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Abstract

Fretting is present where the contacting surfaces of mechanical parts are  subjected to rubbing and an
alternating stress, resulting in fatigue in the  material. This is the situation between the hub and shaft
in a shrink-fitted  assembly. In practice, fretting is found in the same assembly with normal  fatigue,
and it occurs in the axle in a shrink-fit between an axle and a hub,  while normal fatigue cracks are
found outside the assembly.

Fretting phenomena have been investigated by many authors in laboratories,  but the dimensioning
criteria for shrink-fit assemblies are insufficient for the  construction engineer. Fretting causes a
considerable reduction in the fatigue  strength of a shrink-fit assembly, and failures caused by fretting
are as  numerous as failures resulting from normal fatigue. The purpose of this  investigation was to
examine the effect of hub material, contact pressure, slip  amplitude and shaft geometry on fatigue
strength. The goal of this investigation  was to determine an optimal contact pressure and a favourable
fillet radius and  axle diameter ratio at which fretting failure can be avoided and maximum normal
fatigue strength will be obtained. 

The torsional fatigue strength of shrink-fitted shaft couplings was  estimated using tests that varied
the material of the hub, the contact pressure,  the geometry of the shaft and the torsional stress
amplitude of the shrink-fitted  assembly. Based on the information obtained from the test, aluminium
as a hub  material appears to produce little damage to a steel shaft, whereas bronze  appears to cause
damage and fatigue. Cast iron and steel caused a medium amount  of damage.

To increase contact pressure at the shoulder, hub overhang past the  shoulder was used. These
experiments showed that increasing the contact pressure  decreased the slip amplitude, thereby
reducing fretting. With low contact  pressure, shaft fracturing began from fretting fatigue inside the
hub, but with  high contact pressure the shaft fractured at the fillet due to normal fatigue.  Selecting
the fillet radius according to the contact pressure makes it possible  to dimension the shrink-fit shaft
assembly to prevent fretting. The shrink-fitted  shaft should be designed according to the normal
fatigue limit, because fretting  fatigue may occur when the number of load cycles exceeds  2x107. 

Fretting can be prevented by using a sufficiently high contact pressure and  by choosing optimal
ratios for the fillet radius and the diameter. To avoid  fretting, the slip amplitude should be under 3
µm. This is achieved by  using a contact pressure of over 100 N/mm2, calculated  according to Lamé's
theory. A method for dimensioning a shrink-fitted shaft with respect to fretting fatigue  was presented
based on a specific geometry (∅  50 mm) and the materials used  in the tests. The method was applied
in verifying the fretting fatigue of a  shrink-fitted shaft with a diameter of 300 mm.

Keywords: friction coefficient, slip amplitude, torsional fatigue strength, tribology    
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Tiivistelmä

Kitkaväsyminen esiintyy yleisesti, kun koneenosien kontaktipintoihin kohdistuu edestakainen  jän-
nitysamplitudi  hankaavan liikkeen lisäksi johtaen materiaalin väsymiseen. Tällainen tilanne vallit-
see navan ja akselin  välissä kutistusliitoksessa. Kitkaväsyminen esiintyy käytännössä samassa
kutistusliitoksessa kuin normaali  väsyminenkin ja se ilmenee navan ja akselin välissä yleensä akse-
lissa, kun taas tavanomainen väsyminen  tapahtuu akselissa liitoksen ulkopuolella.

Kitkaväsymistä on tutkittu paljonkin, mutta kutistusliitoksen mitoituskriteerit kitkaväsymisen
osalta  ovat  puutteelliset. Kitkaväsyminen aiheuttaa merkittävän väsymislujuuden heikkenemisen
sekä täten väsymisiän  alenemisen kutistusliitoksessa ja sen aiheuttamat vauriot ovat määrältään
samaa luokkaa tavanomaisen väsymisen  kanssa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää
napamateriaalin, liitospaineen, liukuma-amplitudin ja  geometrian vaikutus väsymislujuuteen.
Tavoitteena oli määrittää optimaalinen liitospaine sekä sopivat olakkeen  pyöristyssäde ja akselisuh-
de, jotta kitkaväsyminen voidaan välttää ja saavuttaa maksimaalinen normaali  väsymislujuus.

Kitkaväsymislujuutta väännön suhteen testattiin varioimalla napamateriaalia, liitospainetta, geo-
metriaa  ja  jännitysamplitudia. Testien perusteella alumiininen napamateriaali sopi hyvin teräsakse-
lin kanssa, kun taas  pronssi aiheutti akseliin pintavaurion ja sitä kautta väsymisilmiön. Teräs- ja
valurautanapa olivat näiden  kahden materiaalin välissä.

Liitospaineen nostamiseksi olakkeen reunalla käytettiin navan ylitystä olakkeen yli. Kokeet
osoittivat  kitkaväsymisen vähenevän korkeammilla liitospaineilla liukuman aletessa. Alhaisella lii-
tospaineella akselin  vaurioituminen alkoi kitkaväsymisenä navan sisältä, mutta hyvin korkealla lii-
tospaineella murtuminen tapahtui  olakkeesta tavanomaisena väsymisenä. Valitsemalla pyöristyssä-
de liitospaineen perusteella kutistusliitos on  mitoitettavissa kitkaväsymistä vastaan. Kutistusliitos
tulisi mitoittaa tavanomaisen väsymisen mukaan, koska  kitkaväsymismurtuma voi tapahtua kuor-
manvaihtoluvulla yli 2x107.

Kitkaväsyminen on ehkäistävissä käyttämällä riittävän korkeata liitospainetta sekä sopivaa olak-
keen  pyöristyssädettä yhdistyneenä oikeaan akselisuhteeseen. Kitkaväsyminen estyy kun liukuma-
amplitudi on alle 3 µm. Tämä on saavutettavissa liitospaineella yli 100 N/mm2 laskettuna Lamén
teorian mukaan. Tutkimuksessa on esitetty mitoitusmenetelmä kitkaväsymisen suhteen perustuen
∅ 50 mm  akselilla sekä käytetyillä materiaaleilla tehtyihin testeihin. Menetelmää on sovellettu kit-
kaväsymisen tarkasteluun kutistusliitokseen,  jonka akselin halkaisija on 300 mm.

Asiasanat: kitkakerroin, liukuma-amplitudi, tribologia, vääntöväsymislujuus



Esipuhe

Akselin kutistusliitoksen yleisimmät vauriotavat ovat tavanomainen väsyminen akselissa
navan ulkopuolella ja kitkaväsyminen akselissa navan ulkoreunan alla. Akselin
kutistusliitoksen mitoitus hallitaan tavanomaisen väsymisen suhteen, mutta mitoitus
kitkaväsymisen osalta on kuitenkin puutteellista, jolloin esiintyy tarve kehittää luotettavat
mitoituskriteerit kitkaväsymisriskin hallitsemiseksi vääntökuormituksessa. Tämän
tarpeen tyydyttäminen on tehdyn tutkimuksen tavoitteena.

Tutkimus sai alkunsa professori Jorma Tuomaalan aloitteesta vuonna 1993. Hänen
tekemiensä tutkimusten pohjalta testit tehtiin ∅50 mm akseleille vääntöväsytyskokein,
joita tehtiin yhteensä n. 100 kpl vuosina 1993-1996. Testit suoritettiin Oulun Yliopiston
tuotantotekniikan laboratorion konepajassa. Varsinainen tutkimustyö on kuitenkin tehty
koneensuunnittelun laboratoriossa.

Väitöskirjatutkimuksen ohjaajina ovat toimineet professori Jorma Tuomaala ja
professori Jouko Karhunen. Kiitän heitä saamistani innostavista ja asiantuntevista
neuvoista. Kiitän konetekniikan osaston johtajaa, professori Juhani Niskasta
kannustavasta suhtautumisesta tutkimustyöhön, joka edesauttoi työn valmistumista.

Työni esitarkastajille professori Kenneth Holmbergille ja professori Heikki
Martikalle esitän kiitokseni saamistani ohjeista ja kritiikistä.

Tutkimukseen on osallistunut myös laboratorioinsinööri Väinö Vuoto erityisesti
rakentamalla testaus- ja mittauslaitteiston, josta hänelle suuret kiitokset. Konepajan
henkilökunta on tehnyt koekappaleet ja korjannut rikkoontunutta laitteistoa: Jorma
Haajanen, Pekka Limnell, Juha Matkaselkä, Erkki Partanen, Aarno Rundelin ja Erkki
Vauhkonen. Esitän heille kaikille kiitokseni saamistani neuvoista ja avusta. Kiitän
yhteistyöstä myös seuraavia: Kaisu Kekkonen, Hannu Lahtinen, Stig-Göran Sjölind,
Kalle Vähätaini ja Osmo Väliheikki. Jos joku puuttuu syy on yksin allekirjoittaneen.

Tutkimuksen taloudellisesta tuesta kiitän Oulun yliopiston tukisäätiötä, Tauno
Tönningin säätiötä ja KAUTE-säätiötä.

Kiitän vanhempiani Maila ja Toivo Juumaa sekä siskojani perheineen
myötäelämisestä tutkimustyön aikana. Kiitän ystävääni Pirjo Harakkaa hänen
osoittamastaan ymmärtämyksestä, koska tutkimustyö on vienyt monet illat ja viikonloput.
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a kuormitusvivun pään siirtymä
a1 kartion aksiaalinen siirtymä
ak kuormitusvivun pään lineaarinen siirtymä
am kuormitusvivun pään kokonaissiirtymä
ao kuormitusvivun pään siirtymä kuormituksella Fo

B navan pituus
Bij i,j=1...4 muunnosmatriisi
C navan ohennuksen pituus
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d3 navan kevennyksen ulkohalkaisija
da akselin halkaisija olakkeen juuressa
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D olakkeellisen akselin suurempi halkaisija
Dn navan halkaisija
Dp navan ohennuksen halkaisija
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Ea akselimateriaalin kimmomoduuli

Ee napamateriaalin kimmomoduuli
Ei kartioholkkimateriaalin kimmomoduuli
Ek napamateriaalin kimmomoduuli, kevennyksen kohdalla
Er napamateriaalin kimmomoduuli, navan uloin osa
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F voima
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Ga akselimateriaalin liukumoduuli
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Mt taivutusmomentti
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pa pintapaine akselin ja kartioholkin välissä
pk1 pintapaine kevennyksen sisäpinnalla
pk2 pintapaine kevennyksen ulkopinnalla
pmax pintapaine navan kokonaan myötäessä
pmin pintapaine kestoiän minimissä
p hydrostaattinen paine

P normaalivoima, materiaalin myötöpaine
P(x,y) ympyrän kehäpiste
q jännityskeskittymä
qr , qz jännityskeskittymäkomponentit
Q apumuuttuja laskettaessa pintapainetta
r säde
r1 sisäpinnan säde
r2 ulkopinnan säde
R pyöristyssäde
Ro , R1 akselin säteet
Ra pinnan profiilin keskipoikkeama
s liukumavyöhykkeen pituus
t aika
u siirtymä
u- siirtymä renkaan ulkopinnassa
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u1 renkaan sisäpinnan siirtymä
u2 renkaan ulkopinnan siirtymä
u4 navan ulkopinnan siirtymä
v siirroskomponentti
vr kehän suuntainen siirtymä
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x, y, z karteesinen koordinaatisto
X, Y, Z tilavuusvoimat
z  tilavektori
z− tilavektori renkaan ulkopinnassa

z+ tilavektori renkaan sisäpinnassa
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 tilavektori renkaassa 2
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− =, , ,2 3 4 tilavektori renkaan i ulkopinnassa

z ii

+ =, , ,2 3 4 tilavektori renkaan i sisäpinnassa
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α akselin olakkeen muotoluku
αc materiaaliominaisuuksia kuvaava muuttuja
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β lovenvaikutusluku
βt väsymislujuuden heikennystekijä
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δϕ kulman muutos
∆ liukuma-amplitudi
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∆c kriittinen liukuma-amplitudi
∆max liukuma-amplitudin maksimiarvo
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ϕ(z,r) vääntökulman funktio
ϕa akselin kiertymä
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σd taivutusvaihtolujuus
σm myötöraja
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σw materiaalin lujuus

σ  paikallinen jännitys

Σ(t) makroskooppinen jännitys
τ leikkausjännitys, vääntöjännitys
τwlovi lovetun akselin väsymislujuus
τd leikkausvaihtolujuus
τmax maksimaalinen leikkausjännitys
τn nimellinen vääntöjännitysamplitudi
τw väsymislujuus väännössä
τws sileän akselin väsymislujuus väännössä
τwsileä sileän akselin väsymislujuus
τϕr radiaalinen leikkausjännityskomponentti
τϕz aksiaalinen leikkausjännityskomponentti
τ  mikroskooppinen leikkausjännitys
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ω kulmanopeus
ξ akselin ja navan siirtymien suhde
ψ kiertymäkulman ääriarvo
∂ osittaisderivaattori
Ω vipuvarren kulmakiihtyvyys
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1 Johdanto

Dynaamisesti kuormitetun mekaanisen liitoksen kontaktipinnoissa tapahtuu
vaurioitumista, joka on monimutkainen fysikaalinen, mekaaninen ja kemiallinen ilmiö.
Edellytyksenä vaurion syntymiselle on riittävä pintapaine ja kitka sekä pieniamplitudinen
liike kontaktipintojen kesken. Ilmiö esiintyy mm. seuraavissa koneissa ja rakenteissa:
helikopterit, lentokoneet, junat, laivat, autot, trukit, bussit, maatalouskoneet, moottorit,
metallirakenteet, implantit, keinosydämet, rakettimoottorit, vaijerit jne. Kitkaväsyminen
esiintyy myös muitten kuin metallisten materiaalien kontakteissa, kuten puu ja teräs, lasi
ja teräs tai muovit (Braunovic 1988). Kitkaan liittyviä vauriomekanismejä tutkitaan
kahdella testimenetelmällä:

1. Kitkakulumistesti (fretting wear test)
2. Kitkaväsymistesti (fretting fatigue test)

Kitkakulumistestissä koekappaleen pintaan kohdistuu normaalivoima sekä
kontaktikappaleen edestakaisesta liikkeestä johtuva leikkausjännitys. Kappaleen pintaan
muodostuu alkavia säröjä sekä se vaurioituu kulumalla. Kulumisen seurauksena
muodostuu oksidijauhetta seuraavan reaktion mukaisesti (Funk 1968):

2Fe 1.5O Fe O2 2 3+ → (1)

Täten 1 g rautaa tuottaa 1.43 g oksidia, jonka tilavuus on 2.2-kertainen perusmateriaaliin
verrattuna.

Kitkakuluminen aiheuttaa liitoksen löystymisen tai sen turpoamisen riippuen siitä
kulkeutuvatko kulumistuotteet ulos liitoksesta vai jäävätkö ne liitospintojen väliin lisäten
pintapainetta. Oksidipartikkelit ovat ominaistilavuudeltaan suurempia kuin hapettoman
metallin ominaistilavuus. Pintojen abrasiivinen kuluminen johtuu oksidipartikkelien
kovuudesta. Kuluminen voi hidastua, jos pintojen väliin muodostuu oksidipartikkeleista
kerros, joka eristää metallipinnat toisistaan. Tällöin adhesiivinen kuluminen on muuttunut
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abrasiiviseksi, jolloin vaurioksi voi muodostua kitkaväsymisestä johtuva halkeama (Jones
& Scott 1983).

Kitkaväsymistestissä koekappaleeseen kohdistuu normaalivoima sekä dynaaminen
kuormitus, joka aiheuttaa syklisen tangentiaalisen jännityksen kontaktipintaan ja liukuman
kontaktipintojen kesken. Särönmuodostus johtaa ulkoisen kuormituksen vaikutuksesta
särön etenemiseen murtumaan asti. Kulumista tapahtuu myös kitkaväsymisen yhteydessä
samoinkuin särönmuodostusta kitkakulumisen kuormitusolosuhteissa (Fouvry et al.
2000b).

Kitkaväsyminen esiintyy dynaamisesti kuormitetuissa kutistusliitoksissa akselin ja
navan välissä tapahtuvan hankauksen seurauksena. Hankaava liike on pieniamplitudista
(<25 µm) ja liikkeen taajuus on yleensä muutamia kymmeniä jaksoja sekunnissa, jolloin
liikkeen nopeus on pieni (n. 5 mm/s). Lisäksi liukupinnat ovat jatkuvasti kiinni toisissaan
ja täten kulumistuotteet eivät pääse poistumaan. Kitkaväsymistä esiintyy kaikkialla missä
vain olosuhteet ovat edellä mainitut ja se ilmenee normaalin väsymismurtuman lisäksi
samassa liitoksessa.

Kitkaväsymisvauriolle on tunnusomaista kulumistuotteena syntynyt ruskea tai musta
jauhe, joka oikeastaan on syntynyt kitkakorroosion vaikutuksesta reaktion (1) mukaisesti.
Kulumistuote alkaa syntyä vasta suuremmilla kuormanvaihtoluvuilla. Kitkaväsymisen
edellytyksenä on kosketuspintojen plastinen muodonmuutos, josta seuraa lämpötilan
nousu siinä määrin, että pintojen välissä tapahtuu hankaavien harjanteiden hitsautumista.
Hitsautuneet kohdat repeilevät irti ja siirtyvät paikasta toiseen. Hankauskohdassa
kitkakerroin nousee hitsautumien takia aiheuttaen liitoksen pinnoille suuria
leikkausjännityksiä. Irronneet partikkelit hapettuvat muodostaen oksideja, jotka
aiheuttavat abrasiivista kulumista. Lisäksi oksidikerros toimii voiteluaineena pintojen vä-
lissä. Suuriamplitudinen liike aiheuttaessaan abrasiivista kulumista on eduksi
kitkaväsymisen kannalta, koska alkavat säröt kuluvat alta pois (Bramhall 1973, Nishioka
& Hirakawa 1969d, Waterhouse 1972, 1981). Hyvin pieniamplitudinen liike taas ei
aiheuta juuri lainkaan kitkaväsymistä, joten se on toinen keino pyrittäessä estämään
ilmiön syntyä. Epäedullisin tilanne on näiden kahden ääripään välissä, jossa varsinainen
kitkaväsyminen esiintyy.

Vauriokarttoja (fretting maps) voidaan käyttää apuna määritettäessä kontaktipintojen
kinemaattisia olosuhteita kuten millä liukuman alueella liitos toimii (Fouvry et al. 2000b,
Vingsbo 1992, Vingsbo & Söderberg 1988). Osaliukuman alue on pahin kitkaväsymisen
kannalta, joten on syytä tietää kriittisen liukuman arvo. Lisäksi suunnittelija tarvitsee
tietoa, miten väsymislujuus alenee kitkaväsymisen johdosta sekä kestoiän hajonnasta,
jotta toimittaisiin turvallisella alueella. Kitkaväsymislujuus on riippuvainen liukuma-
amplitudista, jolloin suunnittelijan tulisi ottaa huomioon liukuman suuruus määrittäessään
lujuuksia. Tällöin on myös ehdottomasti oltava selvillä onko kyseessä normaali
väsyminen vai kitkaväsymisilmiö, kuitenkin mitoitus tulisi tehdä tavanomaisen väsymisen
perusteella.

Liitospaineella näyttää olevan ratkaiseva merkitys miten kutistusliitoksen akseli
murtuu. Pieni liitospaine suurentaa hankaavan liikkeen amplitudia lisäten kitkaväsymistä.
Suuri liitospaine taas lisää jännityshuippua olakkeen kohdalla, jolloin murtuminen
tapahtuu normaalisti väsymällä olakkeen juuresta.

Liitoksen väsymislujuuteen vaikuttaa pintapaineen ja geometrian lisäksi akselin
pinnoitus, pinnan kylmämuokkaus, hiiletys ja nitraus sekä akselin ja navan materiaalit.



19

Akselin pinnoituksella estetään pintojen välinen metallinen kosketus muodostamalla
matalakitkainen kontaktipinta ei-metallisesta materiaalista. Voidaan käyttää myös
pehmeitä metallisia pinnoitteita, joilla on matala leikkauslujuus ja kimmomoduuli tai
kovia pinnoitteita, jolloin todellinen kontaktipinta pienenee. Hiiletys ja nitraus nostavat
pinnan kovuutta ja aiheuttavat puristusjännityksen pintaan nostaen täten väsymislujuutta.
Pinnan kylmämuokkaus nostaa myös väsymislujuutta pinnan puristusjännityksen vuoksi.
Valitsemalla kova akselimateriaali ja pehmeämpi napa parannetaan kitkaväsymislujuutta
verrattuna tilanteeseen, jossa molemmat materiaalit ovat kovia. Kovat materiaalit ovat
kestäviä navan ja akselin välissä tapahtuvaa kulutusta vastaan, mutta alttiita väsymiselle
lovenvaikutusluvun johdosta.

Huolimatta runsaasta tutkimisesta, ilmiötä ei vielä ymmärretä riittävästi niin, että sen
estämiseksi olisi kehitetty luotettavia keinoja. Kitkaväsymislujuuteen vaikuttavat monet
tekijät, joten väsymislujuuden tarkka määritys onnistunee vain kokeellisesti.
Kirjallisuudessa esitetyt koeolosuhteet ovat usein otollisemmat kitkaväsymiselle kuin
todellisuudessa, koska koeolosuhteissa estetään suojaavan oksidikerroksen synty pintojen
väliin. Tässä tutkimuksessa esitetyt kokeet edustavat käytännön olosuhteita (fretting
fatigue test). Kirjallisuudesta löytyy tutkimuksia kutistusliitoksista taivutuskuormituksen
osalta, mutta väännöstä hyvin vähän. Koska kitkaväsymisvauriot ovat yhtä yleisiä kuin
tavallisetkin väsymisvauriot, niin kutistusliitoksen mitoituksessa kitkaväsymisen mukaan
ottaminen liitoksen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun on välttämätöntä. Se on jäänyt liian
vähälle huomiolle varsinkin käytännön koneensuunnittelussa.

Näistä edellämainituista syistä johtuen on tutkimuksen tavoitteiksi valittu seuraavat:
Tavoite yksi on selvittää kutistusliitoksen erilaisten napamateriaalien soveltuvuus

teräsakselin yhteydessä. Testatut napamateriaalit ovat: teräs Fe 52, valurauta GGG-500,
alumiini AlMgSi ja laakeripronssi CuSnPb.

Tavoite kaksi on löytää optimaalinen liitospaine, jolloin jännityshuipun ja kitkavä-
symisen vaikutus väsymislujuuteen on mahdollisimman vähäinen. Tämän tavoitteen
yhteydessä määritetään myös kriittinen liukuma-amplitudi, joka vielä johtaa
kitkaväsymiseen.

Tavoite kolme on etsiä kitkaväsymisen estämisen kannalta paras mahdollinen liitoksen
geometria ottamalla huomioon myös normaali väsymisilmiö. Liitoksen geometria
vaikuttaa muotoluvun kautta jännityshuippuun sekä pintapaineeseen varsinkin, jos olake
sijaitsee navan sisällä.



2 Kitkaväsymiseen vaikuttavia tekijöitä

Eri tekijöiden vaikutusta kitkaväsymislujuuteen voidaan arvioida teoreettisesti ja
kokeellisesti, jolloin tekijöiden keskinäinen vaikutus toisiinsa tulisi eliminoida, joka voi
olla mahdotonta. Varmaa ja yksiselitteistä johtopäätöstä on vaikea tehdä esimerkiksi
liukuma-amplitudin ja pintapaineen vaikutuksista liitoksen väsymislujuuteen. Liitoksen
geometrian vaikutusta on tutkittu vähän, koska tutkimukset ovat usein perustutkimusta ja
koekappaleet ovat sen mukaisia. Lisäksi tutkimukset käsittelevät enimmäkseen veto-
puristus- ja taivutuskuormitusta; väännöstä on saatavilla vähemmän aineistoa, joka sopisi
koneensuunnittelijan tarpeisiin. Silmiinpistävää on eri tutkijoiden arviot liukupintojen
lämpötilasta. Jonkinlainen yksimielisyys löytyy liukuma-amplitudin, kuormanvaihtoluvun,
kuormituksen taajuuden, liitospintojen materiaalin ja geometrian osuudesta
kitkaväsymisilmiöön. Pintapaineen, jännitystilan ja kitkakertoimen vaikutuksista taas
esitetään erilaisia arvioita. Tiedot ovat hieman epämääräisiä myös pinnankarheuden ja
ympäristön osalta.

