laskut lujuusopin perusteella          Liite II   1/4

           

Nimelliset normaalijännitykset ketjulukkojen olakkeissa: 

 

KL1:       
         

       
 = 101,7 MPa 

                                                    
     

        = 2,8 MPa 

                                                                

 

KL2:       
          

        = 102 MPa 

                                                    
     

        = 2,23 MPa 

                                                                

 

VL1:  

       
          

          = 94,8 MPa 

                              
     

          = 2,93 MPa  

                                             

 

VL2:  

                                                     
          

          = 95 MPa  

                                                     
     

          = 2,07 MPa 

                                                                

  

 

Olakkeiden leikkautuminen: 

 

KL1:    
          

                  

KL2:    
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            Liite II    2/4 

VL1:    
          

                  

 

VL2:    
          

       
          

 

 

Ulokkeiden leikkautuminen koneistetuissa kappaleissa: 

 

KL1:    
          

                   

KL2:    
          

                    

 

 

Nimellinen taivutusjännitys koneistettujen kappaleiden ulokkeissa. Lasketaan myös 

jännityvaihtelu, sillä taivutusjännitys johti vaurioon (voima keskellä uloketta): 

 

b = 12,5 mm, h = 8,4 mm  

 

  
         

  
         

 

Suurin etäisyys e = 8,4/2 = 4,2 mm 

Ulokkeen keskellä voiman varsi 3 mm. 

 

KL1:  
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Liite II    3/4 

KL2: 

                          

                        

 

     
         

    
         

     
        

    
         

                       

 

Lovenvaikutusluvut pyöristämättömissä olakkeissa. (Lujuusopillisesti saatu nimellinen 

jännitys ja FEM-mallista saatu maksimijännitys): 

 

KL (uloke):      
    

    
 = 

   

   
     

                              

 

KL (olake):      
    

    
 = 

   

    
     

                              

 

VL (olake):      
    

    
 

   

    
     

                              

 

Väsymiskestävyysluokat lujuusopillisten jännitysten mukaan pyöristämättömällä olak-

keella: 

 

KL (uloke):      √
       

     

 
                

      

KL (olake):      √
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Liite II    4/4 

 

VL (olake):      √
       

     

 
             417  

 

Lovenvaikutusluvut pyöristetyllä olakkeella. (lujuusopillisesti saatu nimellinen jännitys 

ja FEM-mallista saatu jännityspiikki): 

 

KL (olake):      
    

    
 = 

   

    
  ,6 

                              

 

VL (olake):      
    

    
 

   

    
     

                              

 

 

Väsymiskestävyysluokat lujuusopillisten jännitysten mukaan pyöristetyllä olakkeella: 

 

KL (olake):      √
       

     

 
                 

VL (olake):      √
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Laskut FE-analyysin perusteella               Liite III  

 

FE-analyysin tulosten perusteella lasketut väsymiskestävyysluokat pyöristämättömällä 

olakkeella: 

 

KL (uloke): 

                                                      √
       

     

 
            

 

KL (olake): 

  

     √
       

     

 
            

 

VL (olake):  

            √
       

     

 

            

 

FE-analyysin tulosten perusteella lasketut väsymiskestävyysluokat pyöristetyllä olak-

keella: 

 

KL (olake): 

    √
       

     

 

             

VL (olake):  

    √
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Muut laskut                   Liite IV 

 

Jännityssuhteet: 

 

KL1:    R = 
   

   
 = 

             

          

       
 = 0,027 

 

KL2:   R = 
   

   
 = 

             

          

         
 = 0,022 

 

VL1:  R =  
   

   
 = 

             

          

        
 = 0,032 

 

VL2:  R =  
   

   
 = 

             

          

        
 = 0,022 

 

 

Ketjulukkosysteemiin kohdistuva kuorma: 

 

     
       

         
 = 3604 kg 

 

Suhteelliset kestoiät: 

 

Lujuusopillinen (pyöristämätön):  (
        

        
)
 

  11,6 

Lujuusopillinen (pyöristetty): (
        

        
)
 

  4,4 

FE-analyyttinen (pyöristämätön): (
   

   
)
 

  11,2 

FE-analyyttinen (pyöristetty): (
   

   
)
 

  4,2 
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                 Liite   V 

Koesysteemien rasituspinta-alat ja niihin kohdistuvat jännitykset                

 KL1 KL2 VL1 VL2 

Ulokkeen leikkaus-

pinta-ala (mm
2
) / 

Kohdistuva nimelli-

nen leikkausjännitys 

(MPa) 

128,9/ 137 128,9/ 136,9   

Ulokkeen leikkaus-

pinta-ala (mm
2
) / 

Kohdistuva nimelli-

nen taivutusjännitys 

(MPa) 

128,9/ 350 128,9/ 352,1   

Olakkeen leikkaus-

pinta-ala (mm
2
)/ 

Kohdistuva nimelli-

nen leikkausjännitys 

(MPa) 

266/ 66,4 266/ 66,3 257/ 68,5 257/ 68,7 

Normaalijännityksellä 

oleva pinta-ala 

(mm
2
)/  

Kohdistuva nimelli-

nen normaalijänni-

tys (MPa) 

173/ 98,8 173/ 99,8 185,7/ 91,9 185,7/ 92,9 

 

 