Yhteenvetona tarkasteltujen tekijöiden vaikutuksesta kitkaväsymiseen on esitettävissä
seuraavia päätelmiä.

2.1 Liukuma-amplitudi

Tähän liittyy viitteet (Archard 1974, Beard 1982, Beard 1994, Dobromirski 1992, Funk
1969b, Gauland & Duquette 1980, Husheng et al. 1995, Klint 1960, Mindlin 1949,
Müller & Funk 1969, Nakazawa et al. 1994, Nishioka et al. 1968, O’Connor & Johnson
1962, Ohmae & Tzukizoe 1973a, 1973b, Sato & Fujii 1982, Vingsbo 1992, Vingsbo et
al. 1996, Waterhouse 1984, Zhou & Vincent 1995). Vinsbon ja Söderbergin (1988)
mukaan tribologiset olosuhteet on jaettavissa kolmeen alueeseen liukuma-amplitudin
mukaan. Kitkaväsymisilmiö tulee esiin selvimmin liukuma-amplitudin arvoilla 3...10 µm,
jolloin kyseessä on osaliukuminen. Olisi pyrittävä olosuhteisiin, jossa liukuma-amplitudi
on alle 3 µm, jota vastaa elastinen siirtymä. Yli 10 µm:n lukemilla kuvaan tulee
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liitospintojen kuluminen eli makroliukuma. Tämä jako toteutuu pitkälle myös muiden
tutkimusten osalta: Bryggman & Söderberg (1988), Fouvry et al. (2000a, 2000b),
Nishioka & Hirakawa 1969b, 1969d). Nishioka ja Hirakawa (1969c) esittävät yhteyden
miten liukuma alentaa hiiliteräksen väsymislujuutta, joskin tulosten yleistystä väännön
osalle ei voida tehdä, koska testaus tehtiin taivutukselle ja liukupalat olivat
sylinterimäisiä.

Akselin kutistusliitoksessa liukuma-amplitudin suuruuteen vaikuttaa pintapaineen ja
kitkakertoimen nostaminen alentavasti, liukuma on suoraan verrannollinen akselin
halkaisijaan, navan halkaisijan pienetessä liukuma suurenee, jännitysamplitudi nostaa
liukumaa toisessa potenssissa. Rakenteen jousto taas vähentää liukumista liitospinnoilla.

2.2 Pintapaine ja liitoksen geometria

Tähän liittyy viitteet (Adibnazari & Hoeppner 1994, Avitzur & Nakamura 1986, Beard
1982, Bramhall 1973, Endo et al. 1974, Fischer et al. 1992, Fouvry et al. 2000a, Hills et
al. 1988, Hoeppner & Goss 1974, Holmberg 1984, Juuma 2000b, Pasley & Plunkett
1952, Sato 1988, Vingsbo & Söderberg 1988). Jos pintapaineen nostaminen pienentää
liukuma-amplitudia, liitoksen pintavauriot yleensä vähenevät. Liukuma-amplitudin
pysyessä vakiona korkeampi pintapaine johtaa suurempaan vaurioon (Fouvry et al.
2000b). Joissakin tutkimuksissa kestoiälle saatiin minimi tietyllä pintapainearvoilla:
pmin = 77...108 N/mm2, kun materiaalina oli alumiini ja kuormituksena vääntö (Harris

1961); pmin = 80 N/mm2, materiaali hiiliteräs, austeniittinen ruostumaton teräs ja

alumiiniseos sekä kuormituksena vaihtuva vetojännitys (Sato et al. 1982, 1986); pmin =

15...35 N/mm2, materiaali korkealujuuksinen teräs ja titaaniseos sekä kuormituksena
sinimuotoinen vetojännitys, jota varioitiin (Nakazawa et al. 1992); pmin = 40...80 N/mm2,

muuten sama kuin edellä, mutta materiaalina vain korkealujuuksinen teräs ja varioitiin
liukuma-amplitudia (Nakazawa et al. 1994). Jälkimmäisen tutkimuksen mukaan tulisi
käyttää suurta pintapainetta ( p > 100 N/mm2), jolloin liukuma-amplitudi on alle 3 µm.

Switek (1985) päätyy samantapaiseen lopputulokseen akselimateriaalin ollessa hiiliteräs
ja kuormitus vaihtuva vääntöjännitys, pmin = 80 N/mm2.

Käyttämällä puristusliitoksessa riittävää olaketta ja sopivaa pyöristystä voidaan
kitkaväsymistä välttää (Wright & O’Connor 1972). Hattorin et al. (1981) mukaan akselin
pyöristysuran mitoitus tulee tehdä huolella, jottei se heikennä tarpeettomasti akselia.
Kirjallisuuden mukaan kontaktipinnan kaventaminen vähentää kitkaväsymisvaurioita:
Nishioka et al. (1969a, 1969b, 1969c, 1969d, 1967, 1968), Waterhouse (1968, 1972),
Waterhouse & O’Connor (1974).



22

2.3 Jännitystila liitospintojen läheisyydessä

Tähän liittyy viitteet (Edwards 1981, Gauland & Duquette 1980, Lamacq et al. 1996,
Lindley & Nix 1992, Mutoh 1995, Nowell 1988, Ruiz et al. 1992, Sato & Fujii 1982,
Sato & Fujii 1986, Sheikh et al. 1994, Vincent et al. 1992, Waterhouse 1968, Waterhouse
& O’Connor 1974, Wright & O’Connor 1972, Zhou & Vincent 1995). Pinnan
väsymishalkeamat johtuvat toistuvasta maksimaalisesta leikkausjännityksestä, joka
muodostuu samanaikaisesta tangentiaalivoimasta ja vaihtojännityksestä (Endo et al.
1974). Väsymislujuuden vähennystekijä tulee taivutuksessa suuremmaksi kuin väännössä.
Yleisesti hyväksytään käsitys, että vetojännityksen aikana särö etenee ja puristuksen
aikana se sulkeutuu. Collinsin ja Marcon (1964) mukaan tilanne onkin päinvastoin, jolloin
väsymislujuus alenee enemmän puristusjännityksen vallitessa. Nishioka ja Hirakawa
(1969c) raportoivat puristusjännityksen parantavan kitkaväsymislujuutta ja
vetojännityksen alentavan. Kitkaväsyminen tulee enemmän esille alemmilla
jännitysamplitudeilla, kun taas tavanomainen väsyminen suuremmilla kuormituksilla.

Pinnan tangentiaalinen jännitys määrää paljolti missä kulmassa särö lähtee pinnasta,
yleensä kulma on 45°, joka muuttuu syvemmällä kohtisuoraan pintaan nähden
tangentiaalijännityksen lakattua vaikuttamasta. Särön etenemisnopeuteen vaikuttaa eniten
jännitysintensiteetti ∆K , joka on jännitysintensiteetin maksimiarvon ja minimiarvon
erotus ja täten sen määrää jännitysvaihtelu (Rooke & Jones 1979).

2.4 Kitkakerroin

Kitkakertoimen vaikutusta ja sen arvoa on tutkittu viitteissä (Beard 1982, Bowden &
Tabor 1967, Bramhall 1973, Dobromirski 1992, Endo et al. 1973, Godet 1984, Holmberg
1984, Macdonald 1971, Waterhouse 1968, Waterhouse 1981, Waterhouse & O,Connor
1974). Kitkakerroin aiheuttaa tangentiaalisen jännityskomponentin, jolla on keskeinen
merkitys säröjen synnyssä. Toisaalta ilman kitkakerrointa kutistusliitos ei toimisi. Endon
et al. (1974) kokeissa hiiliteräksen kitkakerroin nousi kuormanvaihtoluvulle 5x104 asti,
jonka jälkeen se hieman laski. Wrightin ja O’Connorin (1972) testeissä alumiinin B.S.
L65 kitkakerroin nousi alkuarvosta 0.1 maksimiinsa 0.8 kuormanvaihtoluvulla 105 pysyen
sitten vakiona. Hattori et al. (1981) sai teräkselle JIS SF55 vääntökokeissa lukeman 0.7,
jota arvoa on käytetty myös tässä tutkimuksessa. Fouvry et al. (2000b) päätyivät
kitkakertoimen arvoon suurimmillaan 0.9, joka on linjassa edellisten kanssa.

2.5 Liitospintojen materiaali

Kirjallisuus esittää tutkimuksia eri materiaalikombinaatioiden sopivuudesta
kitkaväsymisen yhteydessä (Bethune & Waterhouse 1965, Dobromirski 1992, Endo et al.
1973, Fischer et al. 1992, Jacobs et al. 1991, Johnson & O’Connor 1963-64, Karapetian
& Korostelin 1983, Mutoh & Tanaka 1988, Waterhouse 1981). Teräsakselin kanssa sopii
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hyvin alumiini, kun taas messinki ja pronssi huonosti (Waterhouse 1972). Kirjallisuus
antaa yleisenä ohjeena, että pehmeä vastinmateriaali alentaa kitkaväsymislujuutta
vähemmän kuin kova eli akselin tulisi olla kovemmasta materiaalista napaan verrattuna
(Waterhouse 1972). Kuitenkin teräksen osalta kovempi teräs liukumateriaalina on
parempi 0.16 C teräksen kanssa. Tämä johtuisi alemmasta adheesiosta kovemmalla
teräksellä. Toisaalta teräksen kovuus on eduksi kitkaväsymisen kannalta, joskin on myös
eriäviä tuloksia (Nishioka & Hirakawa 1972).

2.6 Pinnan karheus

Tähän liittyy viitteet (Dobromirski 1992, Rabinowich 1965, Tarvainen 1994, Waterhouse
1972). Joidenkin tutkimusten mukaan koekappaleen pinnankarheudella ei ole vaikutusta,
mutta vastinkappaleen pinnankarheuden suuretessa mikrohalkeamat alkavat alemmalla
kuormanvaihtoluvulla (Nishioka & Hirakawa 1972). Sileät pinnat ovat alttiita
kitkakorroosiolle ja sileydeltään erilaiset pinnat ovat kestävämpiä kuin samanlaiset (Funk
1968).

2.7 Kuormanvaihtoluku ja kuormituksen taajuus

Tähän liittyy viitteet (Endo 1981, Endo et al. 1974, Sato & Fujii 1986, Waterhouse
1972). Kitkaväsymislujuus alenee enemmän suuremmilla kuormanvaihtoluvuilla (Wright
& O’Connor 1972). Lisäksi pyöristyksillä valmistetuilla olakkeissa murtuma tapahtui
olakkeesta aikaisemmin kuin murtuman tapahtuessa liitoksen sisällä kitkaväsymisenä.

Hyvin korkeat ja matalat kuormituksen ja hankauksen taajuudet ovat haitallisia
kitkaväsymisen kannalta (Vingsbo & Schön 1993, Vingsbo & Söderberg 1988). Tiedot
ovat osin eriäviä muiden tutkijoiden kanssa ja taajuuden merkitys on vähäinen (Endo et
al. 1969).

2.8 Lämpötila

Tähän liittyy viitteet (Dobromirski 1992, Waterhouse & O’Connor 1974). Liukupintojen
lämpötilasta esitetään hyvin erilaisia arvoja: 400...500 °C (Waterhouse 1961), 700...800
°C (Alyab’ev et al. 1970) sekä lämpötilan nousu vain 10 °C (Bowden & Ridler 1936) ja
18 °C (Sproles & Duquette 1978). Hiiliteräksen väsymislujuus putoaa puoleen 550 °C
lämpötilassa Kaufmanin mukaan (Cazaud 1959).
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2.9 Ympäristö

Beard (1982) on tutkinut ympäristön vaikutusta kitkaväsymislujuuteen.
Kitkaväsymislujuus alenee vähemmän hapettomassa ympäristössä verrattuna
happipitoiseen (Gauland & Duquette 1980, Waterhouse 1972). Teräksen
väsymislujuuteen vesihöyryllä on vähäinen vaikutus, mutta happi kiihdyttää
särönmuodostusta (Endo & Goto 1978).



3 Kitkaväsymismekanismit

Kuten Collisin ja Toveyn (1972) tutkimuksesta ilmenee mikrohalkeamat aiheuttavat
ennenaikaisen väsymisvaurion. Nyt herää kysymys mikä on syynä mikrohalkeamiin ja
mikä niitä kontrolloi. Asiaa voidaan tarkastella kahdella vaihtoehtoisella tavalla (Beard
1982). Ensimmäisessä ilmiötä tutkitaan mikroskooppisessa skaalassa, jolloin
kysymyksessä on pinnan harjanteiden väsyminen ja tämä myötävaikuttaa säröjen syntyyn.
Kontinuumimekaaninen lähestymistapa lähtee siitä, että kontakti on jatkuva, jolloin
jännitys jakautuu koko pinnan ja materiaalin osalle. Säröjen syntyä hallitsevat täten
materiaalin normaalit väsymisominaisuudet.

3.1 Pinnan harjanteiden väsyminen

Tämän mallin esitti ensimmäisenä Corten (1955) ja sitä kehitti Liu (Liu et al. 1957).
Mallin mukaan korkean paineen alaiset harjanteet myötävät ja kylmähitsautuvat toisiinsa.
Jos materiaali käyttäytyy täysin plastisesti, on paine sama joka kohdassa kontaktipinnassa.
Kylmähitsausliitos murtuu leikkausvoiman vaikutuksesta joko harjanteen juuresta tai
liitoksesta. Jos liitospinnat ovat eri materiaalia, heikompi materiaali murtuu enemmän ja
metallia voi siirtyä pinnasta toiseen.

Malli määrittää maksimaalisen leikkausjännityksen harjanteissa, jolloin mallin
perusteella kitkakertoimella on vähäinen merkitys väsymislujuuteen. Käytännössä on
kuitenkin havaittu voiteluaineen parantavan kitkaväsymislujuutta, joten malliin tulee
suhtautua varauksin. Lisäksi on havaittu, että harjanteet käyttäytyvät plastisesti vain
ensimmäisten kuormanvaihtelujen aikana, jonka jälkeen materiaali on elastista (Archard
1974). Tällöin paine ei ole jakautunut tasaisesti harjanteiden kesken, koska harjanteet
ovat elastisia. Harjanteiden kylmämuokkautuminen edesauttaa elastista käyttäytymistä.
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3.2 Kontinuumimekaaninen malli

Kontaktijännitykset määritetään käyttäen elastisuusteoriaa ja täten arvioidaan
jännityskeskittymä ottamatta huomioon pinnan karheutta (Waterhouse 1981). Pinnan
karheus tässä tarkoittaa harjanteiden kosketuskohtia, eikä kuvaa pinnan laatua.
Kitkavoima otetaan laskelmiin otaksumalla, että pinnassa on jatkuva leikkausjännitys,
joka on verrannollinen pintapaineen jakautumaan kontaktipinnassa. Verrannollisuus
esitetään kitkakertoimella µ .

Yksittäinen harjanteen liitoskohta metallin pinnassa käyttäytyy valtaosaltaan
plastisesti ensimmäisten kuormanvaihtolukujen aikana. Huolimatta pinnan
epäjatkuvuuskohtien plastisesta käyttäytymisestä kappaleen pinta kokonaisuudessaan on
elastinen, jolloin pinnan harjanteiden vaikutus jätetään ottamatta huomioon. O’Connor ja
Johnson (1962) osoittavat moniliitoskontaktipinnalle, että tangentiaalivoiman suhde
normaalivoimaan jokaisessa liitoksessa määräytyy kappaleen elastisen jännitysjakauman
perusteella. Yksittäisten harjanteiden myötäminen on merkityksetöntä verrattuna koko
pinnan myötämiseen jopa ensimmäisen kuormituskerran aikana, jolloin harjanteen
käyttäytyminen on plastista. Seuraavien kuormituskertojen aikana harjanteen
käyttäytyminen on elastista ja siirtymä suuruudeltaan vähäistä.

Horger (1952) havaitsi suurissa kutistusliitoksissa säröjen syntyvän jo huomattavasti
alemmilla jännityksillä kuin pelkän akselin väsymislujuus ja toisinaan säröjen eteneminen
pysähtyy. Säröjen muodostuminen alhaisilla kuormituksilla johtuu kitkavoiman
aiheuttamasta leikkausjännityksen keskittymisestä kontaktialueella yhdistyneenä
väsyttävään kuormitukseen. Säröjen muodostumisen jälkeen hallitseva prosessi on
normaali väsymisilmiö.

Kontinuumi-mekaaninen lähestymistapa vaikuttaa lupaavalta, joskin kontaktijännitys
ei ole ainoa tekijä, joka määrää kitkaväsymislujuuden. Kitkaväsyminen on oma ilmiönsä,
joka merkittävästi vähentää kontaktipintojen kestoikää.

3.3 Delaminaatioteoria

Suh (1973) esitti delaminaatioteorian ensimmäisen kerran vuonna 1977. Teoria pyrki
selittämään liukukulumista, mutta teoriaa käytetään myös kitkaväsymisen selittämiseen
(Sproles & Duquette 1978).

Delaminaatiomalli voidaan esittää seuraavasti (Jahamir & Suh 1977, Suh 1973):
− Alussa jotkut harjanteet leikkautuvat pois ja toiset murtuvat plastisesti.
− Syklinen leikkausvoima aiheuttaa plastista leikkausmuodonmuutosta, josta seuraa

pintojen kylmämuokkautuminen. Pinnassa kylmämuokkautuminen on vähäisempää
kuin pinnan alla, koska dislokaatiotiheys pinnassa on pienempi. Pinnan alla
dislokaatiot pinoutuvat, joka johtaa onkaloiden muodostumiseen kovien
partikkelien yhteydessä olevaan matriisiin. Vähäisemmän kylmämuokkautumisen
johdosta pinta plastisoituu enemmän kuin syvyydellä, jossa dislokaatiotiheys on
suurempi.



27

− Muodonmuutoksen jatkuessa seurauksena on halkeamien ytimien muodostuminen
pinnan alle. Pintaan ei ensisijaisesti muodostu halkeamien alkuja, koska
jännitystila pinnassa on kolmiakselinen.

− Halkeamat kehittyvät edelleen yhdensuuntaisesti pinnan kanssa syvyydellä, joka
on riippuvainen materiaaliominaisuuksista ja kitkakertoimesta, kuva 1b).

− Lopulta halkeamat ulottuvat pintaan asti muodostaen kulumishiutaleita, jotka
jauhaantuvat jauhoksi, kuva 1c).

Särön suunta
muuttuu

Särö kehittyy
pinnan suunntaisesti

Kulumishiukkanen

Särö haarautuu

Koekappale

Koekappale

Koekappale

Koekappale

a) Murtumaan kehittyvä särö b) Delaminaatioteorian mukainen särö

c) Kulumishiukkasen muodostuminen
delaminaatioteorian mukaisesti

d) Särön haarautuminen delaminaatio-
teorian ja murtumaan johtavan särön
perusteella

Kuva 1. Kitkaväsymisestä johtuva särön kehittyminen Beardin (1994) mukaan.

Kovuuden on havaittu kasvavan pinnassa kitkaväsymisilmiön yhteydessä
martensiittisilla teräksillä (Geraci et al. (1995). Lisäksi tapahtuu merkittävää plastista
muodonmuutosta. Tällöin kitkaväsyminen alkaa pinnanalaisista mikrosäröistä alueella,
jossa materiaalin sitkeys on pienempi. Kitkavoima aiheuttaa säröjen ulottumisen pintaan
ja prosessi etenee delaminaatiomallin mukaan. Liuskeiden irtoaminen pinnasta johtaa
pinnan karhentumiseen. Osa säröistä etenee syvemmälle pinnasta johtaen materiaalin
väsymiseen.

Tässä tutkimuksessa särö etenee kuvan 1a) esittämällä tavalla, jolloin vino särön osuus
johtuu kitkavoiman aiheuttamasta leikkausjännityksen keskittymisestä kontaktialueella
yhdistyneenä väsyttävään kuormitukseen. Pystysuora osuus taas aiheutuu normaalista
väsymisilmiöstä, jossa kitkavoimalla ei ole vaikutusta vaan syynä on vaihteleva
kuormitus. Särö voi myös haarautua kuten kuvassa 1d).
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3.4 Dang Vanin moniakselinen väsymisriteeri

Teorian mukaan ensimmäinen särö syntyy kiteeseen, jossa on kuormituksen suunnan
kanssa samansuuntainen kidetaso, joka helpoiten murtuu (Fouvry et al. 2000b). Kidettä
ympäröi elastinen matriisi ja kiteen myötäessä plastisesti saavutetaan elastinen
tasapainotila. Elastisen tasapainotilan ja rakeiden myötämisen tuottaman
muokkauslujittumisen seurauksena kiteeseen kohdistuu paikallinen jäännösjännitys ρ* .
Kiteeseen kohdistuva paikallinen jännitys ( )σ t muodostuu nyt makroskooppisesta

kuormituksesta Σ( )t ja stabiloituneesta jäännösjännityksestä ρ* : 
 

( ) ( ) *σ ρt t= +∑  (2)

Paikallisesta jännityksestä ( )σ t määritetään mikroskooppiset jännityksen

leikkausjännitysamplitudi ( , )τ n t ja hydrostaattinen paine ( )p t . Särönmuodostuksen

riski edellytetään olevan funktion paikallisesta leikkausjännitysamplitudista τ ja
jännitystilasta p , kuva 2. Parin ( , )p τ ylittäessä tietyn raja-arvon koordinaatistossa

( , )p τ seurauksena on teorian mukaan särönmuodostumisvaara. Särönmuodostumisriski

määräytyy laskemalla maksimi (Dang Van & Maitournam 2000, Fouvry et al. 2000b):

d
n t

p tc
n t d c

=
−












max
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τ
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α τ σ
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d

= − /

/
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3
(4)

σ d materiaalin taivutusväsymislujuus ( N = 106)

τ d materiaalin leikkausväsymislujuus ( N = 106)

Jos
dc ≥ 1 särönmuodostusvaara

dc < 1 ei särönmuodostumisvaaraa
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Kuva 2. Dang Vanin särönmuodostumismalli (Fouvry et al. 2000b).

Särönmuodostumisriski määräytyy enemmän vaihtuvan tangentiaalisen kuormituksen
kuin staattisen normaalikuormituksen mukaan. Teoria yhtyy myös näkemykseen, että
särönmuodostukseen vaikuttaa leikkausjännitysamplitudi yhdistyneenä vetojännitystilaan.



4 Kitkaväsymisen estäminen

Koska kitkaväsymisilmiötä ei täysin ymmärretä, voivat esitetyt toimenpiteet olla
ristiriitaisia ja jopa vääriä. Käytetyt toimenpiteet jakautuvat kahteen ryhmään: 1)
vaikutetaan konstruktiivisesti kitkaväsymiseen vaikuttaviin parametreihin, 2) materiaalin
pintaan kohdistuvat käsittelyt, jolloin parannetaan pinnan resistenssiä säröjä vastaan.

Tämän tutkimuksen otsikko viittaa vain akselin kutistusliitoksessa tapahtuvaan
kitkaväsymiseen, mutta ilmiön syvällisemmän ymmärtämisen kannalta tarkastellaan myös
kitkaväsymistä laajemmin kirjallisuuden perusteella. Kitkaväsymiseen liittyvää
perustutkimusta on tehty runsaasti. Kirjallisuudesta löytyy muutamia tutkimuksia väännön
alaisesta kutistusliitoksesta kitkaväsymisen osalta (Harris 1996, Johnson & O’Connor
1963-64, Lau 1972, Switek 1985, Tuomaala 1995, Ørbeck 1958). Kitkaväsymisen
estämisen kannalta on syytä tietää minkä tyyppisestä ilmiöstä on kyse, jotta oikea
menetelmä voidaan valita. Kitkaväsyminen on luokiteltavissa kahteen ryhmään
kuormitustavan mukaan (Beard 1994):

1. Siirtymäohjattu väsyttäminen

Liukuma-amplitudi on vakio ja se on riippumaton normaalivoimasta. Esimerkkinä
kiilaliitokset ja hammasvälitykset, joissa vääntömomentti ei vaikuta liukuman suuruuteen
vaan kulmavirheet. Usein liike on tarkoituksellista kuten kirjoittimissa, jolloin liukuman
vähentämiseksi on hyvin vähän tehtävissä. Alentamalla pintapainetta ja kitkakerrointa
lievitetään kitkaväsymistä.

2. Voima- tai jännitysohjattu väsyttäminen

Liukuma muuttuu normaalivoiman mukaan kuten tämän tutkimuksen tapauksessa.
Lisäksi liukuma on usein epälineaarinen funktio vaikuttavasta voimasta tai jännityksestä.
Tämä johtuu vaimennuksesta, joka on normaalivoiman funktio sekä staattisesta että
dynaamisesta kitkakertoimesta. Kitkakertoimen alentaminen ei käy, koska liitoksen
toiminta vaarantuu. Vaihtoehtoina on liukuman alentaminen alle kriittisen rajan sekä
liitoksen optimaalinen muotoilu.
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4.1 Konstruktiiviset keinot

Kitkaväsymisongelmaa ei useinkaan tiedosteta suunnitteluvaiheessa. Käytännön
tilanteessa joudutaan kokeilemaan useita keinoja ilmiön taltuttamiseksi. Tämä
paniikkitilanne olisi vältettävissä jo suunnitteluvaiheessa tarkastelemalla liukuolosuhteita
kontaktipinnoilla sekä ottamalla huomioon kitkaväsymisestä johtuva väsymislujuuden
aleneminen. Kontaktipinnassa vallitseva leikkausjännitys määräytyy kontaktipinnan ja
jännityskeskittymän alaisen pinnan välisestä suhteesta, joten liitoksen suunnittelulla on
vaikutusta vähennettäessä kitkaväsymisen aiheuttamia vaurioita.

Kontaktiolosuhteiden analyyttinen ratkaiseminen on mahdotonta jopa yksinkertaisille
geometrisille rakenteille. Hertzin kontaktipinnoille Mindlin (1949) on osoittanut
leikkausjännitysten keskittymisen johtavan kontaktipintojen liukumaan ja näiden
leikkausjännitysten keskittyminen on estettävissä konstruktiivisin keinoin. Numeerisin
menetelmin liitospintojen taipumusta kitkaväsymiseen voidaan arvioida
suunnitteluvaiheessa (Bramhall 1973, Hattori et al. 1992, Lau 1972, Mackerle 1995,
Mather & Baines 1972, Prasad et al. 1994, Seefluth 1970, White & Humpherson 1969,
Ørbeck 1958, Wear 1977). On tietysti tilanteita, joissa liitoksen muiden
suunnittelukriteerien huomioiminen johtaa välttämättä kitkaväsymisilmiöön. Tällöin
liitoksen optimaalinen suunnittelu edellyttää kitkaväsymisen minimoimiseksi
yksityiskohtaista liukuolosuhteiden tarkastelua, jotta oikea ehkäisykeino löydetään.

Liitoksen suunnittelulla voidaan vaikuttaa kitkakertoimeen, liukuma-amplitudiin ja
pintapaineeseen, joiden vaikutuksista on kerrottu luvussa 2. Liitospinnoissa tapahtuva
kuluminen mutkistaa tilannetta suunnittelijan kannalta. Kuluminen lisääntyy liukuma-
amplitudin kasvaessa, jolloin tribologiset olosuhteet muuttuvat kitkaväsymisestä
kitkakulumiseksi ja tätä voidaan käyttää myös kitkaväsymistä ehkäisevänä keinona.
Berthierin et al. (1988) testien perusteella liukupintojen väliin muodostuva ”kolmas
elementti” toimii säröjen syntyä estävänä kerroksena. Täten kitkaväsymistä kontrolloi
kilpailutilanne kahden ilmiön välillä: säröjen syntyminen ja suojaavan kerroksen
muodostuminen. Tilanne on toinen pienemmillä liukuma-amplitudin arvoilla, koska
kitkaväsymistaipumus vähenee tietyn liukuman alapuolella. Vääntökuormitetuille
kutistusliitoksille liukuman lisääminen ei oikein sovellu, koska lisättäessä liukumaa navan
reunalla on navan sisällä alue, jossa säröt etenevät suoraan pinnan sisään. Huomio olisi
siis kiinnitettävä liukuman pienentämiseen tässä tapauksessa.

Waterhouse ja Taylor (1971) esittävät, että kitkaväsymisen estämiseksi on vain yksi
keino: sallia liukuminen koko kontaktialueella suurentamalla liukuma-amplitudia tai
alentamalla kitkakerrointa. Tällöin vältetään jännityskeskittymän muodostuminen
liukuman ja liukumattoman alueen rajalla. Napaliitoksissa ei tietenkään voida sallia koko
liitoksen liukumista. Lau (1972) esittää liukuman estämistä käyttämällä suurta
pyöristyssädettä akselin olakkeessa yhdessä korkean pintapaineen ja kitkakertoimen
kanssa dynaamisesti vääntökuormitetulle kutistusliitokselle.

Wright ja O’Connor (1981, 1972) tutkimuksissa kahdesta osasta kootun kappaleen
väsymislujuus oli parempi kuin vastaavan yhtenäisen kappaleen alhaisilla
kuormanvaihtoluvuilla, kun pintapaine oli pieni ja kulma oli pyöristämätön, jolloin
liukuma helpottaa jännityskeskittymää eikä lisää sitä. Yhtenäisen kappaleen
väsymislujuuden aleneminen johtuu jännityskeskittymästä ja kitkaväsyminen on taas oma
ilmiönsä. Mainittakoon, että esimerkiksi kiilaliitoksessa kitkaväsymismurtuma syntyy
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kiilauran kylkeen, eikä uran nurkkakohtaan. Tämä korostaa sitä, että kitkaväsyminen
ylittää lovivaikutuksen uran nurkassa. Tämän perusteella pinnoituksella voidaan vaikuttaa
kitkaväsymiseen ja geometrian käyttö sopii normaalin väsymislujuuden parantamiseen.

Nishioka ja Komatsu (1967) tutkivat eri geometrioiden vaikutusta akselin
kutistusliitoksen kitkaväsymislujuuteen kuormituksen ollessa vaihtuvaa taivutusta, kuva 3.
Akseli- ja napamateriaalina oli normalisoitu keskihiilinen teräs, 0.39 % C. Käytetyllä
ahdistuksella saatiin kutistusliitoksen pintapaineeksi 70 N/mm2, paitsi tapauksissa b) ja d)
pintapaine alenee navan reunalla.
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Kuva 3. a) Kutistusliitos olakkeettomalla akselilla (Nishioka & Komatsu 1967).
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Kuva 3. b) Olakkeeton akseli ja ohennettu napa (Nishioka & Komatsu 1967).
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Kuva 3. c) Olakkeellinen akseli (Nishioka & Komatsu 1967).
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Kuva 3. d) Olakkeellinen akseli ja ohennettu napa (Nishioka ja Komatsu 1967).
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Kuva 3. e) Olakkeen ylittävä napa (Nishioka & Komatsu 1967).

Useimmat akselit murtuivat liitoksen sisältä kitkaväsymisen johdosta. Murtuman
paikkaan vaikuttavat liitoksen geometria sekä vaihtuvan taivutusjännityksen suuruus.
Navan ohennuksella oli edullinen vaikutus kitkaväsymislujuuteen johtuen pintapaineen ja
taivutusjännityskeskittymän alentumisesta, kuva 3 b). Kitkaväsymislujuus parani
ohennuksen pituuden C kasvaessa samalla kitkaväsymisalue suureni ja murtumakohta
siirtyi sisemmälle navassa. Ohennuksen halkaisijan Dp pienetessä kitkaväsymisalue

laajeni ja vastaavasti murtuman alkukohta siirtyi syvemmälle navan sisään.
Kuvan 3 c) tapauksessa olakkeen yhtyessä navan otsapintaan akselin pituussuuntainen

siirtymä navan reunalla tapahtuu helpommin kuin tapauksessa a). Suuremmilla
pyöristyksillä murtuma tapahtuu kitkaväsymisenä ja pienemmillä normaalina
väsymismurtumana.

Liitoksen väsymislujuus paranee edelleen hieman, kun käytetään olakkeellista akselia
ja ohennettua napaa, kuva 3 d). Hankausalue oli suurempi kuin kuvan 3 c) tapauksessa ja
murtuma tapahtui navan sisältä kitkaväsymisenä.

Kitkaväsymislujuudessa tapahtui paranemista olakkeen ylityksellä δL = 2 mm
verrattuna tapaukseen δL = 0 mm, kuva 3 e). Olakkeen ylitys nostaa pintapainetta
pienentäen kitkaväsymisaluetta, mutta suuremmilla ylityksillä murtuma tapahtuu
olakkeesta.

Yhteenvetona kuvan 3 tapauksista saadaan, että olakkeellinen akseli navan
ohennuksella antoi parhaan liitoksen väsymislujuuden, tapaus d). Toiseksi tuli
olakkeellinen akseli joko normaalilla navalla tai 2 mm navan ylityksellä, tapaukset c) tai
e). On huomattava, että murtuma tapahtui edelleen kitkaväsymisenä. Menetelmällä e)
kitkaväsymistä voidaan vähentää ja suorittaa mitoitus normaalin väsymisen mukaan.
Samaan päästään optimoimalla olakkeen pyöristyssädettä ja akselisuhdetta.

Kuvassa 4 on esitetty kaaviollisesti miten kutistusliitoksen taivutusväsymislujuus-
piirrokset muuttuvat olakkeen pyöristyssäteen mukaan. Kuvan 4 a) tapauksessa
seurauksena on kitkaväsymismurtuma akselissa navan sisällä kaikilla jännitystasoilla, kun
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olakkeen pyöristyssäde on suuri. Pyöristyssäteen pienetessä akseli murtuu olakkeesta
suurilla jännitysamplitudeilla ja navan sisältä pienemmillä jännityksillä eli suuremmilla
kuormanvaihtoluvuilla, kuva 4 b). Pyöristyssäteen ollessa riittävän pieni murtuma
tapahtuu kaikilla jännitysamplitudeilla normaalina väsymismurtumana olakkeesta, kuva 4
c).
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Kuva 4. a) Kutistusliitoksen väsymislujuuspiirrokset, kun olakkeen pyöristyssäde R on suuri
(Nishioka & Komatsu 1967).
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Kuva 4. b) Kutistusliitoksen väsymislujuuspiirrokset, kun olakkeen pyöristyssäde R on
keskisuuri (Nishioka & Komatsu 1967).
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Kuva 4 c). Kutistusliitoksen väsymislujuuspiirrokset, kun olakkeen pyöristyssäde R on pieni
(Nishioka & Komatsu 1967).

Akselin halkaisijasuhteen D d/ kasvaessa nousee liitoksen väsymislujuus tiettyyn
rajaan asti. Väsymislujuuteen vaikuttaa samanaikaisesti olakkeen pyöristyssäteen arvo,
joka määrää myös murtuman paikan. Kuvassa 5 on esitetty lineaarinen riippuvuussuhde
pyöristyssäteen suhde halkaisijaan DR / ja akselisuhteen D d/ välille, joilla saavutetaan
kutistusliitoksen maksimaalinen taivutusväsymislujuus.
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Kuva 5. Olakkeen pyöristyssäteen suhde halkaisijaan D/R ja akselisuhteen D/d riippuvuus
kutistusliitoksen maksimaalisella väsymislujuudella kuormituksen ollessa vaihtuva
taivutusjännitys (Nishioka & Komatsu 1967).
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Sorvaamalla ura akseliin navan otsapinnan viereen saadaan jännityskeskittymiä
vähennettyä. Menetelmää on käytetty mm. veturin akseleissa yhdistyneenä akselin pinnan
kylmämuokkaukseen (Maxwell et al. 1967). Kitkaväsyminen ei kokonaan hävinnyt, mutta
menetelmällä on etuja väsymisen suhteen. Ura alentaa jännityskeskittymää akselin ja
navan liittymäkohdassa ja kylmämuokkaus parantaa uran pohjan normaalia
väsymislujuutta. Laivapotkurien akseleissa suositellaan myös sorvatun uran ja olakkeen
käyttöä jännityskeskittymän lieventäjänä (Heck & Baker 1963).

Hattori et al. (1992) ovat testanneet uran vaikutusta testikappaleessa kontaktipinnan
läheisyydessä (kuva 6) sekä 0.5 mm korkean pyällyksen käyttöä vastinkappaleen puolella,
kuva 7. Kokeen aikana keinotekoisissa harjanteissa tapahtui kulumista, joten pintapaine
hieman laski. Urallisen testikappaleen kitkaväsymislujuus parani 70...80 % urattomaan
verrattuna, kun uran syvyys oli optimaalinen eli 1.5 mm ja säde 5 mm. Vastinkappaleen
pyällys nosti kitkaväsymislujuutta yli 80 %, jolloin se oli yli 200 MPa ( N = 2x107).
Tulos todennettiin myös laskemalla jännitysintensiteetit särön lähistöllä
jännitysjakautumista käyttäen reunaelementtimenetelmää.
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Kuva 6. Hattorin et al. (1992) testi uran vaikutuksesta kitkaväsymislujuuteen.
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Kuva 7. Hattorin et al. (1992) testi pyälletyllä vastinkappaleella.
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Kirjallisuuden (Bramhall 1973, Hills & Nowell 1972, ’Connor 1981, Waterhouse &
O’Connor 1974) perusteella materiaalitilavuudella, joka on vaihtuvan tangentiaalisen
jännityksen alaisena liitoksessa on merkittävä vaikutus kitkaväsymislujuuteen.
O’Connorin (1981) tutkimusten mukaan tarvitaan tietty kriittinen jännityksen alainen
materiaalitilavuus ennen kuin kitkaväsymistä esiintyy. Tämä kriittinen materiaalitilavuus
pienenee kitkakertoimen noustessa. Työstämällä uria siihen pintaan, joka ei ole
dynaamisesti kuormitettu, pienenee kuormituksen alaisen vastinmateriaalin tilavuus.
Tuloksena oli kitkaväsymislujuuden huomattava paraneminen.

Samantapainen tilanne syntyy ns. kokoefektin vaikutuksesta. Petersonin (1930) ja
Mooren (1945) tulosten valossa suuremmalla akselilla on alempi taivutus- ja
vääntöväsymislujuus kuin pienemmällä. Suuremmalla akselilla on pienempi
jännitysgradientti taivutuksessa ja väännössä kuin pienemmällä, joten keskimääräinen
jännitys on suurempi isomman akselin pinnan läheisyydessä, kun jännitys pinnassa on
sama. Jos tarvitaan tiettyyn volyymiltään minimiin materiaalimäärään kohdistuva
kriittisen jännityksen ylittävä dynaaminen kuormitus aiheuttamaan säröjen synnyn,
suurempi akseli murtuu alemmalla jännityksellä.

Ruiz et al. (1992) esittävät seuraavan selityksen materiaalitilavuuden vaikutukselle:
osaliukuman alueella liukuma-amplitudi kontaktikohdan reunalla on suoraan
verrannollinen kontaktin leveyteen. Särön muodostumiseen vaikuttaa kaksi tekijää: 1)
leikkausjännityksen tekemä työ pinta-alaa kohti ∆τ ja 2) tangentiaalinen syklinen
vetojännitys pinnassa σ T . Parametri τ on syklisen leikkausjännityksen huippuarvo

pinnassa ja ∆ pintojen välinen liukuma-amplitudi. Koska liukuma on suhteessa
kontaktileveyteen, parametri ∆τσT on myös verrannollinen siihen. Kokeellisesti on

havaittu särön alkavan, kun arvo ∆τσT ylittää kriittisen rajan, joten suunnittelun avulla

tulisi pyrkiä minimoimaan parametrin arvo. Myös kitkakertoimen alentaminen laskee
parametrin arvoa (Nowell 1988).

Oulun Yliopistossa tehtyjen kokeiden perusteella kartioholkin sisäpintaan sorvatut
mikrourat vaikuttivat parantavasti kitkaväsymislujuuteen, luku 10. Urien jako oli 1.0 mm,
syvyys 0.5 mm ja uran poikkileikkaus kolmio. Testejä tehtiin vain kaksi, joten niiden
perusteella ei lopullista johtopäätöstä voida antaa, mutta tulokset ovat yhteneviä
kirjallisuuden kanssa. Testit suoritettiin myös karhentamalla kartioholkin sisäpinta arvosta
Ra 1.6 µm arvoon Ra 18 µm. Akselin Ra pidettiin entisellään eli 1.6 µm. Testeissä
käytettiin samaa kartiota kahdessa kokeessa kääntämällä kartio toisin päin. Tällöin
kontaktipinnan harjanteet tasaantuvat plastisesti ensimmäisen kokeen aikana. Tämä näkyy
myös tuloksissa: ensimmäisessä kokeessa kitkaväsymislujuus aleni dramaattisesti, kun
taas toisessa ei ollut eroa sileämpiin kartioholkkeihin verrattuna.

4.2 Pinnoitus

Tässä tutkimuksessa ei ole pinnoituskeinoja käytetty, mutta niiden mahdollisuudet
selitetään seuraavassa. Pinnoitus on vaihtoehtona, jos konstruktiiviset keinot loppuvat
kitkaväsymisen estämiseksi. Materiaalia pinnoitetaan metallisella tai ei-metallisella



39

pinnoitteella. Pinnoitteiden hyödystä kitkaväsymisen ehkäisyssä esiintyy enemmän
ristiriitakäsityksiä kuin mistään muista menetelmistä.

Eräät pinnoitteet, kuten kovakromi ja ruiskutettu molybdeeni sisältävät mikrohal-
keamia ja huokosia alentaen väsymislujuutta, joten ne eivät ole suositeltavia
pinnoitemateriaaleja tähän tarkoitukseen. Kovat metallipinnoitteet vähentävät todellista
kontaktipintaa, jolloin ne ovat jo sinänsä hyödyllisiä (kuten urat pinnassa).
Kovapinnoitteet vähentävät tehokkaammin kitkaväsymisriskiä kuin pehmeät pinnoitteet,
kuten wolframikarbidit kobolttiperusaineessa (Waterhouse 1981). On huomattava, että
kaikki kovapinnoitteet alentavat normaalia väsymislujuutta, koska ne altistavat
lovivaikutukselle. Titaaniseospinnoite parantaa kitkaväsymislujuutta 33 %, mutta alentaa
normaalia väsymislujuutta 40-50 % (Beard 1994). Ruiskutettu molybdeeni on hyvin
tunnettu autoteollisuudessa. Pinnoite on resistiivinen kulumista vastaan
synkronivaihteistossa ja männänrenkaissa. Lisäksi sen on havaittu nostavan
komponenttien kestoiän kaksinkertaiseksi kitkaväsymistä vastaan, joskin normaali
väsymislujuus aleni.

Pehmeitä metallipinnoitteita käytetään, koska niillä on matala kimmomoduuli, jolloin
ne ottavat vastaan elastisen siirtymän sekä ne toimivat matalakitkaisina kontaktipintoina.
Waterhouse (1972) on arvioinut pinnoitteita paremmuusjärjestykseen kitkaväsymisen
suhteen: hopea, kupari, lyijy, tina, sinkki, nikkeli ja kromi. Hopea ja kupari pysyvät hyvin
pinnassa ja ovat riittävän sitkeitä sekä niiden lämmönjohtavuus on hyvä. Tina ja lyijy ovat
taas liian pehmeitä eivätkä pysy pinnassa, kun taas nikkeli- ja kromipinnoitteeseen
muodostuu säröjä, jotka etenevät perusaineeseen.

Mohrbacherin (1995) mallissa kitkaenergia aiheuttaa pinnan vaurioitumista
murtumalla, väsymällä, muodonmuutoksin tai kemiallisesti. Kumulatiivinen kitkaenergia
saadaan laskemalla yhteen syklien aikana kulunut dissipaatioenergia, vrt. kuva 14 ja
kaava 95, luku 6.3. Mallin avulla voidaan tehdä vertailuja eri pinnoitemateriaalien kesken.
Niinpä hiilikuitu (amorphous carbon) osoittaa mallin mukaan sopivan erinomaisesti
pinnoitteeksi, kun taas TiN pinnoitetta ei voi suositella (Celis et al. 1988).

Ei-metallisten pinnoitteiden toiminta perustuu siihen, että kontaktipintojen väliin ei
pääse syntymään paikallisia hitsautumisia, joista mikrohalkeamat alkavat. Lisäksi ne
alentavat kitkakerrointa sellaisenaan sekä huokoinen pinnoite imee voiteluainetta. Pinnoit-
teina käytetään reaktiotuotteita, kuten fosfaattipinnoite teräksen pinnalla, anodisoitu
pinnoite alumiini- ja titaaniseosten pinnoitteena tai se voi olla monomeerina, joka on
polymerisoitu kemiallisesti tai kuumentamalla kuten epoksihartsi. Waterhouse ja Allery
(1965) raportoivat merkittävästä kitkaväsymisen paranemisesta teräksellä käytettäessä
fosfaatti- ja sulfidi-nitriittipinnoitteita. Sulfidipinnoitteen käyttö lisää rautatievaunujen
akselien napaliitosten kitkaväsymislujuutta (Gregory 1966). Grafiittihartsit kuten
polyamidi- ja epoksipinnoite parantavat 3.5Ni-Cr-Mo-V teräksen kitkaväsymislujuutta
oleellisesti (Chivers & Gordelier 1984). Grafiitti toimii voiteluaineena, jolloin
jännityshuiput alenevat liukuman kasvaessa. Ei-metallisten pinnoitteiden käyttöä rajoittaa
niiden kyky siirtää suurempia kuormia.

Hahn ja Hild (1993) raportoivat anaerobisen sideaineen käytöstä akselien
kutistusliitoksen tartuntapinnoilla (adhesive-bonding). Sideaine laitetaan liitokseen
anaerobisesti, jolloin se kovettuu. Anaerobiset sideaineet ovat yksikomponenttisia
polymeerisiä sideaineita ja ne kestävät hyvin dynaamista rasitusta. Kokeellisesti ja
teoreettisesti on osoitettu sideaineen yhdistämisen kutistusliitokseen parantavan liitoksen
kitkaväsymislujuutta. Sideaineen vaikutuksesta todellinen kontaktipinta kasvaa
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liitoksessa, koska sideaine täyttää pinnan epätasaisuuksia. Tällöin pinnan dynaaminen
kantokyky kasvaa ja pinta kestää suurempia leikkausjännityksiä.

Johnson ja O’Connor (1963-64) tutkivat miten ohut kumikerros liukupintojen välissä
voisi vähentää kitkaväsymistä. Tulokset tukevat oletusta, että jännityskeskittymä ja
liukuma eliminoituvat. Lau (1972) suosittaa kumin, elastomeerin, lyijyn tai grafiitin
käyttöä kiinnitettynä kerrokseksi akselin ja navan väliin.

Chivers ja Gordelier (1984) kokeilivat 0.8 mm kuparilevyn käyttöä liukupintojen
välissä koekappaleen ollessa 3.5Ni-Cr-Mo-V terästä. Levyn tarkoituksena on vaimentaa
jännityskeskittymiä ja muodostaa tasaisempi pintapaine. Tuloksena oli huomattava
kitkaväsymislujuuden parannus. Tulos parani vielä, kun kuparilevyn lisäksi koekappale
pinnoitettiin grafiittiepoksilla. Pintojen välissä on käytetty myös kumia ja teryleeniä
hyvällä menestyksellä. Menetelmä sopii vain kohteisiin, joissa liukuma-amplitudi on pieni
kuten ruuvi- ja niittiliitokset. Sandfier (1994) testasi menetelmää saaden hyviä tuloksia
lentokonerakenteissa.

4.3 Pinnan suora käsittely

Yleensä pinnan käsittely, joka nostaa normaalia väsymislujuutta parantaa myös
kitkaväsymislujuutta edellyttäen, ettei kitkakertoimessa tapahdu merkittävää muutosta.
Parhaan normaalin väsymislujuuden antava käsittely ei kuitenkaan takaa vastaavaa
kitkaväsymislujuudelle.

Jos lovivaikutus tai kitkaväsyminen on vaikuttamassa, kylmämuokkaus ei välttämättä
paranna väsymislujuutta. Yleisesti voidaan sanoa, että materiaalin ollessa stabiilissa
tilassa eli valettuna tai hehkutettuna, sen kitkaväsymislujuus on parempi kuin
metastabiilissa tilassa eli kylmämuokattuna tai vanhentuneena (Waterhouse 1972, 1981).
Niinpä kylmävedetyn hiiliteräksen kitkaväsymislujuus on parempi normalisoituna, mutta
normaali väsymislujuus on heikompi. Valuteräksen kitkaväsymislujuus on parempi kuin
vastaavan teräksen ja normaali väsymislujuus taas alempi. Pinnan harjanteinen
hitsautuessa toisiinsa on niiden väsymislujuus (local high strain fatigue) parempi
stabiilissa tilassa kuin epästabiilissa. Tällöin materiaalin kitkaväsymislujuus paranee,
mutta sen normaali väsymislujuus laskee.

Kylmämuokkaus sopii hyvin kitkaväsymislujuuden parantamiseksi, koska se ei alenna
normaalia väsymislujuutta. Ongelmana on kuitenkin edullisen puristavan
jäännösjännityksen aleneminen väsyttävän kuormituksen alaisena ja erityisesti
kitkaväsymisen vuoksi, koska paikallinen plastinen muokkautuminen aiheuttaa muutoksia
jäännösjännityksiin. Jäännösjännitys muuttuu, jos kuormituksen amplitudi saavuttaa tietyn
tason kylmämuokatun materiaalin myötölujuuteen verrattuna.

Kylmämuokkaus lisää pinnan kovuutta ja aiheuttaa puristusjännityksen pintaan, jotka
molemmat ovat edullisia kitkaväsymisen kannalta. Kuulapuhallus nostaa
kitkaväsymislujuuden normaalin väsymislujuuden tasolle austeniittisella ruostumattomalla
teräksellä kuormituksen ollessa vaihtuvaa taivutusta, muttei juuri lainkaan vaikuta
normaaliin väsymislujuuteen (Waterhouse 1981). Vaikka kuulapuhalletussa pinnassa
tapahtuu säröjen muodostumista, estää pinnassa vallitseva puristusjännitys niiden kasvun.
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Tarkemmin ottaen puristusjännitys pinnassa aiheuttaa akselin taivutustapauksessa
vetojännityksen maksimin siirtymisen pinnasta syvemmälle pinnan alle kitkaväsymisen
ulottumattomiin. Kuulapuhallus lisää pinnan epätasaisuutta, jonka on havaittu olevan
edullista kitkaväsymisen kannalta (Beard 1994). Tämä johtunee samasta jännitysten
jakautumisesta kuten urien käytöstä pinnassa. Waterhouse (1981) päätyy samaan
tulokseen eli kuulapuhalluksen sivutuotteena saadaan nystyrämäinen pinta pääasiallisen
vaikutuksen perustuessa kuitenkin puristusjännityksiin pinnassa, vrt. urituksen ja
pyällyksen käyttö kontaktipinnassa. Seostamattomien terästen kuulapuhallus nostaa
kitkaväsymislujuutta vähemmän kuin ruostumattomien terästen, koska seostamattomilla
teräksillä on vähäisempi muokkauslujittumiskapasiteetti. Kuulapuhallus on osoittautunut
hyödylliseksi myös matalaseosteisilla teräksillä, jolloin pintaan on saatu 300...400 MN/m2

jäännösjännitys. Tällöin kitkaväsymislujuus on noussut normaalin väsymislujuuden
tasolle.

Horger ja Maulbetsch (1935, 1936) päätyivät tulokseen, että kylmämuokkaus parantaa
pelkän akselin taivutusväsymislujuutta enemmän kuin akselin toimiessa
kutistusliitoksessa. Maxwell el al. (1967) havaitsivat myös kylmämuokkauksen
parantavan veturin akselin väsymislujuutta huomattavasti, mutta kutistusliitoksen
tapauksessa parannus oli vähäisempää. Vastaavia tuloksia ilmoittaa Lontoon
liikennelaitos (London Transport) juna-akselin suhteen (Waterhouse 1972).

Hiilettäminen ja nitraaminen nostavat pinnan kovuutta lisäten karbidipitoisuutta pin-
nassa. Lisäksi pintaan syntyy puristusjännitys, joka on edullista väsymisen kannalta.
Testien perusteella nitratun pinnan puristusjännitys ei alene kuormitusolosuhteissa siinä
määrin kuin kuulapuhalluksella muokatussa pinnassa (Yunshu et al. 1988). Nitratuilla
koekappaleilla kitkaväsymislujuus parani enemmän kuin kuulapuhalletuilla kuormituksen
ollessa vaihtuva taivutus. Nitrauksessa puristusjännitys johtuu atomien diffuusiosta, eikä
plastisesta muokkautumisesta kuten kuulapuhalluksella. Mutohin ja Tanakan (1988)
tutkimuksissa kitkaväsymislujuus parani 60 % nitratuilla ja hiiletetyillä teräksillä
verrattuna pintakäsittelemättömiin teräksiin. Suurempi vaikutus oli kuitenkin
kuulapuhalluksella, jolloin kitkaväsymislujuus läheni normaalia väsymislujuutta. Pinnassa
on havaittavissa säröjen alkuja, mutta puristusjännitys estää niiden kasvun. Kreitnerin
(1979) mukaan nitraaminen antaa paremman tuloksen kitkaväsymisen suhteen kuin
hiilettäminen. Hiilettäminen parantaa kuitenkin merkittävästi normaalia väsymislujuutta.
Aluminointi ja kromaus parantavat korroosio-ominaisuuksia sekä vaikuttavat
kitkakertoimeen alentavasti, jolloin ne sopivat siirtymäkontrolloituihin tapauksiin.
Waterhouse (1972) raportoi sulfidioinnin lisäävän kestoiän viisinkertaiseksi teräksellä
kitkaväsymisen suhteen. Menetelmä lisää myös normaalia väsymislujuutta muodostaen
puristusjännityksen materiaalin pintaan.

Fosfatointi lisää vähähiilisen teräksen kulumiskestävyyttä, mutta Waterhousen ja
Alleryn (1965) mukaan menetelmä vähentää kitkaväsymislujuutta johtuen heikentyneestä
koekappaleen väsymislujuudesta. Kuitenkin Wisen ja Burdonin (1964-65) tutkimuksissa
fosfatointi parantaa veturin akselin kutistusliitoksen kitkaväsymislujuutta, koska
kitkakerroin kasvaa ja liukuma pienenee. Anodisointi lisää myös kulumiskestävyyttä ja
sen on todettu heikentävän kitkaväsymislujuutta johtuen juuri normaalin väsymislujuuden
heikkenemisestä.

Ionisointi tarkoittaa pinnoittamista tyhjiössä, jossa jännitekentässä ionit kiihdytetään
kohteeseen suhteellisen alhaisella jännitteellä, jolloin ionit jäävät pintaan. Ionien
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implaatiossa korkeamman jännitteen vaikutuksesta ionit tunkeutuvat 0.25 µm:n syvyyteen
kohteen pinnasta (Waterhouse 1981). Pinta rikastuu ioneista, muttei muodosta erillistä
pinnoitetta. Tällöin muodostuu myös puristusjännitystä pintaan. Implantaatio sopii
parantamaan kulumiskestävyyttä, mutta sen vaikutusta kitkaväsymistä vastaan ei tiedetä.

4.4 Voitelu

Voitelu ei sovellu voima- ja jännitysohjattuihin tapauksiin kuten kutistusliitokseen, koska
sen on kyettävä siirtämään vääntömomenttia. Kuitenkin siirtymäkontrolloituihin
kohteisiin voitelu sopii hyvin, koska voitelu vähentää leikkausjännityksiä. Vaikeutena on
kuitenkin se, että voiteluainetta tulee lisätä säännöllisesti kohteeseen. Voitelu sopii
käytettäväksi estämään vaijerien kitkaväsymistä, jolloin voiteluaine vaikuttaa vaijerin
sisällä. Voiteluaineena käytetään mm. molybdeenisulfidia. Voitelu vähentää
kitkakorroosiota, jos voiteluaine estää ilman pääsyn liukupinnoille (Funk 1968).

4.5 Materiaalin valinta

Kovat metallit ovat kestäviä kulutusta vastaan, mutta alttiita kitkaväsymiselle lo-
venvaikutusluvun johdosta (Waterhouse 1981). Kitkaväsymisen kannalta parempia
materiaaleja ovat valetut ja päästetyt kuin karkaistut ja erkaumakarkaistut materiaalit.
Menetelmillä, joilla lisätään normaalia väsymislujuutta, ei välttämättä saavuteta korkeaa
kitkaväsymiskestävyyttä. Tämän vuoksi suunnittelijan keinoiksi jäävät usein
konstruktiiviset ratkaisut ja pinnan käsittelyt. On korostettava, että korkean
väsymislujuuden omaava materiaali voi olla kitkaväsymisen osalta heikko (Chivers ja
Gordelier 1984). Messinki 70/30 hehkutettuna on melkein tunteeton kitkaväsymiselle,
mutta sen lujuus muuten on niin matala, että sillä on vähän käyttöä
konstruktiomateriaalina. Joskin kylmämuokattuna lujuus on parempi, mutta tämä tapahtuu
kitkaväsymisen kustannuksella (Waterhouse 1972). Alumiini holkkimateriaalina näytti
sopivan hyvin teräksen kanssa, kun taas pronssi huonosti vääntökuormitetussa
kutistusliitoksessa (Juuma 2000a). Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että pronssia
käytetään laakerimetallina ja niillä on hyvä korroosionkestävyys sekä tinapronssilla hyvä
väsymislujuus (Roitto 1973, Sharp 1966). Yleisohjeena kutistusliitoksen
materiaalivalinnassa on, että napamateriaalin tulisi olla pehmeämpää kuin akselin.
Pehmeämpi napamateriaali myötää elastisesti ja liitoksessa pintapaine jakautuu
tasaisemmin alemman kimmomoduulin takia. Waterhouse (1972) on määrittänyt
kylmävedetyn 0.16C teräksen kitkaväsymiskestävyyksiä erilaisten metallien kesken,
taulukko 1.



43

Taulukko 1. Kylmävedetyn 0.16C teräksen kitkaväsymiskestävyyksiä kontaktissa
erilaisten ei-rauta ja rautametallien kanssa (Waterhouse 1972).

Materiaali Kestoikä x 1000 sykliä Kovuus HVN kg/mm2

puhdas Al 1250 31
OFHC kupari 825 66
Duralium 450 68
Duralium H 170 92
Hopea 115 78
Cu-Be 50 100
70:30 messinki (ann.) 60 72
60:40 messinki 40 95
Al-pronssi 197 (a.r) 30 289
Al-pronssi 197 (ann.) 25 200
0.56C (c.d) 115 292
18-8 ruostumaton Fe 100 250
0.24C (c.d) 100 214
0.56C (ann.) 80 230
0.24C (ann.) 80 131
0.1C (ann.) 70 122
0.1C (c.d) 67 190
0.1C decarb. 62.5 90

Puhtaan alumiinin kanssa teräksen kestoikä näyttää olevan korkein ja Al-pronssin
kanssa matalin, taulukko 1. Vastaavia tuloksia esitetään myös hiiliteräksen (Oding &
Stepanov 1964, Cornelius & Bollenrath 1941, Corten 1955) ja Ti4-Al4-Mn seoksen (Liu
et al. 1957) sekä 18Cr-9Ni austeniittisen ruostumattoman teräksen osalta (Waterhouse
1972).

4.6 Yhteenveto

Kutistusliitoksen kitkaväsymisen ehkäisyyn on käytettävissä konstruktiivisia keinoja,
liitospinnan käsittelyyn kohdistuvia toimenpiteitä sekä sopiva materiaalien valinta.
Suunnitteluparametrien kuten liitospaineen ja kitkakertoimen valinnalla vaikutetaan
liukuma-amplitudin suuruuteen, joka olisi saatava mahdollisimman pieneksi (Lau 1972).
Esitetään myös toisenlaisia mielipiteitä eli ainoa keino on sallia riittävä liukuma, jotta
jännityskeskittymä lievenee (Waterhouse & Taylor 1971). Sopiva akselin olakkeen
pyöristyssäde ja riittävä akselisuhde takaa sen, että liitos on mitoitettavissa tavanomaisen
väsymisen mukaan. Myös navan ylitys tai navan ohennus voi parantaa tilannetta
(Nishioka & Komatsu 1967). Akselin uran mitoitukseen käyttöön tulee suhtautua huolella
(Hattori et al. 1981, Heck & Baker 1963, White & Humpherson 1969). Useampikin
tutkija suosittaa urituksen (Kreitner 1979, Bramhall 1973, O’Connor 1981) tai pyällyksen
(Hattori et al. 1992) käyttöä vastinkappaleen (napa) puolella.
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Kovapinnoitteet on havaittu paremmiksi verrattuna pehmeisiin, mutta ne alentavat
normaalia väsymislujuutta (Waterhouse 1981). Ei-metalliset pinnoitteet ovat hyödyllisiä,
jos kuormitus on kohtuullinen (Waterhouse & Allery 1965). Kylmämuokkaus
(kuulapuhallus) nostaa kitkaväsymislujuuden normaalin väsymislujuuden tasolle, muttei
vaikuta normaaliin väsymislujuuteen (Waterhouse 1981). Pinnan suora käsittely kuten
hiilettäminen ja nitraaminen nostaa myös normaalia väsymislujuutta (Horger &
Maulbetsch 1936).

Kitkaväsymislujuuden parantamiseen ei ole yleislääkettä, vaan parannuskeinon teho
riippuu kontaktiolosuhteista kuten millä liukuma-alueella liitos toimii. Taulukkoon 2 on
koottu eri liukuma-olosuhteille kitkakertoimen µ ja pintapaineen p muutos, jotta

kitkaväsymislujuus kasvaisi. Kaikki jännityskeskittymiä pienentävät keinot ovat
hyödyllisiä.

Taulukko 2. Kontaktiparametrien muutos kitkaväsymislujuuden parantamiseksi eri liuku-
ja kulumisolosuhteiden sekä liukuman ohjaustavan mukaan mukaan (Gordelier &
Chivers 1979).

1
ks

kv << 1
ks

kv ≤

Liukuman
ohjaustapa

Siirtymä-
ohjattu

Voima-
ohjattu

Siirtymä-
ohjattu

Voima-
ohjattu

Makro-
liukuminen

µ alentaa1

p alentaa1

µ alentaa1

p alentaa1

p nostaa2 p nostaa2

Osa-
liukuminen

µ alentaa1

p alentaa1

µ nostaa2

p nostaa2 ***

p nostaa2 p alentaa2

1parantaa aina tilannetta
2ei paranna aina
kv = kulumiskerroksen etenemisnopeus syvyyssuuntaan
ks = särön etenemisnopeus syvyyssuuntaan

Jos suhde kv ks/ on lähellä ykköstä niin kuluminen on määräävä ja säröt eivät ehdi
muodostua halkeamiksi, vaan kuluvat pois. Taulukon parannusmenetelmien hyväksikäyttö
edellyttää liukuolosuhteiden tuntemusta, jotta tiedetään miten muutettava parametri
vaikuttaa.
***vastaa tämän tutkimuksen tilannetta: liitospaineen nostaminen 100 N/mm2 asti parantaa
kitkaväsymislujuutta pienentäen liukumaa. Korkeampi liitospaine ei enää vaikuta
liukumaan pienentävästi (Juuma 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000a, 2000b).



5 Pintapaine

5.1 Pintapaineen laskenta

5.1.1 Umpinainen napa

Kirjallisuudessa (Bikon Technik, Decker 1982, Dimagoronas 1989, Floberg 1971,
Kollman 1984, Martikka 1985, Miekk-oja 1980, SKF 1960a, 1960b, Tuomaala 1995)
löytyy laskentaohjeet akselin kutistusliitoksen pintapaineelle yksinkertaisille tapauksille.
Laskentakaavat koskevat kutistusliitoksia, joissa ahdistus on aikaansaatu ilman
kartioholkkia tai holkin avulla, jolloin liitoksen osien kimmomoduulit ovat samoja.
Seuraavassa johdetaan liitospaineen laskentakaava, kun kyseessä on erilaiset
kimmomoduulit akselissa ja holkissa. Kuvassa 8 näkyy eri liitospintojen vaikutus
kokonaispuristumaan, kun kyseessä on umpinainen napa (kuva 34, luku 10.3.2).
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Kuva 8. Napaliitoksen kutistumat ja pintapaineet eri liitospinnoissa umpinaisella navalla.



46

Lasketaan kutistumat eri liitospinnoissa.

Akselin (a) ulkopinta:
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K= − −( ) (5)

Ea akselin kimmomoduuli

υ Poissonin luku

K
C

C
a

a

a

= +
−

1

1

2

2 (6)

Ca = 0 (akseli on umpinainen)

Kartion (i) sisäpinta:

δ υi 1

a

a

i
i

1

i
id

p

E
(K )

p

E
(K )= + − +1 (7)

Ei kartion kimmomoduuli

K
C

C
i

i

i

= +
−

1

1

2

2
(8)

C
d

di
a=
1

Kartion (i) ulkopinta:

δ υi a

i
i

i
id

p

E
K

p

E
K2

1

11= − − −( ) ( ) (9)

Navan (e) sisäpinta:

δ υe

e
ed

p

E
K1

1

1= +( ) (10)

Ee navan kimmomoduuli
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K
C

C
e

e

e

=
+
−

1

1

2

2
(11)

C
d

De
n

= 1

Liitoksen ahdistus kartiopinnalla:

δ h
a

k
H= −1 4 (12)

a1 kartion aksiaalinen siirtymä

k = 30, kartiokkuus
H = 2.5 µm, liitospinnan tyssääntyminen (SKF 1960a, 1960b)
H = (0.8...1.6) Ra (Tuomaala 1995)

Ra = 1.6

Välys holkin ja akselin välissä:

H4as +∆=δ (13)

∆a = 25 µm, alkuvälys holkin ja akselin välillä

δ s tulee kaavaan (16) miinusmerkkisenä, koska liitoksen ahdistus on δ δ δ= −h s

δ δ δ υ υs

a

i a

a

a

i
i

i
i

a

a
ad d

p

E
K

p

E
K

p

E
K= − = + − + + −1 1 1( ) ( ) ( ) (14)

δ δ δ υ υh e1 i

e
e

a

i
i

i
id d

p

E
K

p

E
K

p

E
K

1

2

1

1 11= − = + − − + −( ) ( ) ( ) (15)

Yhtälöistä (14) ja (15) voidaan haluttu paine pa ratkaista:

p
d

K

E d

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

a

h i

i

s

a

e

e

i

i

i

i

a

a

e

e

i

i

i

i

=

+ + + + −







+ + −







+ + −







− −

δ δ υ υ

υ υ υ υ
1

2

2

1

1

( )

(16)
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5.1.2 Kevennetty napa

Johdetaan pintapaineen pa lauseke myös kevennetylle navalle (kuva 24, luku 10.3.1).

Jaetaan napa kolmeen osaan, jolloin kevennyksen (k) kohdalta navan leveys on B50. ,
kuva 9. Kevennys puolittaa navan pinta-alan kevennyksessä ja sen ulkopuolella leveämpi
´rengas´ (e) lisää pintapainetta. Pinta-alan pienennyttyä puoleen pintapaine
kaksinkertaistuu kevennyksen leikkauksessa verrattuna umpinaiseen napaan.

D

d
d

2

2 2 2

a

e2

i a

e

a

p 2
i

i

p
p

pa

ae1

1

2

p

1

2

2

2

pk

d

B

0.5B

1

2
1k

2
2

k r

r

r1

2

p

p

3 d2

1
3

k2

k1

n

d

u1

u2

Kuva 9. Kutistumat ja pintapaineet kevennetyllä navalla.

Akselin ja kartion osalta pätevät nyt samat yhtälöt (5...9) kuin umpinaisen navan
tapauksessa. Lasketaan kutistumat navan eri leikkauksissa. Leikkauksen pinta-ala
kevennyksen (k) kohdalla puolittuu, joten siinä vallitseva paine kaksinkertaistuu.

Renkaan (r) sisäpinta:

δ υr

r
r

r
rd

p

E
K

p

E
K1

1

1 2 1= + − +( ) ( ) (17)

Er renkaan kimmomoduuli

K
C

C
r

r

r

= +
−

1

1

2

2
(18)

C
d

dr = 1

2
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Renkaan (r) ulkopinta:

δ
υr

r
r

r
rd

p

E
K

p

E
K2

2

1 21= − − −( ) ( ) (19)

Kevennyksen (k) sisäpinta:

)1K(
E

p
)K(

E

p

d k
k

2k
k

k

1k

2

1k +−+= υδ
(20)

Ek kimmomoduuli navassa kevennyksen kohdalla

K
C

C
k

k

k

= +
−

1

1

2

2
(21)

C
d

dk = 2

3

Pinta-ala puolittuu navan kevennyksen kohdalla, joten

p pk1 22=
p pk2 32=

Kevennyksen (k) ulkopinta:

δ υk k

k
k

k

k
kd

p

E
K

p

E
K2

3

1 21= − − −( ) ( ) (22)

Navan (e) sisäpinta:

δ υe1

e
ed

p

E
K

3

3= +( ) (23)

K
C

C
e

e

e

= +
−

1

1

2

2
(24)

C
d

De = 3

Saadaan kussakin rajapinnassa yhteensä 4 yhtälöä, joissa tuntemattomia ovat p p p1 2 3, , ja

pa :
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δ δ δ υ υs

a

i a

a

a

i
i

i
i

a

a
ad d

p

E
K

p

E
K

p

E
K= − = + − + + −1 1 1( ) ( ) ( ) (25)

δ δ δ υ υh r i

r
r

e
r

a

i
i

i
id d

p

E
K

p

E
K

p

E
K

p

E
K

1

1 2

1

1 12 1 1= − = + − + − − + −( ) ( ) ( ) ( ) (26)

δ δ υ υk r k

k
k

k

k
k

r
r

r
rd

p

E
K

p

E
K

p

E
K

p

E
K1 2

2

1 2 1 21 1 0
− = + − + − − + − =( ) ( ) ( ) ( ) (27)

δ δ υ υe1 k

e
e

k

k
k

k

k
kd

p

E
K

p

E
K

p

E
K

− = + − − + − =2

3

3 1 21 0( ) ( ) ( ) (28)

Yhtälöistä (25), (26) , (27) ja (28) ratkaistaan paine pa :

p
d

K

E d

K

E

K

E
Q

K

E

K

E

K

E

K

E
Q

K

E

a

h i

i

s

a

r

r

i

i

i

i

a

a

r

r

i

i

i

i

=

+ + + + − −








+ + −







+ + − −








− −

δ δ υ υ

υ υ υ υ
1

2

2

1

1
(29)

jossa Q

( )
( ) ( )

( ) ( )

Q
K E

K

E

K

E

K E

K E K E

r r

r

r

k

k

k k

e e k k

=
−

− +
+

−
−

+ + −















2 2

2 2

1

2 4 1

2

/

/

/ /

υ υ
υ υ

(30)

5.1.3 Transformaatiomenetelmä

Dimagoronas (1989) esittää menetelmän kutistusliitoksen pintapaineen laskemiseksi, kun
navan muoto vaihtelee (lähteessä useita virheitä). Tällöin napa mallinnetaan peräkkäisillä
renkailla, kuten kuvassa 9. Jokainen rengas esitetään tilavektorilla

{ }z p

u
=








(31)

joka määrittelee pintapaineen p ja siirtymän u kahden renkaan rajapinnassa.

Esimerkiksi renkaan (r) sisäpinta, kuva 9
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u r u p p( )1 1 11 1 12 2= = +α α (32)

jossa

α υ υ
11

1
3

1 2
2

2
2

1
2

1 1= − + +
−

( ) ( )

( )

r r r

E r r
(33)

α υ υ
12

1 2
2

1 2
2

2
2

1
2

1 1= − − − +
−

( ) ( )

( )

r r r r

E r r
(34)

r
d

1
1

2
= , r

d

22
2=

Renkaan (r) ulkopinta, kuva 9

u r u p p( )2 2 21 1 22 2= = +α α (35)

α υ υ
21

1
2

2 1
2

2

2
2

1
2

1 1= − + +
−

( ) ( )

( )

r r r r

E r r
(36)

α υ υ
22

2
3

1
2

2

2
2

1
2

1 1
=

− − − +
−

( ) ( )

( )

r r r

E r r
(37)

Yhtälöistä (32) ja (35) voidaan ratkaista p2 ja u2 sekä kirjoittaa matriisimuotoon

p p u2
11

12
1

12
1

1= − +α
α α

(38)

u p u2 21
11

12
22 1

22

12
1= −









 +α α

α
α α

α
(39)

{ } [ ]{ } [ ]z
p

u
B z B

p

u2
2

2
1 1 1

1

1

=








= =








(40)

[ ]B1
11 12 12

21 11 22 12 22 12

1
=

−
−











α α α
α α α α α α

/ /

/ /
(41)

Matriisi [ ]B1 on muunnosmatriisi, joka suhteuttaa sisäpinnan ja ulkopinnan vektorit z1 ja

z2 .
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Jos navan pituus B muuttuu, muuttuu myös vallitseva pintapaine rajapinnassa, kun
taas voima pysyy vakiona. Esimerkiksi renkaan (r) ja kevennyksen (k) rajapinta, kuva 9

p B p Bk1 20 5. = (42)

ja yleisesti matriisimuodossa

{ } [ ]{ }



















==













=
−

−
−

+

+
+

u

p

10

0l/l
zC

u

p
z 21 (43)

l1 sisemmän renkaan pituus

l2 ulomman renkaan pituus

z+ tilavektori kevennyksen (k) kohdalla ( , )p u+ +

z− tilavektori renkaan (r) kohdalla ( , )p u− −

Suorittamalla peräkkäisiä muunnosmatriisien kertomisia sisäpinnasta ulkopintaan päin
saadaan, kuva 9

z B z2 12 1
− −= (44)

z C z C B z2 2 2 2 12 1
+ − −= = (45)

z B z B C B z3 23 2 23 2 12 1
− + −= = (46)

z C z C B C B z3 3 3 3 23 2 12 1
+ − −= = (47)

z B z B C B C B z4 34 3 34 3 23 2 12 1
− + −= = (48)

z C z C B C B C B z4 4 4 4 34 3 23 2 12 1
+ − −= = (49)

z Kz4 1
+ −= (50)

Eksplisiittimuodossa

p k p k u4 11 1 12 1= + (51)

u k p k u4 21 1 22 1= + (52)

Yhtälöistä (25), (26), (27) ja (28) ratkaistaan pintapaine kartioholkin pinnalla p1

p
d

K

E

K

E d

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E
Q

K

E

h i

i

a

a

s

a

i

i

i

i

a

a

r

r

i

i

i

i

1
1

2

2

1

1
=

+
+

−







 +

−







+
+

−







+
+

−
−









−
−

δ υ υ δ

υ υ υ υ
(53)
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Nyt voidaan renkaan (r) siirtymä 1u laskea, kaava (17)

u
p

E
K

p

E
K

dr

r
r

r
r1

1 1 2 1

2
1

2
= = + − +











δ υ( ) ( ) (54)

Ulkopuolinen paine p4 0= (51), joten paine p1 kartioholkin ulkopinnalla

p
k

k
u1

12

11
1= −









 (55)

Kertoimet 121111k αα /−= ja 1212 1k α/= , jotka saadaan kaavoista (33) ja (34).

Menetelmä tuottaa täsmälleen samat pintapaineet kuin yhtälö (53). Menetelmä
edellyttää siirtymän u1 tuntemista, johon taas tarvitaan pintapaineen arvot. Edellä

menetelmää käytettiinkin vain tulosten tarkistamiseen. Siirtymä u1 voidaan määrittää

karkeasti lähtien liitoksen ahdistuksesta. Kuvan 9 tapauksessa tiedetään kartioholkin
aiheuttama ahdistus δ h kartiopinnalla ja välys δ s holkin ja akselin välissä. Näitten

perusteella tulisi laskea renkaan (r) sisäpinnan siirtymä u r1 1 2= δ / . Kutistusliitoksen

ahdistus δ kartioholkin aksiaalisen siirtymän a1 perusteella, kaavat (12) ja (13)

δ = − −
a

k
Ha

1 8∆ (56)

Tarkastellaan tilannetta kartioholkin pinnalla ottamatta huomioon rajapintaa akselin ja
holkin välissä, jolloin saadaan kaavoista (9) ja (17), kuva 9 ( E vakio). Laskennallisista
syistä oletetaan navan olevan umpinainen kaavassa (57).

υ

υ
δ
δ

ξ
+

−
−==

*
eK

*
aK

1r

2i (57)

Kuvan 9 merkinnöillä

Ka
* = 1

K
d D

d D
e

n

n

* ( / )

( / )
=

+
−

1

1
1

2

1
2

(58)

δ δ δ= +r i1 2 (59)

Kaavoista (57) ja (59)
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u r
1

1

2 2 1
= =

+
δ δ

ξ( )
(60)

Laskettaessa siirtymä u1 kaavalla (60) pintapaine p1 tulee 0...10% suuremmaksi kuin

kaavalla (54) riippuen kartioholkin materiaalista ja sen paksuudesta virheen kasvaessa
kimmomoduulin noustessa ja holkin paksuuden kasvaessa.

Kuvassa 10 on laskettu elementtimenetelmällä pintapaineen jakautuma umpinaisen ja
kevennetyn navan tapauksissa. Tulokset ovat yhteneväisiä edelläesitetyn laskennan kanssa
laskettaessa pintapainetta liitoksen reunaosalla, joka on kiinnostava liukumisen suhteen.

B [mm]

p [N/mm ]2

10 20 30 40 50 60
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Umpinainen napa

Kevennetty napa

Kuva 10. FE menetelmällä lasketun pintapaineen jakautuminen kutistusliitoksessa
umpinaisella ja kevennetyllä navalla navan pituuden B funktiona. Kuvassa on myös
analyyttisen laskennan tulokset. Vertailu on tehty kokeesta 8 (taulukko 5, luku 9.2.2), jolloin
kartion aksiaalinen siirtymä ja täten ahdistus ovat samansuuruisia. Kevennys on kuvan 24
mukainen ja se vaikuttaa välillä =B 0...30 mm.

Kuvan 10 mukaan kevennys laskee pintapainetta n. 10% verrattuna umpinaiseen napaan
liitoksen reunalla, jossa liukumista tapahtuu. Navan sisällä taas tapahtuu vastaava
pintapaineen nousu, jolla ei ole merkitystä liukumisen kannalta muulloin kuin hyvin
alhaisilla pintapainearvoilla.



6 Kitkakerroin ja liukuma

6.1 Kitkakerroin

Kutistusliitoksen pintojen kitkakertoimella on ratkaiseva merkitys kitkaväsymisen
kannalta. Lisäksi kitkakerroin muuttuu sekä ajallisesti että paikallisesti erityisesti liukuma-
alueella s , kuva 11.

D d

akseli+napa akseli

n a

Md a

nn 12

akseli: kiertymäkulma

napa: kiertymäkulma

holkki: kiertymäkulma

a

1n

n2

s

s

1

z

Kuva 11. Kutistusliitoksen akselin ja navan kiertymät.
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A. Liitoksessa ei ole kitkaluistoa:

Yhteensopivuusehto pätee liitoksen liukumattomalla osalla, jolloin akselin θ a ja

navan θ n vääntymät ovat samoja. Liitoksen liukumattomalla osalla vääntökulmat

na ϕϕ = , koska liukuma 0=∆ , kuva 11. Navan ja akselin välillä ei ole kuormittavaa

momenttia siirtymäalueen ulkopuolella, vaan tällöin kiertymät ovat yhtäsuuria.

θ θ θ ϕ
a n

d

dz
= = = (61)

θa
a

a a

M

G I
= (62)

Ga akselimateriaalin liukumoduuli

Ia akselin vääntöjäyhyysmomentti

θ n
n

n n

M

G I
= (63)

Gn napamateriaalin liukumoduuli

In navan vääntöjäyhyysmomentti

θ =
+

M

G I Ia n( )
, kun na GGG == (64)

Kutistusliitoksen kohdalla kiertymä on pienimmillään molempien vastustaessa ja
vääntömomentit jakautuvat osien suhteessa.

Momenttitasapainosta 0MMM na =−∑ − saadaan:

nnnaaa IGIGM θθ += (65)

Täten vääntömomentti M jakautuu akselin Ma ja navan Mn kesken seuraavasti:

M M Ma n= + (66)

Akselin momenttiosuus kokonaismomentista on

M M
I

I Ia
a

a n

=
+

(67)
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M M
d

D
a

a=
4

4
(68)

Navan osuus Mn koostuu holkin osuudesta Mn1 ja napaosuudesta Mn2 ,

yhteensopivuusehto (61)

M M Mn n n= +1 2 (69)

M
MI

I I I
M

d d

D
n

n

a n n

a
1

1

1 2

1
4 4

4
=

+ +
= −







 (70)

M
MI

I I I
M

D d

D
n

n

a n n
2

2

1 2

4
1
4

4
=

+ +
= −







 (71)

In1 kartioholkin vääntöjäyhyysmomentti

In2 navan vääntöjäyhyysmomentti

Laskemalla yhteen (70) ja (71)

M M
D d

D
n

a= −









4 4

4
(72)

B. Liitoksessa on kitkaluistoa:

Akselin kiertymäkulma ϕ a on suurempi kuin navan ϕ n , koska akselin vääntöjäykkyys

on pienempi ja liitoksessa tapahtuu liukumista. Liukuma-alueella na θθ > , joten

yhteensopivuusehto ei päde.
Kitkan olisi kyettävä siirtämään momentin M navan osuus Mn välittömästi akselilta

napaan, jotta liitospinnat pysyisivät liukumatta yhdessä. Tämä ei ole mahdollista, joten
momentti Mn siirtyy akselilta napaan matkalla s :

M p d sn a= 1

2
2µ π (73)

Navan osuus Mn siirtyy vähitellen kitkan välityksellä napaan siirtymäalueella s , jossa

pintojen kesken tapahtuu liukumista. Liitoksen reunalla tapahtuu liukuma ∆ , kuva 12

( )∆ = −1

2
da a nϕ ϕ (74)
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Akselin kiertymä muuttuu akselikiertymästä yhteiskiertymäksi ja navan kiertymä
nollasta yhteiskiertymäksi siirtymäalueella liitoksen reunasta alkaen. Lasketaan
kiertymäkulmat ϕ a ja ϕ n .

Akseli:
Akselimomentti muuttuu M Ma → liukuma-alueella

M z M
M

s
dza

n( ) = + (75)

d
M z

G I
dza

a a

ϕ = ( )
(76)

ϕ a
a a

a

s
n

G I
M

M

s
z dz= +∫

1

0

( ) (77)

ϕa
a a

a
ns

G I
M

M
= +( )

2
(78)

Napa:
Napamomentti muuttuu 0 → Mn liukuma-alueella:

M z
M

s
zn( ) = (79)

d
M z

G I
dzn

n n

ϕ = ( )
(80)

ϕ n
n

n n

s
M

G I s
zdz= ∫

0

(81)

ϕ n
n

n n

M s

G I
=

2
(82)
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n2

n1

a

n

an

n2n1

dD d

s

r

a1

Kuva 12. Akselin ja navan kiertymäkulmat ϕ sekä vastaavat kulmat ϑ liitoksen reunalla

liukuma-alueella s .

Akselin kiertymäkulma

ϕ
πa

a a
a

n

a

a

a

s

G I
M

M Ms

G D

D d

d
= +





= +









2

16
4

4 4

4
(83)

Koko navan kiertymäkulma ϕ n muodostuu holkin ϕ n1 ja navan ϕ n2 osuudesta, kuva

12.

ϕ ϕ ϕn n n= +1 2 (84)

ϕ
πn

n

n n n

a

a

M s

G I

Ms

G D

d d

D d
1

1

1 1
4

1
4 4

4 42

16= = −
−









 (85)

Gn1 kartioholkkimateriaalin liukumoduuli

ϕ
πn

n

n n n a

M s

G I

Ms

G D

D d

D d
2

2

2 2
4

4
1
4

4 42

16= = −
−









 (86)

Gn2 napamateriaalin liukumoduuli
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Yhtälöistä (83), (84), (85) ja (86)

( ) ( )ϕ ϕ
πa n

a

a a

a

n a n a

Ms

D

D d

G d

d d

G D d

D d

G D d
− = + − −

−
+ −

−































16
4

4 4

4
1
4 4

1
4 4

4
1
4

2
4 4

(87)

M
da= τπ 3

16
(88)

Sijoittamalla yhtälöt (72), (73), (87) ja (88) yhtälöön (74) saadaan kitkakerroin µ

( ) ( )µ τ= − 

















+ − −
−

+ −
−































2 5

4

4 4 4

4
1
4 4

1
4 4

4
1
4

2
4 416

1
d

pD

d

D

D d

G d

d d

G D d

D d

G D d
a a a

a a

a

n a n a∆
(89)

Jos liitoksen materiaalit samoja eli G G G Ga n n= = =1 2 , kitkakerroin tulee muotoon

( )( )
µ

τ
=

−2 4
1

16

d d D

pG

/

∆
(90)

Vastaavasti liukuma-alueen pituus s saadaan sijoittamalla yhtälö (87) yhtälöön (74)
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∆
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Kaava (89) antaa kitkakertoimen liitospaineen p funktiona ottamalla huomioon erilaiset

materiaalit kutistusliitoksessa. Kitkakertoimen määritystä varten tarvitaan liukuma-
amplitudin ∆ mittaaminen, josta seuraavassa luvussa.

6.2 Liukuma

Kuvassa 13 on esitetty kuormitusvivun pään siirtymä a kuorman F funktiona (kuva 20,
luku 8.1). Siirtymän lineaarinen osuus ak tulee varren elastisesta taipumasta sekä akselin

kiertymästä. Lisäksi liitospintojen harjanteissa tapahtuu elastista ja plastista siirtymistä.
Kuormitusvivun siirtymän epälineaarinen osuus aδ tulee kontaktipintojen liukumasta.
Kuormituksen kasvaessa vivun pään siirtymä a muodostuu elastisen taipuman ja
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kiertymän lisäksi pintojen välisestä liukumasta. Voimien Fo ja Fm sekä kuormitusvivun

siirtymien ao ja am arvot saatiin kalibroinnin yhteydessä (luku 8).

F

F

F

a aaa
a

m

o

o mk

k

Kuva 13. Kutistuliitoksen kuormitusvivun pään siirtymä a kuormituksen F funktiona.

Siirtymä jakautuu lineaariseen ka ja epälineaariseen aδ osuuteen.

Kuormitusvivun pään siirtymän pintojen liukumasta johtuva osuus δa saadaan
lineaarisen ak ja todellisen epälineaarisen kokonaissiirtymän am erotuksesta:

δa a am k= − (92)

a
F

F
ak

m

o
o= (93)

Fm mitattu kuorma vivun siirtymän arvolla am

Fo mitattu kuorma vivun siirtymän arvolla ao

Siirtymän muutoksen δa ja vipusuhteen avulla lasketaan liukuma-amplitudi
liitospinnassa (kuva 20c, luku 8.1):

∆ = r

L
aδ (94)

r akselin säde
L kuormitusvivun pituus
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6.3 Kutistusliitoksen energiahäviöt

Kutistusliitoksen liukupinnoissa kitkaenergia muuttuu lämmöksi ja osa menee materiaalin
plastiseen muokkautumiseen sekä mikrorakenteen muutosreaktioon kontaktipinnoissa.
Liitoksessa muodostuu kuvan 14 mukainen hystereesisilmukka, josta liitoksen häviöt on
laskettavissa. Kuvassa on esitetty puolet ensimmäisestä momentti-kiertymä syklistä.

M

M

Mm

Kuva 14. Kutistusliitoksen kontaktipitojen hystereesisilmukka.

Hystereesisilmukan pinta-ala edustaa liukumasta johtuvia energiahäviöitä:

W ME i i
i

n

=
=
∑δϕ δ

1

(95)

n laskentapisteiden i lukumäärä
δϕ kulman muutos

δM momentin muutos

Vastaavalla matkalla tehty työ on:

W
M

2
m= ψ

(96)

Mm momentti, kun kiertymä on maksimissaan

ψ kiertymäkulman ääriarvo



63

Liitoksen hyötysuhde:

η = −W W

W
E (97)

Mohrbacher (Celis et al. 1988) esittää menetelmän pintavaurioiden mallintamiseksi,
joka perustuu dissipaatioenergian laskentaan. Pintavauriot muodostuvat murtumien,
väsymisen, muodonmuutoksen ja kemiallisen reaktion tuloksena. Täten pintavauriot ja
kuluminen ovat suorassa suhteessa kumulatiiviseen kitkaenergiaan, joka saadaan
laskemalla yhteen syklien aikana muodostunut dissipaatioenergia, kaava 95. Ørbeckin
(1958) ja Goodmanin (1960) analyysin mukaan kutistusliitoksen energiahäviöt laskevat
pintapaineen ja/tai kitkakertoimen noustessa.



7 Jännitykset ja jännityskeskittymät

7.1 Jännitykset

Hooken lain mukaan kahden elastisen jännityssysteemin resultantti saadaan
superpositioperiaatteella eikä ne vaikuta toisiinsa. Edellytyksenä on kuitenkin, että
resultantti ei ylitä materiaalin kimmorajaa. Akselin kutistusliitoksessa kuormituksesta
tuleva jännitys ja ahdistuksesta johtuva jännitys voidaan käsitellä erillisinä ja
vääntöjännitys on riippumaton ahdistuksesta.

Kuvassa 15 on esitetty tutkitun kutistusliitoksen rakenne. Vääntömomentti siirtyy
akselista napaan vähitellen liitoksen reunalta napaan sisäänpäin siirryttäessä. Liukuman
lakattua navan sisällä napa ja akseli käyttäytyvät kuin yksi ja sama kappale ja
kutistusliitosta käsitellään kiinteänä akselina, jossa on akselin suurennos ja jännitykset
tulevat puhtaasti väännöstä. Liitospinnassa vallitseva leikkausjännitys määräytyy sen
mukaan tapahtuuko liukumista vai ei. Liukuma rajoittaa syntyvää leikkausjännitystä eli se
on maksimissaan silloin, kun liukumaa tapahtuu. Tällöin tulee tietää kitkakerroin ja
pintapaine, jotta kitkavoima on määritettävissä. Nyt voidaan soveltaa vain
elastisuusteoriaa.
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Kuva 15. Kutistusliitoksen rakenne.

Akselin halkaisijat navan kohdalla olivat D = 46, 52 ja 52.6 mm, olakkeen kohdalla
d = 42...48 mm ja liitoksen muut mitat on esitetty taulukoissa 8 ja 9 (luku 10) sekä
liitteessä 2. Liitospintojen pinnankarheutena käytettiin Ra 1.6 µm ja toleranssina G6/h6.
Liitoksen tiukkuus määräytyy kartioholkin aksiaalisella siirtymällä. Liitosta kuormittaa
vaihtuva vääntömomentti ± M sekä pintapaine p , joista aiheutuvat leikkausjännitykset

zϕτ sekä rϕτ , jota rajoittaa liitospinnassa kitkakerroin µ ja pintapaine p , kuva 16.

pr µτ ϕ ≤ (98)

Leikkausjännitys rϕτ on suurimmillaan alueella, jossa liukumista tapahtuu eli akselin ja

navan liittymäkohdasta napaan sisään päin liukuma-alueen pituuden verran s , kuva 11.
Ylinen (1976) esittää poikkileikkaukseltaan pyöreän ja paksuudeltaan muuttuvan

sauvan väännölle differentiaaliyhtälön. Sauvan muodonmuutos tapahtuu pelkän väännön
tapauksessa ilman tilavuudenmuutosta eli tilavuuden laajenemiskerroin esitettynä
karteesisessa koordinaatistossa

e x y z= + + =ε ε ε 0 (99)

Lisäksi siirroskomponenttien yleisessä differentiaaliyhtälössä tilavuusvoimat
X Y Z= = =0 . Ympyrän kehäpisteen P x y( , ) siirroskomponentit ovat, kuva 16

u = 0 , v x= ϕ , w y= −ϕ (100)

saadaan siirroskomponenteille
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∆u = 0 , ∆v = 0 , ∆w = 0 (101)

ja muodostamalla derivaatat

∂
∂

2

2

v

x
,

∂
∂

2

2

v

y
,

∂
∂

2

2

v

z

sekä sijoittamalla ne yhtälöön ∆v = 0 saadaan differentiaaliyhtälö

∂ ϕ
∂

∂ϕ
∂

∂ ϕ
∂

2

2

2

2

3
0

r r r z
+ + = (102)

Pyörähdyskappaleen muodonmuutostila määräytyy löydettäessä vääntökulman funktio
),( rzϕ , joka toteuttaa differentiaaliyhtälön (102) ja tarvittavat reunaehdot. Vastaavalla

tavalla saadaan yhtälö (102) myös siirroskomponentin w osalta ja muodostamalla
derivaatat

∂
∂

2

2

w

x
,

∂
∂

2

2

w

y
,

∂
∂

2

2

w

z

ja sijoittamalla ne yhtälöön ∆w = 0 .

Pyöreän ja muuttuvahalkaisijaisen akselin analyysissä Timoshenko ja Goodier (1970)
muodostavat elementille tasapainoyhtälöt, jolloin saadaan

0
r

2

zr
rzr =++ ϕϕϕ τ

∂
∂τ

∂
∂τ

(103)

tämä on myös esitettävissä

0r
z

r
r z

2
r

2 =+ )()( ϕϕ τ
∂
∂τ

∂
∂

(104)

Tämä yhtälö toteuttaa jännitysfunktion φ( , )r z siten, että sen derivaatat

r
2r

z ϕτ
∂
∂φ =− (105)

z
2r

r ϕτ
∂
∂φ = (106)

Vääntökulma ϕ on
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r

vr=ϕ      (107)

rv kehän suuntainen siirtymä, kuva 16

jolloin jännitysfunktion derivaatat ovat

− =∂φ
∂

∂ϕ
∂z

Gr
r

3 (108)

∂φ
∂

∂ϕ
∂r

Gr
z

= 3 (109)

Yhtälö (102) voidaan esittää muodossa

∂
∂

∂ϕ
∂

∂
∂

∂ϕ
∂r

r
r z

r
z

( ) ( )3 3 0+ = (110)

Eliminoimalla ϕ saadaan

∂
∂

∂φ
∂

∂
∂

∂φ
∂r r r z r z

( ) ( )
1 1

0
3 3

+ = (111)

ja lopuksi saadaan yhtälö jännitysfunktiolle ( )φ

∂ φ
∂

∂φ
∂

∂ φ
∂

2

2

2

2

3
0

r r r z
− + = (112)

Lähtien yleisestä elastisuusteoriasta kaava (112) esittää kiinteän akselin
differentiaaliyhtälöä reunaehtoineen ja se on geometrisesti analoginen kutistusliitoksen
kanssa. Jännitysfunktio on vakio kiinteän akselin reunalla ja täten myös reunalla ABCD,
kuva 15. Jännitysfunktion osittaisderivaatta aksiaalisuunnan z suhteen on nolla

0z =∂∂ /φ ja tällöin leikkausjännitys 2
z rr /)/( ∂∂= φτ ϕ on navan ulkopinnan suuntainen.

Timoshenko (1970) esittää asialle matemaattisen todistuksen muuttuvahalkaisijan akselin
tapauksessa.

Kaavasta (111) saadaan, kun 0z/ =∂∂φ

∂
∂

∂φ
∂r r r

1
03







= (113)
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1
3r r

Ki
∂φ
∂

= (114)

∂φ
∂r

K ri= 3 (115)

φ = K ri
4 (116)

Reunaehdot (Love 1926, Ørbeck 1958)

ABCDφ φ= =o vakio , pitkin akselin ja navan ulkopinnan aksiaaliviivaa, kuva 15

DE φ = =K r K vakio1
4

1, , säteen suunnassa navasta keskiviivalle (116)

EF φ = 0 , pitkin liitoksen keskiakselia

FA φ = =K r K vakio2
4

2, , säteen suunnassa akselilla (116)

Yhtälö (112) ja reunaehdot määrittävät jännitysfunktion φ , jonka avulla saadaan myös

jännitykset.

z

r

X U

Y Z

r
z

x

y

v

w

P(x,y)
r

z

u

vr

Kuva 16. Kutistusliitoksen akselin jännityskomponentit napakoordinaatistossa ),,( zr ϕ .

Leikkausjännitykset ovat pareittain yhtäsuuret ϕϕ ττ rr = ja ϕϕ ττ zz = , joten tarkastelu

kohdistuu vain jännityskomponentteihin rϕτ ja zϕτ .

Jännitykset ilmaistuna jännitysfunktion avulla (Timoshenko & Goodier 1970)
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rr

G
2z ∂
∂φτ ϕ = (117)

zr

G
2r ∂
∂φτ ϕ −= (118)

missä G on liukumoduuli

Kutistusliitoksessa tulee ottaa huomioon lisäehto (98) ja differentiaaliyhtälö (112) pätee
vain kiinteälle osalle. Edellytyksenä on myös, että µp on vakio ympäri liitospinnan.

Lasketaan nimellinen jännitys τ n kohdassa A jännitysfunktion φo avulla, joka on

vakio ja voi olla mielivaltainen reunalla ABCD, kuva 16. Vääntömomentista aiheutuva
leikkausjännitys

τ ∂φ
∂

= G

r r2
(119)

jolloin nimellinen jännitys kohdassa A

τ ∂φ
∂n

o A

KG

R r
= 



2

(120)

Kerroin K ottaa huomioon mielivaltaisesti valitun jännitysfunktion arvon.

Reunalla FA, kuva 15

φ = Kr4 (121)

jolloin, kun r Ro= , saadaan

φo oKR= 4 (122)

Sijoitetaan tämä gradientin kaavaan ja saadaan

∂φ
∂r

Kr= 4 3 (123)

∂φ
∂r

KRo= 4 3 (124)

∂φ
∂

φ
r R

o

o

= 4
(125)
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τ φ
n

o

o

KG

R
=

4
3

(126)

7.2 Jännityskeskittymät

Akselin ja navan liitospinnassa, jossa liukumista tapahtuu pätee seuraava

pr µτ ϕ = (127)

joten, kun r R= 1

µ ∂φ
∂

p
KG

R z
= − 





1
2 (128)

Määritetään suhde χ ja jännitys τ lasketaan liitospinnassa kaavalla (126), kun r R= 1

χ µ
τ

∂φ ∂
φ

= = −
p z

R
o

/

4 1 (129)

Nimellinen jännitys τ on suuremman akselihalkaisijan kohdalla eli navan kohdalla ja
muuttuja χ  on  mikä tahansa jännitys- tai venymäsuhde, joka on riippumaton

jännitysfunktion φo mielivaltaisesta skaalauksesta (129), joten jännitysfunktion

mielivaltainen arvo on perusteltua. Geometrisesti samanlaisissa liitoksissa vain suhde
µ τp / vaikuttaa ∂φ ∂/ z :n ja sen skaalaus määräytyy jännitysfunktion φo arvolla. Täten

analyysissä tutkitaan derivaatan ∂φ ∂/ z vaikutusta.

Johdetaan leikkausjännityskomponenttien suhteet jännityskomponenttien ja nimellisen
jännityksen yhtälöistä (117), (118) ja (126)

o
2

3
o

n

z
z

4r

rR
q

φ
∂∂φ

τ
τ ϕ /== (130)

o
2

3
o

n

r
r

4r

zR
q

φ
∂∂φ

τ
τ ϕ /−== (131)

Edellisissä yhtälöissä skaalaustekijän arvoksi on asetettu 1K = , koska
jännitysfunktiolla ja sen gradientilla on sama skaalaus. Yhdistämällä
jännityskomponenttien suhteet saadaan jännityskeskittymä

q q qz r= +2 2 (132)
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Liitospinnassa r R= 1

q
R

R r z
o

o

= 
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3

1
2

2 2

4φ
∂φ
∂

∂φ
∂

(133)

Yhtälöistä (125) ja (129) saadaan, kun r R= 1

∂φ
∂

φ
r R

o= 4

1

(134)

∂φ
∂

φ χ
z R

o= −
4

1

(135)

Jännitysfunktion φ arvo liitospinnassa on esitetty liitteessä 1.

Sijoitetaan yhtälöt (134) ja (135) yhtälöön (133)

q
R

R
o=









 +

1

3
21 χ (136)

Jännityskeskittymä navan ja akselin välissä on riippuvainen akselin halkaisijasuhteista
sekä suhdeluvusta χ , johon vaikuttaa kitkakerroin, pintapaine, vääntömomentti ja

välillisesti liitoksen geometria.

Kaavassa

q
R

R

po=








 + 



1

3 2

1
µ
τ

(137)

kitkakertoimen ja todellisen pintapaineen määrittäminen on epätarkkaa, koska kitkaker-
roin vaihtelee ajallisesti ja paikallisesti, sekä pintapaine nousee olakkeen reunalla.
Pintapaineeseen vaikuttaa myös olakkeen etäisyys δL navan otsapinnasta etäisyyden li-
sätessä pintapainetta. On korostettava, että jännityskeskittymä on laskettu suhteessa
nimelliseen jännitykseen ohuemman akselin kohdalla. Jännityskeskittymä pienenee
kuormittavan jännityksen τ noustessa ja lähenee asymptoottisesti arvoa alle 1, koska
R Ro / 1 1< . Tästä seuraa, että suurilla jännityksillä jännityskeskittymä lähenee kiinteän

akselin arvoa, kun taas alemmilla kuormituksilla jännityskeskittymä nousee nopeasti
kutistusliitoksessa.
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Sijoittamalla kaavaan (137) kitkakerroin µ saadaan (kaava 89, luku 6.1
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(138)

Liitoksen materiaalien ollessa samoja eli G G G Ga n n= = =1 2 , jolloin

jännityskeskittymäksi tulee
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16

τ /

∆
(139)

d akselin halkaisija navan kohdalla
D navan ulkohalkaisija
τ nimellinen jännitys navan kohdalla eli isomman akselihalkaisijan kohdalta
∆ liitoksen liukuma-amplitudi

Tällöin päästään tarkasta pintapaineen määrittämisestä eroon ja määriteltävä suure on
liukuma-amplitudi ∆ , joka saadaan mittaamalla, luku 6.2. Kaava (139) antaa
jännityskeskittymän akselin ja navan liitospinnassa. Vastaava parametri myös akselin
olakkeen kohdalla määräytyy muotoluvun α  mukaan. Jos oletetaan akselin ja navan
muodostavan yhtenäisen kappaleen varsinkin korkealla pintapaineella, muotoluku
lasketaan olakepyöristyksen mukaan ja käyttäen suurta akselisuhdetta, D d/ = 2.
Kutistusliitoksessa vaikuttaa myös pintapaine liitoksen reunalla kohottaen jännitystä
olakkeessa.

Muotoluku on (Airila 1985)

α = 





−

0 8251
0 2516

.
.

r

d
(140)

Jännityskeskittymää q vastaava lovenvaikutusluku

β η α= + −1 1( ) (141)

η = 0.6 , loviherkkyys (Tuomaala 1995)

Kaavasta (139) nähdään liukuma-amplitudin vaikutus, joka ei tule esille Ørbeckin
(1958) analyysissä. Kaavan (137) mukaan kuormituksen kohottaminen samalla pintapai-
neella ja geometrialla vähentää jännityskeskittymää. Analyysissä ei ole huomioitu
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pintapaineen kohoamista liitoksen reunalla, jolloin pintapaineen oletetaan jakautuvan
tasaisesti Lamén teorian mukaan. Jännityskeskittymää q laskettaessa pintapaine

eliminoituu kuitenkin pois, koska käytetään parametrinä liukuma-amplitudia ∆ , joka taas
mitataan.

7.3 Koetulosten tunnuslukuja

Jännityskeskittymien laskentaa sovellettiin kevennetyn navan tapaukseen, kuva 15.
Määritettiin myös liukuma-amplitudi ∆ ja liukumavyöhykkeen pituus s sekä muotoluku
α ja lovenvaikutusluku β . Lisäksi koetulosten perusteella laskettiin väsymislujuuden

vähennystekijä β t , joka suhteuttaa koetuloksesta saadun väsymislujuuden τ w sileän

akselin väsymislujuuteen τ ws . Liitoksen pintapainejakauma on kuvan 10 mukainen, luku

5.1.3. Tunnuslukujen avulla luokitellaan akselin murtuminen joko normaaliin väsymisen
tai kitkaväsymisen mukaan. Koetuloksia käsitellään erikseen luvussa 10. Taulukossa 3 on
esitetty koetuloksista saatuja parametrejä sekä lasketut jännityskeskittymät. Taulukon 3
merkinnät:

x murtuman alkukohdan etäisyys olakkeesta (mitattu, kuva 24, luku 10)
s liukumavyöhykkeen pituus (kaava 91, luku 6.1)
∆ liukuma-amplitudi (kaava 94, luku 6.2)
α olakkeen muotoluku (kaava 140)
β lovenvaikutusluku (kaava 141)

q jännityskeskittymä akselin ja navan liitospinnassa (kaava 139)

β τ
τt

ws

w

= väsymislujuuden heikennystekijä (142)

τ ws = 160 N/mm2, sileän akselin väsymislujuus väännössä (Tuomaala 1995)

τ w väsymislujuus koetulosten perusteella (taulukko 8, luku 10.3.1)

χ µ
τ

=
p

kitkajännityksen suhde nimelliseen jännitykseen (kaava 129) (143)
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Taulukko 3. Koetulosten parametrejä ja lasketut jännityskeskittymät.

Koe x s ∆ α β q βt χ
n:o mm mm µm
1 0 3.23 2.02 1.60 1.36 1.67 1.25 1.49
2 5.5 5.87 4.06 1.60 1.36 0.97 1.54 0.6
3 5.0 5.75 3.95 1.60 1.36 0.98 2.14 0.62
4 0 3.67 2.53 1.60 1.36 1.41 1.52 1.19
5 0 3.45 2.38 1.60 1.36 1.47 1.32 1.26
6 1.3 4.73 3.27 1.60 1.36 1.08 2.14 0.77
7 0 3.95 2.73 1.60 1.36 1.34 1.41 1.1
8 1.5 5.7 3.95 1.60 1.36 0.99 2.18 0.64
9 0 3.5 2.4 1.60 1.36 1.47 1.48 1.25

10 0 3.15 2.2 1.60 1.36 1.39 1.52 1.16
11 0 3.75 2.45 1.60 1.36 1.4 1.34 1.17
12 4.0 7.0 4.6 1.60 1.36 0.93 2.05 0.53
13 0 2.65 1.75 1.60 1.36 1.6 1.44 1.41
14 0 3.6 2.25 1.60 1.36 1.43 1.23 1.21
15 0 3.4 2.15 1.60 1.36 1.33 1.42 1.09
16 2.0 4.8 3.2 1.35 1.21 1.08 1.34 0.77
17 0 3.2 2.18 1.35 1.21 1.57 1.19 1.38
18 1.0 4.43 3.0 1.35 1.21 1.15 1.64 0.86
19 0.5 12.37 8.4 1.22 1.13 0.82 1.44 0.29
20 0 3.3 2.23 1.22 1.13 1.55 1.24 1.35
21 - 2.9 2.0 1.22 1.13 1.5 - 1.29
22 - 3.38 2.32 1.22 1.13 1.5 - 1.3
23 - 4.6 3.2 1.22 1.13 1.11 - 0.81
24 1.0 10.1 8.95 1.22 1.13 0.87 1.54 0.43
25 4.0 5.2 4.33 1.22 1.13 1.03 1.39 0.72
26 1.0 7.0 5.8 1.22 1.13 0.99 1.31 0.63
27 4.5 6.0 5.1 1.22 1.13 0.98 1.31 0.61
28 0.5 5.0 4.1 1.13 1.08 1.17 1.15 0.89
29 4.5 7.9 6.6 1.13 1.08 0.89 1.23 0.47
30 0 3.0 2.5 1.13 1.08 1.64 1.12 1.46
31 1.0 4.65 3.88 1.13 1.08 1.11 1.60 0.81

Liukumavyöhykkeen pituus s ja liukuma-amplitudin arvo ∆ ovat määritetty luvussa
6 esitetyllä tavalla. Liukumavyöhykkeen pituus on myös suoraan mitattavissa akselin
kulumajäljen perusteella. Koetuloksista saaduista numeroarvoista on laskettu
keskimääräinen liukumavyöhykkeen pituus ja liukuma siten, että sisäänajovaiheen arvot
on jätetty pois, kuormanvaihtoluku N > 10000 (kuva 23, luku 10.2). Jännitysamplitudin
nousu kasvattaa liukuma-amplitudia, kokeet 24...31 (taulukko 8, luku 10.3.1). Poikkeus
koe 30, jossa liukuma-amplitudi oli jostain syystä alle 3 µm, joten murtuma onkin
olakkeessa, x = 0 . Kitkakerroin nousee jyrkästi n. 10000 kuormanvaihtolukuun saakka,
jonka jälkeen se vielä vaihtelee paikallisesti ja ajallisesti.



75

Muotoluvun α ja lovenvaikutusluvun β aletessa murtuma tapahtuu kitkaväsymisenä,

kuten odottaa sopii. Lovenvaikutusluku määritellään

β τ
τ

= wsileä

wlovi

(144)

joka vastaa väsymislujuuden vähennystekijää β t laskettuna, kun murtuma tapahtuu

olakkeessa. β t näyttää noudattavan samaa trendiä β :n kanssa olakkeen pyöristyssäteen

kasvaessa. Murtuman tapahtuessa kitkaväsymisenä väsymislujuuden vähennystekijä β t

on suurempi vastaavaan lovenvaikutuslukuun β verrattuna, koska nyt on kysymys eri

murtumisilmiöstä.
Suhdeluku χ  kertoo milloin murtuminen tapahtuu olakkeen juuresta. Jos ≥χ 1.09,

murtuma on olakkeen juuressa, muutoin liukupinnassa, koe 15. Liitospaineen ja
kitkakertoimen nostaminen sekä kuormituksen alentaminen suurentavat χ ja täten

alentaa β t , joka on toivottavaa varsinkin akselin murtuessa kitkaväsymisenä.

Seurauksena on liukuma-amplitudin aleneminen.
Kutistusliitos tulisi suunnitella siten, että q on mahdollisimman pieni normaalin vä-

symislujuuden kannalta, mutta alhainen q −arvo aiheuttaa taas kitkaväsymisilmiön.

Kompromissina on mahdollisimman pieni muotoluku α ja optimaalinen χ , koska suuri

pintapaine edesauttaa väsymistä olakkeen juuressa, mutta vähentää liukumista ja täten
estää kitkaväsymistä. Vahingollisin yhdistelmä on korkea pintapaine ja suuri liukuma-
amplitudi, joka tulee esiin myös kirjallisuudessa (Nishioka & Hirakawa 1969d). Pienin
jännityskeskittymän arvo q , jolla murtuma tapahtuu olakkeen juuresta näyttää olevan

1.33, koe 15. Jos q edelleen alenee, seurauksena on murtuma kitkaväsymisenä. Pa-

rametri, joka edistää liukupinnan vahingoittumista on liukuma-amplitudi ∆ .
Kitkaväsymislujuus alenee liukuma-amplitudin kasvaessa välillä 3...10 µm, jonka jälkeen
liukuma-amplitudin lisääntymisellä ei ole vaikutusta (Gordelier & Chivers 1979).
Kuvassa 17 on esitetty liukuma-amplitudin vaikutus jännityskeskittymään liukupinnassa.
Kuvaan on merkitty myös pöllihakkurin kartioholkki- ja kiilarengasliitosten
toimintapisteet (luku 11).
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Kuva 17. Jännityskeskittymä q liitoksen liukupinnassa liukuma-amplitudin ∆ funktiona.

Kuvan 17 mukaan liitos tulisi mitoittaa siten, että toimitaan rajaviivan ∆ = 3 µm
vasemmalla puolen. Käytännössä optimialue on viivan q = 1 3. tuntumassa. Toisaalta

sallimalla suuri liukuma-amplitudi (n. 10 µm) alenee jännityskeskittymä, mutta
väännönalaisessa kutistusliitoksessa liukuma-amplitudi vaihtelee välillä 0... max∆ , kuvat

11 ja 12, luku 6.1. Jännityskeskittymä alenee liukuma-amplitudin kasvaessa, joten
liukuma on siis tämän mukaan edullista kutistusliitoksessa. Saman päätelmän esittävät
myös Wright ja O’Connor (1972). Alhainen jännityskeskittymä alentaa tietysti
jännityksiä, mutta liukuman aiheuttama plastinen muodonmuutos on myös osasyynä särön
syntyyn. Joten tarkastelemalla pelkästään jännityskeskittymiä ei saada kokonaiskuvaa
tilanteesta, vaan mukaan on otettava vahingollinen liukuma. Jännityskeskittymä q on

laskettu kaavalla (139) sisältäen mitatun liukuma-amplitudin ∆ , joka näkyy hajontana
piirretystä käyrästä. Testituloksista ei saanut selvää riippuvuutta N f= ( )χ , mutta

tärkeämpää on saada eroteltua kitkaväsyminen normaalista väsymisestä, jonka muuttuja
χ tekeekin: raja-arvo ≈ 1.09. Toisaalta normaalin väsymisen tapauksessa kutistusliitos

mitoitetaan kestämään ikuisesti ( )N > 107 ja kitkaväsymisen aiheuttama murtuma tulee
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esiin myös suurilla kuormanvaihtoluvuilla, joten kitkaväsyminen yksinkertaisesti
mitoitetaan pois.

Akseli murtuu korkeammilla jännityskeskittymien q −arvoilla olakkeesta, koska

liitospaine nostaa jännityskeskittymien arvoa (kaava 137). Tämän mukaan olisi pyrittävä
kohtalaisen suureen jännityskeskittymään, jotta mitoitus tehdään normaalin väsymisen
perusteella. Tämä tuntuu oudolta, mutta vaihtoehtona onkin kitkaväsyminen.
 
∅ rbeckin (1958) analyysissä tekijällä

τ
µ χp

= 1
(145)

on ratkaiseva merkitys jännityskeskittymään q , joten esitetään sen vaikutus graafisesti,

kuva 18.
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Kuva 18. Tekijän pµτ / vaikutus liitospinnan jännityskeskittymään q kutistusliitoksessa.
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Laskemalla suhde τ µ/ p voidaan liitoksen käyttäytyminen määrittää ja mitoitus tehdä

normaalin väsymisen perusteella, jos τ µ/ p ≤ 1. ∅ rbeck (1958) esittää vain

jännityskeskittymän kuvaajan, muttei erottele murtumatapahtuman mukaan. Kuvissa 17 ja
18 on esitetty myös pöllihakkurin jännityskeskittymät, luku 11. Kuva 18 on mitoittajan
kannalta kätevämpi kuin 17, koska ei tarvitse määrittää liukuma-amplitudia.

7.4 Kriittinen liukuma

Kitkaväsymisen aiheuttama murtuma edellyttää tiettyä liukuma-amplitudia, joten pyritään
määrittämään kyseinen arvo. Se nähdään suoraan kuvasta 17. Testien mukaan liukuma-
amplitudilla ∆ < 3 µm kitkaväsymismurtumia ei esiinny, vaan akseli murtuu normaalin
väsymisen kautta. Kirjallisuus antaa samanlaisia arvoja (Husheng et al. 1995, Nishioka et
al. 1968, Vingsbo & Söderberg 1988, Waterhouse 1972). Liukuolosuhteet ja täten
liukuma-alueet jaetaan kolmeen tapaukseen seuraavasti (Vingsbo & Söderberg 1988):

1. Kontaktipintojen välissä tapahtuu elastista muodonmuutosta eikä pintojen kesken
esiinny liukumista, jolloin ei ole havaittavissa väsymiseen johtavaa särönmuodostusta
eikä kulumista. Pintojen välinen siirtymä tapahtuu pääasiallisesti perusmateriaalin
myötäessä elastisesti, mutta harjanteissa tapahtuu myös plastista leikkautumista.
Kuvassa 17 toimitaan pystykatkoviivan vasemmalla puolen eli kriittisen liukuma-
amplitudin alapuolella, ∆ = 0...3 µm. Liukuma-amplitudille tulee arvo, vaikka
liukuminen on olematonta, koska harjanteissa tapahtuu plastista siirtymää. Siirtymä
voi olla verrattain suurikin, mutta liukuma jää pienemmäksi, jos navan materiaali on
pehmeämpi akseliin verrattuna ja myötäminen tapahtuu navan puolella, jolloin akselin
pinta säilyy vahingoittumattomana. Kutistusliitoksen kontaktipintojen liukumaton
osuus edustaa tapausta (1).

2. Harjanteiden lisäksi myös perusmateriaalin pinnassa tapahtuu myötämistä plastisesti,
joka johtaa säröjen muodostumiseen ja pintojen kesken tapahtuu liukumista. Säröt
lähtevät pinnasta n. 45° kulmassa, joka merkitsee sitä, että pinnassa vallitseva
leikkausjännitysamplitudi on suurelta osaltaan vaikuttamassa säröjen muodostukseen.
Tapahtuu myös kulumista ja kulumistuotteiden oksidoitumista varsinkin suuremmilla
liukumilla. Tapaus (2) vallitsee pystykatkoviivan oikealla puolella ts. pahin
mahdollinen tilanne kriittisen liukuma-amplitudin ylittyessä, ∆ = 3...10 µm (kuva
17).

3. Liukupinnat kuluvat poistaen samalla alkavat säröt sekä kontaktipinta ja
kulumispartikkelit oksidoituvat varsinkin happipitoisessa ympäristössä. Kitkakerroin
muuttuu staattisesta kineettiseksi, joka edellyttää koko liitospinnan liukumista
(Vingsbo & Söderberg 1988). Ominaista tapaukselle (3) on pinnan runsas kuluminen
delaminaation ja adhessiivisten pintaliitosten leikkautumisen vuoksi. Tässä
tutkimuksessa ei esiinny näitä olosuhteita, koska mitatut liukuma-amplitudit
rajoittuivat alle 10 µm.
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Edellä mainitun perusteella liitos tulisi suunnitella kitkaväsymisen välttämiseksi siten, että
liukuman arvo jää pienemmäksi kuin kriittinen liukuma eli pyritään tapaukseen (1).

7.5 Johtopäätökset

Laskettujen tunnuslukujen ( ∆ , ,q χ ) perusteella on pääteltävissä miten akseli murtuu.

Tähän yhteyteen on otettu mukaan myös koetuloksia, jotta em. tunnusluvut voidaan
määrittää esitettyyn teoriaan perustuen.

Testien mukaan on olemassa kriittinen liukuma-amplitudi, jonka alapuolella
kitkaväsyminen ei johda murtumaan. Kriittisen liukuma-amplitudin arvoksi saatiin 3 µm,
joka löytyy myös kirjallisuudesta (Husheng et al. 1995, Nishioka et al. 1968, Vingsbo &
Söderberg 1988, Waterhouse 1972). Rajoittamalla liukuma-amplitudi alle kriittisen arvon
pysytään normaalin väsymismurtuman alueella, mikä taas on toivottavaa liitoksen mitoi-
tuksen kannalta, koska kitkaväsymisen aiheuttama murtuma voi tapahtua vaikka
kuormanvaihtoluku on yli 107.

Suurempi jännityskeskittymä liitospinnassa johtaa akselin murtumaan olakkeesta,
koska jännityskeskittymä alenee sallittaessa suurempi liukuma-amplitudi. Tämä taas
johtaa ongelmalliseen kitkaväsymisilmiöön. Täten liukuma-amplitudin ja
jännityskeskittymän rajoittaminen ovat ristiriidassa ja edessä on optimointi normaalin
väsymisen suhteen.

Suhdeluku χ kertoo myös toimitaanko normaalin väsymisen vai kitkaväsymisen

alueella mitoituksellisesti. Tällöin on tiedettävä kitkakerroin liitoksen liukuma-alueella,
joka näiden testien ja kirjallisuuden perusteella vaihtelee välillä 0.5...1.0.



8 Koejärjestely

8.1 Koelaitteisto

Kitkaväsymisilmiön tutkimiseksi suoritettiin Oulun Yliopiston konetekniikan labo-
ratoriossa vääntövärähtelykokeita sitä varten rakennetulla laitteistolla. Laitteistolla
tutkitaan dynaamisesti kuormitettuja kitkaliitoksia akselin ja navan välissä, kuva 19.
Vääntövärähtelytila saadaan aikaan lähestymällä resonanssitilaa ulokepalkkisysteemissä
sähkömoottorikäyttöisellä epäkeskotäristimellä LING 403. Laitteisto pitää kuormituksen
vakiona muuttamalla täristimen taajuutta. Jännitys akselissa nousee taajuuden kasvaessa.
Murtumahetki voidaan todeta jälkikäteen taajuuskäyrän alentumiskohdasta.
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Kuva 19. Yleiskuva tutkimuslaitteistosta. Kuormitusvivun päällä on täristin, alla voima-
anturi, tunkki, vipuvarren pään lähettyvillä mittakello ja siirtymä-anturi, tuolilla taajuuden
esisäädin, pöydän nurkalla yleismittari FLUKE45, muut pöydällä: tietokone, oskilloskooppi,
jännitemittari sekä takana ´musta laatikko´. Taajuusmuuttajaa ei kuvassa näy.
Täristinlaitteen alustalla testikappale ja napa sekä etualalla hydraulinen korkeapainepumppu,
jolla liitos koottiin.

Kalibrointia varten tarvitaan mittakello, jännitemittari, voima-anturi ja tunkki, jolla
kuormitusvipua kuormitetaan kiertämällä pystytankoa ylemmäksi, kuva 20a). Voima-
anturin lukema näkyy INSTRON 8500 plus mittaussysteemissä, kuva 21. Voima-anturi ja
mittakello poistetaan kokeen ajaksi, koska niitä tarvitaan vain kalibroinnissa. Kuvassa
20a) on esitetty koelaitteiston mekaaninen rakenne ja liitoksen mitat on esitetty liitteessä 2
(kokeet 3...20, luku 9).
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Kuormitukset ja tukirektiot
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Kuva 20. a) Koelaitteiston mekaaninen rakenne, b) kuormitukset ja tukireaktiot ja c)
kuormituksen mallintaminen. Taivutusmomenti tM jätetään huomioimatta jännityksiä

laskettaessa, koska momenttivarsi (b) on vain n. 30...45 mm, kuva b).

Epäkeskotäristin aiheuttaa vaimennetun pakkovärähtelyn, jolloin sinimuotoinen voima
F on (kuva 20c) (Kangas & Karhunen 1979)

F F t F fto o= =sin( ) sin( )ω π2 (146)

Fo voima vivun ääriasennossa, joka saadaan kalibroimalla

ω kulmanopeus
f värähtelyn taajuus

t aika

Vääntömomentti Mv on täten

M F L Jv o= = Ω (147)

L vipuvarren pituus
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J hitausmomentti

Ω = ( )2 2π λf kulmakiihtyvyys vivun ääriasennossa

λ = a

L
m vipuvarren taipumakulma, kuva 20c)

ma siirtymä, kuva 20c)

Hitausmomentti J (kuva 20b)

J J J m i m in v v v t t= + + +2 2 (148)

J m rn n n= 1

2
2 kiilarengasliitoksen navan hitausmomentti

J m lv v v= 1

12
2 varren hitausmomentti

Kutistusliitoksen momentinsiirtokyky Mk

M p rB Mk o v= ≥µ π2 (149)

µo alkuperäinen kitkakerroin, kun kuormanvaihtoluku N = 0 (kuva 23, luku 10.2)

p pintapaine liitoksessa

r akselin säde
B liitoksen pituus

Kutistusliitoksen tulee välittää momentti Mv (kaava 147)

M F rv k= (150)

F p rsk = µ π2 , kitkavoima

µ kitkakerroin liitoksen liukuma-alueella

s liukuma-alueen pituus

8.2 Mittauksen suoritus

Liitos asetetaan haluttuun jännitystilaan seuraavasti:
1. Vipuvarren siirtymän amplitudi asetetaan melko pieneksi. Tämä tapahtuu karkealla

taajuusmuuttajan esisäätäjällä, kuva 21.
2. Nostetaan värähtelyn taajuutta esisäätäjällä lähelle haluttua kuormitustasoa.
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3. Siirtymän amplitudia hienosäädetään vahvistimella tarkalleen halutulle
kuormitustasolle. Tämä kuormitus korreloi oskilloskoopista näkyvän jännitearvon
kanssa, joka taas saadaan kalibroimalla. Tietokone lukee C-kielisellä ohjelmalla
yleismittarilta FLUKE45 vaihtojännitteen ja taajuuden. FLUKE45 ottaa vastaan
komentoja ja lähettää mittauksia vakiona olevalla RS232-liitynnällä.

4. Analoginen induktioanturi kuormitusvivun päässä tarkkailee siirtymäarvoja ja
amplitudi-jännitemuunnin muuttaa siirtymän jännitteeksi. Kuormitustilan on pysyttävä
tarkalleen samana kokeen aikana. Liitoksen kitkaominaisuudet muuttuvat, jolloin
taajuuden on muututtava, jotta siirtymä-amplitudi ja kuormitus pysyvät vakiona.
Toiminta perustuu värähtelyn resonanssitilan lähestymiseen ulokepalkkisysteemissä.
Ajot tehdään käyrän nousevalla osalla ennen resonanssikohtaa. Siirtymäamplitudin
pienetessä vahvistin nostaa esisäätäjälle menevää jännitettä ja täten myös taajuus
kasvaa. Tämä palauttaa jännitysamplitudin oikeaan arvoon.

5. Akselin murtuessa taajuus laskee ja täristin pysähtyy automaattisesti jännitteen
noustessa tiettyyn ennalta asetettuun raja-arvoon, joka asetetaan vahvistimesta.
Kuormanvaihtoluvun N lukema näkyy vahvistimen pulssilaskurista.
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Kuva 21. Tutkimuksessa käytetyn laitteiston kaaviollinen esitys. Mittakello, voima-anturi ja
tunkki poistetaan kokeen ajaksi, koska niitä tarvitaan vain kalibroinnin yhteydessä.



9 Napamateriaalin vaikutus väsymislujuuteen

9.1 Johdanto

Liitoksen väsymislujuuteen vaikuttaa pintapaineen ja geometrian lisäksi akselin pinnoitus,
pinnan kylmämuokkaus, pinnan käsittely (hiiletys, nitraus, fosfatointi, ionisointi ym.) sekä
akselin ja navan materiaalit. Valitsemalla kova akselimateriaali ja pehmeämpi napa
parannetaan aineparin kitkaväsymislujuutta verrattuna tilanteeseen, jossa molemmat
materiaalit ovat kovia. Kovat akselimateriaalit ovat kestäviä navan ja akselin välissä
tapahtuvaa kulutusta vastaan, mutta alttiita väsymiselle lovenvaikutusluvun johdosta.
Pehmeimmillä napamateriaaleilla on alempi kimmomoduuli, jolloin ne myötävät
elastisesti ja pintapaine jakautuu tasaisemmin liitoksessa. Tutkimuksessa tutkitaan eri
materiaalivaihtoehtoja kutistusliitoksen napamateriaaliksi.

Tutkimus aloitettiin vuoden 1993 aikana testaamalla navan eri materiaalivaihtoehtojen
vaikutusta liitoksen kitkaväsymislujuuteen. Akselimateriaalina oli teräs Fe 52 sekä
napamateriaaleina teräs Fe 37, valurauta GGG-500, alumiini AlMgSi ja laakeripronssi
CuSnPb. Valintakriteerinä valuraudan osalta oli sen grafiitin voiteleva vaikutus, mutta
jälkikäteen ajatellen tuli valittua liian kova valurauta. Alumiini ja pronssi valittiin niiden
matalan kimmomoduulin vuoksi, jolloin ne ottavat vastaan osaksi elastista siirtymää.
Laakeripronssista tehtiin pyyhkäisyelektronimikroskoopilla SEM/EDS-analyysi (Scanning
Electron Microscope/Energy Dispersive): Cu 90.93 %, Sn 5.83 %, Pb 3.24 %. Materiaali
on siis kupari-tina-lyijyseos, jota käytetään laakerimetallina.

Hankauskohdassa kitkakerroin nousee hitsautumien takia suureksi aiheuttaen liitoksen
pinnoille suuria leikkausjännityksiä. Lisäksi kitkaväsymiseen liittyy adheesio, joka näyttää
olevan hyvin riippuvainen käytetystä materiaalista. Adheesio kitkaväsymisen yhteydessä
on vähäisempi teräksen ja ei-rautametallien välillä verrattuna terästen kesken. Bethunen ja
Waterhousen (1968) mukaan korkea adheesiokerroin alentaa kitkaväsymislujuutta.
Erityisesti Al-pronssi ollessaan kosketuksissa keskihiilisen teräksen kanssa omaa
voimakkaan adheesiotaipumuksen ja täten alentaa materiaalin kitkaväsymislujuutta.
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9.2 Vääntövärähtelykokeet

9.2.1 Kutistusliitoksen rakenne

Napaliitoksen rakentamiseen käytettiin SKF:n paineöljymenetelmää, jota käyttäen
kutistusliitoksen kokoaminen ja purkaminen tapahtuu nopeasti (SKF 1960a, 1960b).
Toimintatapa paineöljyliitoksessa on vastaava kuin puristus- ja kutistusliitoksessa.

Korkeapaineinen (200 MPa) öljy syötetään kartioholkin ja navan väliin levittämään
napaa ja kutistamaan kartioholkkia. Öljyn levitessä liitospinnoille työnnetään akseli
holkkeineen navan sisään hydraulipuristimella tai tarkoitukseen sopivalla työkalulla.
Irtoaminen voi tapahtua itsestään pelkän öljynpaineen avulla. Suojaavan öljykalvon
ansiosta liitospinnat eivät vahingoitu asennettaessa ja purettaessa. Menetelmän käyttö
rajoittuu tapauksiin, joissa liitosvoimat ovat kohtuullisia. Kuvassa 22 on kar-
tioholkkiliitoksen rakenne. Kokeissa on käytetty samaa kartioholkkia kahdesti
vaihtamalla se toisin päin ja navan kevennystä vuoronperään navan molemmin puolin.

so
vi

te

Murtumien alku

liitoksen sisältä
koe 12 x = 6 mm

60

7022
0

D

CuSnPb

Fe 52

Fe 37

Md

Kevennys

r

Kuva 22. Kartioholkkiliitoksen rakenne.

Kartioholkkimateriaaleina käytettiin Fe 37, Fe 52, AlMgSi T6, GGG-500 ja laake-
ripronssia CuSnPb. Olakkeellisen akselin suurempi halkaisija D navan kohdalla oli 52 ja
46 mm sekä vastaavasti pienempi halkaisija d 48 ja 42 mm. Olakkeen pyöristysäde
pidettiin vakiona, r = 3 mm. Liitospintojen pinnankarheus sorvaamalla Ra 1.6 µm ja
toleranssi G6/h5. Liitoksen tiukkuus asetettiin kartioholkin aksiaalisella siirtymällä.
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9.2.2 Koetulokset

Vääntövärähtelykokeet suoritettiin kuvan 22 mukaisella liitoksella erilaisilla holkki-
materiaaleilla. Kevennys oli sekä momentin puolella että kuvan 22 mukaisesti. Kokeissa 1
ja 2 napa oli ilman kevennystä, joka näkyy suurempina liitospaineina. Koesarjan
tarkoituksena oli testata eri napamateriaaleja (kartioholkki) kitkaväsymisen kannalta
käyttäen akselimateriaalina Fe 52. Edellinen koesarja osoitti, että kuormituksen ja
pintapaineen ollessa riittävä, murtuma tapahtuu tavallisena väsymismurtumana akselin
olakkeen kohdalta (Tuomaala 1995). Kuormitusta vähennettäessä samalla liitospaineella
akseli murtuu liitoksen sisältä kitkaväsymisen johdosta. Akselin suurempi halkaisija D =
52 mm, pienempi halkaisija d = 48 mm (kokeet 1 ja 2, ei kevennystä) sekä D = 46 mm,
d = 42 mm (kokeet 3...20). Akselin olakkeen pyöristyssäde r = 3 mm kaikissa kokeissa.
Koetuloksia esittelevissä taulukoissa on käytetty seuraavia merkintöjä:

nτ vääntöjännitysamplitudi

p liitospaine

τ w väsymislujuus, kun N = 107

∆   liukuma-amplitudi
x murtuman alkukohdan etäisyys olakkeesta
N kuormanvaihtoluku murtuman hetkellä

Taulukko 4. Vääntöväsytyskoe, kun holkkimateriaali oli Fe 37 ja Fe 52 sekä akseli Fe52.

Koe n:o 1 2 3 4

Materiaali Fe 37 Fe 37 Fe 52 Fe 52 (holkki)

       τn 175 125 144.6 144.6 [N/mm2]

p 91.1 149.5 72.6 35.0 [N/mm2]

      τw 109.5 110.0 127.8 104.1 [N/mm2]

∆ 13 4 8.5 15 [µm]

x 0 0 0 5.5 [mm]

Nx106 0.4 5.0 4.0 7.5

Holkkimateriaalien alapuolisella rivillä on jännitysamplitudi nτ laskettuna ohuemman

akselin mukaan, seuraavalla rivillä liitospaine p , seuraavana normaali väsymislujuus tai

kitkaväsymislujuus τ w riippuen murtumatapauksesta. Murtuman tapahtuessa

tavanomaisena väsymismurtumana jännitykset on laskettu käyttäen ohuempaa akselin
halkaisijaa d sekä jännitysamplitudin nτ että väsymislujuuden wτ osalta. Jos murtuma

alkoi kitkaväsymisenä navan sisältä, laskennassa käytettiin suurempaa akselin
halkaisijaa D molempien suureiden kohdalla. Liukuma-amplitudi ∆ on laskettu käyttäen
kitkakertoimena 0.7 (kaava 89, luku 6.1) ja x on murtumakohdan alku olakkeesta
liitokseen sisäänpäin mitattuna, kuva 22. Liukuma-amplitudiksi saatiin melko suuria
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arvoja, kun taas luvussa 6.2 esitetty menetelmä perustuu mittauksiin ja on täten
todellisempi. Viimeisellä rivillä on kuormanvaihtoluku N murtumaan saakka.
Kuormanvaihtoluku N koostuu samaan suuntaan tapahtuvista kuormanvaihdoista
(Miekk-oja 1980, Ylinen 1976), jolla on kirjallisuudessa synonyymejä: jännitysheilahdus
(Airila 1985); jännitysjakso (Outinen & Vulli 1979, Ranta 1985); kuormituskerta
(Pennala 1980). Tässä tutkimuksessa kuormavaihdolla tarkoitetaan kuormituksen koko
jaksoa, jolloin kuormanvaihtoluku N on kuormanvaihtojen eli jännitysjaksojen summa.

Koe n:o 1 osoittaa, miten suuri jännitysamplitudi aiheuttaa normaalin vä-
symismurtuman olakkeen kohdalla ( =x 0). Kokeessa n:o 2 normaali väsymismurtuma
johtuu suuresta liitospaineesta, joka kohottaa jännityshuippua olakkeen kohdalla.
Alemmalla liitospaineella saadaan parempi normaali väsymislujuus, koe 3. Liitospainetta
edelleen alennettaessa liukuma kasvaa ja seurauksena on hankausmurtuma navan sisällä
akselissa ( =x 5.5 mm), koe 4. Väsymislujuus on laskettu akselin murtuman
alkukohdassa eli normaali väsymismurtuma halkaisijalla d ja kitkaväsyminen
halkaisijalla D . Kuten havaitaan kitkaväsymislujuus on pienempi kuin normaali vä-
symislujuus.

Taulukko 5. Vääntöväsytyskoe akselimateriaalin ollessa Fe52 ja holkkimateriaalin
valurautaa (GGG-500).

Koe n:o 5 6 7 8 9

Materiaali GGG-500 GGG-500 GGG-500 GGG-500 GGG-500 (holkki)

      τn 112 138.2 138.2 152.6 144.6 [N/mm2]

p 48.3 46.2 110.0 88.9 40.1 [N/mm2]

      τw - 101.2 95.5 125.0 101.2 [N/mm2]

∆ 7 10 5.1 7.7 13.3 [µm]

x - 5 5 0 3 [mm]

Nx106 29 8.3 6.3 2.26 6.59

Kokeessa n:o 5 akseli ei mennyt lainkaan poikki, vaikka kokeen keskeytyksen
kuormanvaihtoluku N = 29x106, johtuen alhaisesta jännitysamplitudista. Kokeista 6, 7 ja
9 murtuma on tapahtunut kitkaväsymisenä aiheutuen matalasta liitospaineesta (kokeet 6 ja
9), kun taas kokeen 7 tapauksessa esiintyi voimakas paikallinen hitsautuma
kontaktipinnoissa. Kokeessa 8 jännitysamplitudin ollessa riittävä, ei kitkaväsymistä
ehtinyt tapahtua. Valurautainen holkkimateriaali näyttää aiheuttavan akseliin
kitkaväsymisilmiön hieman herkemmin kuin teräsholkki. Selityksenä voisi olla tämän
valuraudan kovuus, joka on 225HV.
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Taulukko 6. Vääntöväsytyskoe akselimateriaalina Fe52 ja holkkimateriaalina
laakeripronssi (CuSnPb).

Koe n:o 10 11 12 13

Materiaali CuSnPb CuSnPb CuSnPb CuSnPb (holkki)

        τ n 138.2 138.2 152.6 152.6 [N/mm2]

p 50.9 112.4 66.6 48.2 [N/mm2]

       τw 108.9 85.3 69.3 84.2 [N/mm2]

∆ 9 5 10.3 11.3 [µm]

x 9 3.5 6 12 [mm]

Nx106 12 4.2 1.5 2.5

Kaikissa kokeissa akseli murtui kitkaväsymisenä, joten pronssi näyttäisi soveltuvan
huonosti holkkimateriaaliksi. Pintapaineen lisääminen ei paranna tilannetta, koe 11.
Kitkaväsymislujuus suorastaan romahtaa suuremmilla jännityksillä ja alhaisilla
pintapaineilla, kokeet 12 ja 13. Kirjallisuuden perusteella Al-pronssi on altis adheesiolle
teräksen kanssa (Bethune & Waterhouse 1968). Adheesio kohottaa paikallisesti
kitkakerrointa, jolla on haitallinen vaikutus kitkaväsymislujuuteen. Kuitenkin
adheesiokerroin samojen metallien kesken on oleellisesti suurempi kuin erilaisten
metallien välillä. Adheesio edellyttää oksidikerroksen rikkoutumista, jolloin metallinen
kosketus on mahdollinen. Adheesiokertoimen ylittäessä 0.7 kitkaväsymislujuus romahtaa
ja lisäksi adheesiokerroin nousee liukuma-amplitudin kasvaessa. Waterhouse (1972)
esittää hiiliteräksen kitkaväsymiskestävyyksiä eri metallien yhteydessä (luku 4.5, taulukko
1). Puhdas alumiini on paras ja pronssit sekä messingit ovat huonoimmasta päästä.

Taulukko 7. Vääntöväsytyskoe alumiiniholkilla (AlMgSi T6), akseli edelleen Fe52.

Koe n:o 14 15 16 17 18 19 20

Materiaali Al Al Al Al Al Al Al (holkki)

      τ n 141.6 138.2 138.2 152.6 152.6 144.6 144.6 [N/mm2]

p 51.3 81.1 50.5 156.8 90.6 89.5 45.7 [N/mm2]

      τw 113.3 - - 115.4 127.3 130.1 101.3 [N/mm2]

∆ 9 6.9 8.7 4.4 5.9 6.9 10.4 [µm]

x 4 - - 0 0 0 10 [mm]

Nx106 13 30 94 1.53 2.53 4.5 6.6

Alumiiniholkilla oli vaikeuksia saada esiin hankausmurtumaa, paitsi kokeissa 14 ja 20,
jotka johtuivat alhaisesta liitospaineesta. Kitkaväsymislujuus on kohtalaisen hyvä
verrattuna muihin koemateriaaleihin. Akseli ei katkennut lainkaan kokeissa 15 ja 16, kun
taas kokeissa 17, 18 ja 19 murtuminen tapahtui olakkeen kohdalta liitospaineen
vaikuttaessa väsymislujuuteen selvästi. Alumiini muodostaa liitospinnoille hankautumisen
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seurauksena oksidikerroksen, joka estää pintojen hitsautumista ja täten parantaa
kitkaväsymislujuutta.

Kokeen 19 Wöhler-käyrä on esitetty liitteessä 3 ja kokeen 20 liitteessä 4. Kuten
havaitaan kevennys aiheuttaa kitkaväsymisilmiön akseliin, x = 10 mm (liite 3).
Kuormittava jännitys ja väsymislujuus on laskettu akselin pienemmän halkaisijan
kohdalla normaalin väsymismurtuman tapauksessa, liite 3. Akselin murtuessa
kitkaväsymisenä laskennassa on käytetty suurempaa halkaisijaa, koska murtuminen lähtee
navan sisältä, liite 4.

Holkkimateriaalit voitaisiin asettaa paremmuusjärjestykseen, kun kriteerinä on kit-
kaväsymislujuus: Al, Fe, GGG-500, pronssi, kun akseli on Fe52. Liitospaineella ja
jännitysamplitudilla on myös merkitystä miten akseli murtuu. Suuri liitospaine aiheuttaa
murtumisen akselin olakkeen kohdalta, joten normaali väsymislujuus täten alenee
nostettaessa liitospainetta. Liukuma-amplitudi kasvaessa akseli murtuu useammin
kitkaväsymisen vuoksi sekä kitkaväsymislujuus alenee, kokeet 4, 6, 9, 12, 13 ja 20.
Akseli murtui useimmiten kitkaväsymisenä alemmilla jännitysamplitudeilla.

9.3 Johtopäätökset

Koneensuunnittelun laboratoriossa tehdyn koesarjan tuloksena voitaneen pitää sitä, että
laakeripronssin käyttöön kitkaväsymisen ehkäisijänä on suhtauduttava kriittisesti ja
alumiinin valintaa voidaan suositella. Alumiinin pinnalle muodostuu oksidikerros, joka
toimii voiteluaineena ja eristävänä kerroksena liukupintojen välissä estäen harjanteiden
hitsautumista. Yllättävä huono tulos laakeripronssin kohdalla saa tukea kirjallisuudesta
(Bethune & Waterhouse 1968a, 1968b, Heck & Baker 1963, Waterhouse 1972), jossa
syyksi mainitaan adheesio. Esimerkiksi laivapotkurien akseliliitoksissa suositellaan
pronssin sijasta käytettävän nikkeli-kuparia (Heck & Baker 1963). Endon et al. (1973)
tutkimuksissa puhdas kupari (85HV) teräksen kanssa sopi paremmin kuin alumiini
(190HV, 210HV) ja teräs (135HV, 160HV).

Akseli- ja holkkimateriaalien mitatut kovuudet olivat seuraavia: Fe52 230HV, Fe37
210HV, GGG-500 225HV, CuSnPb 110HV, AlMgSi 120HV. Kuten havaitaan
valuraudan kovuus on suurempi kuin Fe37 kovuus, joka selittänee valuraudan heikohkon
tuloksen. Napamateriaalin kovuus tulisi olla alhaisempi verrattuna akselimateriaalin
kovuuteen varsinkin pienellä pintapaineella, jolloin kevennys on momentin puolella
(Tuomaala 1995). Koetulosten perusteella materiaalien paremmuusjärjestys on käänteinen
kovuuteen, paitsi laakeripronssin osalta, jonka adheesio kuitenkin pienenee voitelun
myötä laakereissa.

Kitkakerroin nousee yllättävän suureksi johtuen kontaktipinnan hankautumisesta
rosoiseksi. Akselin murtumatavan määrittää liukuma-amplitudin suuruus, johon taas
vaikuttaa ratkaisevasti pintapaine. Mitä suurempi liukuma-amplitudi, sitä
todennäköisempää on murtuminen kitkaväsymisenä. Suurempi jännitysamplitudi johtaa
taas mieluummin murtumaan olakkeessa kuin navan sisällä.



10 Liitospaineen, liukuma-amplitudin, liitoksen geometrian
ja kuormituksen vaikutus väsymislujuuteen

10.1 Johdanto

Kitkaväsyminen aiheuttaa huomattavaa väsymislujuuden heikkenemistä liitoksessa ja sen
aiheuttamat vauriot ovat lukumäärältään samaa luokkaa tavanomaisen väsymismurtumien
kanssa. Kirjallisuudesta löytyy aineistoa ilmiön perustutkimuksen osasta runsaastikin,
mutta koneensuunnittelijan käyttöön soveltuvat mitoitusohjeet ovat puutteellisia.
Kitkaväsyminen heikentää akselin väsymislujuutta oleellisesti, joten liitos tulisi
suunnitella siten, että siltä vältyttäisiin.

Tässä tutkimuksessa pyrittiin löytämään mitoituskriteerit kutistusliitokselle
kitkaväsymisen välttämiseksi. Tutkimuksessa selvitettiin liitospaineen, liukuma-
amplitudin ja liitoksen geometrian kuten olakkeen pyöristyssäteen ja akselisuhteiden
vaikutusta väsymislujuuteen olakkeellisessa akselissa. Lisäksi kartoitettiin millä
kriteereillä akseli murtuu olakkeesta eli milloin akseli voidaan mitoittaa normaalin
väsymisen mukaan. Kitkaväsymisen aiheuttama akselin murtuma voi ilmetä vasta, kun
kuormanvaihtoluku on yli 2x107, joten ilmiön piilevyyden vuoksi normaalia Wöhler-
käyrää ei voida käyttää mitoituksessa. On parempi pystyä ennakoimaan akselin
toimintaikä kuin toimia tilanteessa, jossa ei mitään varmaa väsymisrajaa ole
olemassakaan.

Akselin murtuminen dynaamisen vääntöjännityksen vaikutuksesta kutistusliitoksessa
voi tapahtua kahdella eri tavalla. Olakkeellinen akseli murtuu joko olakkeen juuresta
normaalilla väsymismurtumalla tai navan sisältä kitkaväsymisilmiön seurauksena. Liitos-
paineella näyttää olevan ratkaiseva merkitys miten akseli murtuu. Pieni liitospaine
suurentaa hankaavan liikkeen amplitudia lisäten kitkaväsymistä. Suuri liitospaine taas
lisää jännityshuippua olakkeen kohdalla, joten murtuminen tapahtuu tavanomaisesti
väsymällä olakkeen juuresta. Tutkimuksen eräänä tavoitteena on löytää optimaalinen
liitospaine, jolloin jännityshuipun ja kitkaväsymisen vaikutus väsymislujuuteen on
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mahdollisimman pieni. Liitoksen geometria vaikuttaa muotoluvun kautta jännityshuip-
puun sekä pintapaineeseen, jos varsinkin olake sijaitsee navan sisällä. Tutkimuksella pyri-
tään löytämään kitkaväsymisen estämisen kannalta paras mahdollinen liitoksen geometria
ottamalla huomioon myös normaali väsymisilmiö.

Liukuma-amplitudin suuruus vaikuttaa merkittävästi kitkaväsymiseen dynaamisen
vääntöjännityksen alaisen akselin kutistusliitoksessa. Kitkaväsymistä ei esiinny, jos
liukuma-amplitudi saadaan alle kriittisen liukuman ±∆ c (Vingsbo & Schön 1993,

Vingsbo & Söderberg 1988). Tällöin liukupinnat myötävät elastisesti eikä säröjä synny.
Tämän tutkimuksen eräänä tavoitteena on määrittää kriittisen liukuman suuruus akselin
kutistusliitoksessa dynaamisen vääntökuormituksen alaisena, luku 7.4. Lisäksi pyritään
löytämään keinot miten liukuma pidetään alle kriittisen arvon. Akselien napaliitoksissa
liukuma-amplitudin arvo liukuma-alueella vaihtelee välillä 0... max∆ , jolloin liukuma on

suurimmillaan ∆max liitoksen reunalla ja kriittinen liukuma-amplitudi ∆ c jossain

liitoksen sisällä. Liukuma-alueella saattaa vallita siis kolmenlaiset olosuhteet: 1) elastinen
myötäminen, ∆ ∆< c , 2) kitkaväsymisen alue, ∆ ∆> c , 3) pintojen kuluminen, ∆ ∆>> c .

Tavoitteena on pysytellä ainoastaan elastisella alueella, jolloin ∆ ∆max < c .

10.2 Kitkakertoimen muuttuminen

Kirjallisuudesta löytyy runsaasti tutkimuksia kitkakertoimen suuruudesta
perustutkimuksen osalta (Bowden & Tabor 1967, Fouvry et al. 2000a, 2000b, Holmberg
1984, Karapetian & Korostelin 1983, Milestone & Janeczko 1971, Nolle & Richardson
1974), mutta kutistusliitoksen kitkakertoimen tutkimisesta on vähemmän ja tulokset
voivat olla erilaisia. Useimmiten kitkakertoimen maksimiarvoksi on saatu 0.5...1.0.
Hattori et al. (1981) ilmoittaa kutistusliitoksen vääntökokeissa kitkakertoimen nousevan
alkuarvosta 0.2 maksimiarvoon 0.7, kun kuormanvaihtoluku saavuttaa 104.

Kitkakerroin akselin ja navan (kartioholkin) välillä on laskettu luvuissa 6.1 ja 6.2
esitetyllä tavalla. Kitkakerrointa laskettaessa on ongelmana pintapaineen tarkka määritys,
koska pintapaine nousee navan reunalla varsinkin, jos napa ulottuu akselilaajennuksen
δL ohi, kuva 24. Toisaalta dynaaminen kuormitus aiheuttaa pintojen väliin hankausta,
joka johtaa kulumiseen ja sitä kautta pintapaineen alenemiseen, jolloin pintapaine olisikin
melko tasainen (Nakazawa et al. 1992). Tämä johtaa jännityskeskittymän alenemiseen,
joka olisi syynä parempaan kitkaväsymislujuuteen väännön tapauksessa kuin
taivutuksessa. Kuluminen edellyttää kuitenkin riittävää liukuma-amplitudia, joka
tehdyissä kokeissa useimmiten oli alle makroliukuma-alueen. Todellinen kitkakerroin
lasketaan käyttäen niin suurta liitospainetta, että navassa tapahtuu myötämistä. Tällöin
pintapaine on navan myötöraja.

Napa myötää kokonaan pintapaineella (SFS 5595 1989)

p
D

Dm
n

max ln= −








σ , kun

D

Dn

> 0.368 (151)
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p mmax = σ , kun
D

Dn

< 0.368 (152)

σ m myötöraja

D akselin halkaisija navan kohdalta
Dn navan ulkohalkaisija

Dn = 70 mm, navan kevennys momentin puolella

Dn = 220 mm, navan kevennys kuormittamattomalla puolella, kuva 24

Dn = 220 mm, umpinainen napa

Kevennetyn navan tapauksessa saadaan navan myötämispaine kevennyksen puolella
kaavalla (151), kuva 24

pmax = 96 N/mm2

Umpinainen napa (kuva 34, luku 10.3.2) sekä navan keventämätön puoli kuvassa 24
kaavalla (152)

pmax = 197 N/mm2

Esimerkiksi koe 28 toteuttaa tämän ehdon eli napa myötää, taulukko 8. Laskenta pätee
kutistus- ja puristusliitoksille, joiden akselin ja navan pituudet ovat yhtäsuuret.
Likimääräisesti laskentaa voidaan käyttää myös kuvien 24 ja 34 mukaisille liitoksille,
jolloin pintapainehuippua navan reunalla ei huomioida. Kitkakertoimen muuttuminen
kuormanvaihtoluvun ja liitospaineen mukaan on esitetty kuvassa 23. Kuvan merkinnät
ovat

x murtuman alkamiskohdan etäisyys olakkeesta
N kuormanvaihtoluku
p liitospaine

µ kitkakerroin
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Holkkimateriaali:

Alumiini Fe 52 Fe 52

Kuva 23. Kitkakerroin µ kuormanvaihtoluvun N ja liitospaineen p mukaan, kun N on

logaritmiasteikolla.

Kitkakerroin kasvaa alussa nopeasti kuormanvaihtoluvun lisääntyessä. Kokeen 28
akseli on murtunut heti viimeisen mittauksen jälkeen eli ennen murtumaa kitkakerroin
olisi noussut voimakkaasti. Kokeen 28 mukaan kitkakerroin on n. 0.7 kun taas kokeiden
18 ja 55 mukaan suurempi johtuen pienemmästä laskennallisesta liitospaineesta.

10.3 Koetulokset

10.3.1 Kevennetty napa

Kuvassa 24 on esitetty liitoksen rakenne, joka koottiin ja purettiin paineöljyn avulla.
Kevennystä käytettiin myös momentin puolella, jolloin saatiin enemmän vaihtelua
liitospaineisiin ja kartioholkki voitiin käyttää toisen kerran kääntämällä se toisinpäin.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää liitospaineen p ja olakkeen

pyöristyssäteen r vaikutus akselin murtumakohtaan ja väsymislujuuteen. Navan ylitys δL
ja halkaisijasuhde D d/ on pidetty vakiona. Taulukkoon 8 on koottu liitoksen
muuttujaparametrit ja testitulokset.
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Murtumien alku

Fe 52

330 N/mm

Fe 37

D d

L navan ylitys

liitoksen sisältä

Myötöraja

Myötöraja 197 N/mm

70
x = 1 mm

M

2

2

22
0

60

Kevennys

r

Kuva 24. Kutistusliitos kevennetyllä navalla.

Olakkeen pyöristyssäteen suurentaminen vaikuttaa murtumakohtaan. Pienemmillä
pyöristyssäteillä murtuma tapahtuu normaalina väsymismurtumana, kun taas suuremmilla
pyöristyksillä murtuma siirtyy kitkaväsymisen vuoksi navan sisään. Testien perusteella
kitkaväsymislujuudet nousevat pyöristyssäteen suuretessa tiettyyn rajaan saakka.
Suuremmilla liitospaineilla murtuminen pyrkii tapahtumaan normaalina
väsymismurtumana olakkeen juuresta, koska paine nostaa jännityskeskittymää ja liukuma-
amplitudi pienenee.

Taulukon 8 merkinnät:
τ n  nimellinen jännitys pienemmän akselin d kohdalla

p liitospaine, painejakauma kevennetyllä navalla kuvan 10 mukainen, luku 5.1.3

D akselin suurempi halkaisija
d akselin pienempi halkaisija
r olakkeen pyöristyssäde
δL olakkeen etäisyys navan otsapinnasta, navan ylitys
x murtuman alkukohdan etäisyys olakkeesta, kuva 24
N kuormanvaihtoluku murtuman hetkellä, kun x = 0 kyseessä normaalin

väsymisen aiheuttama murtuma, x > 0 kyseessä kitkaväsymisen aiheuttama
murtuma

τ w väsymislujuus, kun N = 107

∆ liukuma-amplitudi
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Taulukko 8. Väsytyskokeiden tuloksia kevennetyllä navalla.

Koe τ
n
 p D d r δL x Ν τ

w
 ∆

n:o N/mm2 N/mm2 mm mm mm mm mm 106 N/mm2 µm
1 144.6 72.6 46 42 3 0 0 4.0 127.8 2.02
2 144.6 35.0 46 42 3 0 5.5 7.5 104.1 4.06
3 144.6 19.7 46 42 3 0 5.0 2.3 74.6 3.95
4 144.6 131.3 46 42 3 0 0 1.5 105.1 2.53
5 144.6 71.6 46 42 3 3 0 2.9 120.9 2.38
6 144.6 37.0 46 42 3 3 2.0 2.3 74.6 3.27
7 144.6 50.8 46 42 3 3 0 2.1 113.5 2.73
8 144.6 36.0 46 42 3 3 2.0 2.2 73.3 3.95
9 144.6 73.0 46 42 3 6 0 1.7 108.3 2.4

10 144.6 38.3 46 42 3 6 0 1.5 105.1 2.2
11 138.2 88.0 46 42 3 6 0 3.8 119.3 2.45
12 138.2 36.8 46 42 3 6 4.0 3.3 79.0 4.6
13 138.2 32.7 46 42 3 9 0 2.6 111.0 1.75
14 131.5 72.3 46 42 3 9 0 9.4 130.5 2.25
15 131.5 36.9 46 42 3 9 0 3.9 112.7 2.15
16 138.2 36.4 46 42 6 9 2.0 21.0 119.5 3.2
17 144.6 69.9 46 42 6 9 0 5.5 134.0 2.18
18 144.6 34.0 46 42 6 9 1.0 5.6 97.5 3.0
19 138.2 12.0 46 42 9 9 0.5 15.7 114.2 8.4
20 144.6 173.2 46 42 9 9 0 4.4 129.5 2.23
21 144.6 91.8 46 42 9 9 - 85.0 - 2.0
22 144.6 84.2 46 42 9 9 - 62.0 - 2.32
23 144.6 46.5 46 42 9 9 - 28.1 - 3.2
24 185.4 77.0 46 42 9 9 1.0 1.7 104.0 8.95
25 175.3 22.8 46 42 9 9 4.0 4.0 115.3 4.33
26 175.3 117.4 46 42 9 9 1.0 5.4 121.7 5.8
27 175.3 56.4 46 42 9 9 4.5 5.4 121.7 5.1
28 175.3 220.1 46 42 12 9 0.5 13.5 138.6 4.1
29 175.3 53.1 46 42 12 9 4.5 8.3 130.0 6.6
30 175.3 145.0 46 42 12 9 0 1.4 142.6 2.5
31 175.3 73.7 46 42 12 9 1.0 2.1 100.0 3.88

Suuremmilla liitospaineilla murtuminen tapahtuu olakkeen juuresta, kun taas
alemmilla painearvoilla murtuminen tapahtui kitkaväsymisenä liitospinnasta. Neljässä
ensimmäisessä kokeessa δL = 0 eli olakkeen reuna ja navan otsapinta yhtyvät, liite 1.
Liitospaineen alentaminen romahduttaa kitkaväsymislujuuden, koe 3. Jos murtuma
tapahtuu kitkaväsymisenä (kokeet 2 ja 3), pintapaineen nostaminen parantaa
kitkaväsymislujuutta. Akselin murtuessa olakkeesta liitospaineen alentaminen lisää
väsymislujuutta (kokeet 1 ja 4).

Olakkeen ja navan otsapinnan yhtyessä ( )δL = 0 pienin liitospaine, jolla murtuma
tapahtui selvästi olakkeen juuressa ( )x = 0 on 72.6 N/mm2, koe 1. Liitospaineen aletessa
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akseli murtui kitkaväsymisenä, kokeet 2 ja 3, kun taas kokeessa 4 akseli murtui jälleen
olakkeesta korkeamman liitospaineen vuoksi. Kokeissa 5...8 vastaava painearvo on 50.8
N/mm2, kun olaketta on siirretty 3 mm sisäänpäin. Kokeissa 9...12 liitospaine, jolla akseli
murtuu vielä olakkeesta on edelleen laskenut arvoon 38.3 N/mm2, kun δL = 6 mm. Kun
olakkeen paikkaa δL siirretään sisäänpäin 9 mm, vastaava paine laskee vain vähän ja on
alimmillaan 32.7 N/mm2, kokeet 13...15. Alhaisemmilla liitospaineilla
kitkaväsymislujuuden arvo on alimmillaan, kokeet 3, 6, 8 ja 12 ( r = 3 mm). Kokeiden 3
ja 7 Wöhler-käyrät esitetty liitteissä 5 ja 6. Kuva 25 esittää kokeen 7 murtumajälkeä
akselin olakkeessa normaalina väsymismurtumana.

Kuva 25. Koe 7/taulukko 8. Akseli on murtunut olakkeesta normaalina väsymismurtumana.
Vääntöjännitysamplitudi nτ = 144.6 N/mm2 pienemmän akselin kohdalla, liitospaine p =

50.8 N/mm2, navan ylitys Lδ = 3 mm, olakkeen pyöristyssäde r = 3 mm. Syynä murtumaan
olakkeessa on pieni pyöristyssäde.

Kokeissa 16, 17 ja 18 on olakkeen pyöristyssädettä r korotettu 6 millimetriin ja
olakkeen paikka δL pidetty 9 millimetrissä. Kokeen 17 akseli on murtunut olakkeen
kohdalta, mutta nyt tarvitaan suurempi liitospaine. Kokeessa 16 murtuminen on
tapahtunut kitkaväsymisenä kuormanvaihtoluvulla 21x106, mutta se olisi voitu estää
nostamalla pintapainetta.

Tarkastellaan olakkeen pyöristyssäteen r vaikutusta murtumistapahtumaan. Kokeissa
13 ja 16, 14 ja 17 sekä 15 ja 18 on pareittain samansuuruinen liitospaine ja
jännitysamplitudit ovat melkein yhtä suuret, mutta parin jälkimmäisessä kokeessa
pyöristyssäde on suurempi. Suurempi pyöristyssäde siirtää murtuman olakkeesta navan
sisälle, jos liitospaine on alhainen (kokeet 16 ja 18). Korkeammalla liitospaineella
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murtuma tapahtuu olakkeesta riippumatta pyöristyssäteestä, kokeet 14 ja 17. Kokeen 14
Wöhler-käyrä esitetty liitteessä 7.

Seuraavaksi valittiin olakkeen pyöristyssäteeksi 9 mm, kokeet 19...27. Kokeen 19
pieni liitospaine aiheutti suuriamplitudisen hankaavan liikkeen ( ∆ = 8.4 µm, taulukon 8
viimeinen sarake), joka taas johti kitkaväsymismurtumaan. Kokeessa 20 suuri liitospaine
nosti jännityskeskittymää olakkeen juuressa, joten akseli murtui olakkeesta. Kokeissa
21...23 ei tapahtunut murtumia johtuen sopivasta liitospaineesta ja olakkeen
pyöristyssäteestä. Tässä näyttäisi olevan liitospaineen optimialue yhdistyneenä sopiviin
liitoksen geometrisiin mittoihin. Esimerkki Wöhler-käyrästä kokeen 22 osalta on esitetty
liitteessä 8. Kuormitusta nostamalla liukuma-amplitudi on noussut suureksi johtaen
kitkaväsymiseen kokeessa 24. Kokeessa 25 pienemmän liitospaineen vuoksi murtuma on
tapahtunut enemmän navan sisältä, x = 4 mm. Kokeen 25 Wöhler-käyrä esitetty liitteessä
9 ja kitkaväsymismurtuma näkyy kuvassa 26.

Kuva 26. Koe 25/taulukko 8. Akseli on murtunut kitkaväsymisen seurauksena, vaurio on
alkanut n. 4 mm:n päästä olakkeen reunasta navan sisään päin. Vääntöjännitysamplitudi nτ
= 175.3 N/mm2 pienemmän akselin kohdalla ja suuremman τ  = 133.4 N/mm2, liitospaine p =

22.8 N/mm2, navan ylitys Lδ = 9 mm, olakkeen pyöristyssäde r = 9 mm. Murtuma johtuu
alhaisen liitospaineen aiheuttamasta hankausliikkeestä.

Nostamalla liitospaine arvoon 117.4 N/mm2 murtuma siirtyi jälleen lähemmäs
olakkeen nurkkaa ja kitkaväsymislujuus parani, koe 26, Wöhler-käyrä liitteessä 10.
Kokeessa 27 liitospaineen alentaminen siirtää murtuman alkamiskohdan jälleen
kauemmaksi olakkeesta. Kestoikä ja kitkaväsymislujuus ovat parempia kuin pienemmillä
olakkeen pyöristyssäteillä.
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Kokeissa 28...31 suurennettiin vielä pyöristyssädettä 12 millimetriin. Kokeessa 28 lii-
tospaine nostettiin myötörajalle, jolloin kitkakertoimen laskenta voidaan suorittaa tarkasti,
koska tiedetään pintapaineen arvo = myötöraja. Kuten havaitaan kitkaväsymislujuus
parani edelleen, kokeet 28 ja 29. Murtuma tapahtui välillä olakkeesta kokeessa 30
huolimatta suuresta pyöristyssäteestä johtuen melko korkeasta liitospaineesta. Viimeinen
akseli on taas murtunut navan sisältä alentuneen pintapaineen vuoksi. Verrattaessa kokeita
28 ja 30 havaitaan pieni ristiriita. Huolimatta suuremmasta liitospaineesta kokeen 28
akseli on murtunut kitkaväsymisenä, joskin aika läheltä olakkeen nurkkaa, x = 0.5 mm.
Navan sisäpinnan suuremmasta myötämisestä johtuen sen pinnassa on tapahtunut
enemmän plastisoitumista, joka johtaa kitkakertoimen alentumiseen. Se näkyy
suurempana liukuma-amplitudina, ∆ > ∆ c = 3 µm , luku 7.4. Kokeen 28 murtuminen

kitkaväsymisenä selittyy jälleen liukuman suuruudella.
Taulukon 8 viimeisessä sarakkeessa on esitetty myös liukuma-amplitudin arvot.

Liukuma-amplitudista erottaa selvästi miten akseli murtuu. Jos se on yli 3 µm,
murtuminen tapahtuu kitkaväsymisenä ja muuten normaalina väsymisenä tai akseli ei ole
katkea ollenkaan. Erityisen suuri liukuma tapahtuu alhaisella liitospaineella (koe 19) tai
korkealla kuormituksella (koe 24). Väsymislujuuksissa esiintyy hajontaa, joka johtunee
osittain kitkakertoimen vaihtelusta. Kitkakertoimeen vaikuttaa kuormanvaihtoluku,
hankausliikkeen amplitudi, pintapaine ja täten kontaktipintojen vaurion suuruus.

Olakkeen siirtäminen navan sisäpuolelle pienentää murtuman alkukohdan etäisyyttä
olakkeesta ja täten vähentää kitkaväsymisvaaraa, joka kertoo saman asian kuin, jos
pintapainetta nostettaisiin. Alin liitospaine p , jolla akseli murtuu olakkeesta navan

ylityksen δL funktiona esitetään graafisesti kuvassa 27.

3 6 9
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n
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d = 42 mm
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0

murtuma olakkeessa
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Kuva 27. Navan ylityksen Lδ vaikutus minimiliitospaineeseen p , jolla murtuma tapahtuu

olakkeesta.



100

Kuvassa 27 ovat mukana vain olakkeen pyöristykset r = 3 mm. Suuremmilla
pyöristyksillä vastaavat liitospainearvot ovat tietysti korkeampia, kuva 28. Olakkeen
pyöristyssäteellä on selvää vaikutusta millä liitospaineen arvolla murtuma tapahtuu
olakkeesta, mutta olakkeen ylityksen kasvattaminen yli 6 mm ei enää vaikuta
merkittävästi minimiliitospaineeseen.
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Kuva 28. Olakkeen pyöristyssäteen r ja liitospaineen p vaikutus murtumistapaan.

Kuvan 28 perusteella valitsemalla suurempi pyöristyssäde on mahdollista käyttää
korkeampaa liitospainetta. Tarkasteluun on otettu navan ylitykset δL = 6 ja 9 mm, koska
navan ylityksen vaikutus tasaantuu sen ylittäessä 6 mm (kuva 27). Pyöristyssäteen
ylittäessä 9 mm jako murtumistapaan liitospaineen mukaan ei ole enää selvä ja kuvaan
tulee mukaan murtumattomat tapaukset. Kuormittava jännitys oli myös suurempi
pyöristyssäteen ylittäessä 9 mm, joka johti liukuman kasvamiseen ( ∆ > 3 µm) aiheuttaen
murtuman akselissa kitkaväsymisenä.

Pelkän akselin olakkeen pyöristykselle esitetään nyrkkisääntö

( )
r

D d
=

−
3

2
(153)

joka antaa tässä tapauksessa r = 6 mm. Riittävällä liitospaineella ja olakkeen ylityksellä
r voi olla suurempi testien mukaan, joten optimaalinen valinta pyöristyssäteeksi r =
6...9 mm. Kaava (153) ei huomioi pintapaineen vaikutusta jännityskeskittymään olakkeen
juuressa, joten pyöristyssädettä 6 mm on pidettävä miniminä tässä tapauksessa.
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Olakkeen pyöristyssäteen kasvattamisella on vaikutusta väsymislujuuteen, vaikka
halkaisijasuhde on suhteellisen pieni. Pyöristyssäteen suurentaminen siirtää murtuman
navan sisään, kun taas liitospaineen nostaminen siirtää sen takaisin olakkeen kohdalle.
Suurella pyöristyssäteellä saavutetaan liitoksen väsymislujuuden parannus, mutta
murtuma tapahtuu kitkaväsymisenä ellei liitospaine ole riittävä. Kuvassa 29 on esitetty
graafisesti liitospaineen p ja olakkeen pyöristyssäteen suhde halkaisijaan r d/ vaikutus

akselin murtumakohtaan, kun δL = 9 mm.

p[N/mm ]2

r/d
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kitkaväsyminen

pöllihakkuri
kiilarengasliitos

pöllihakkurin toimintapiste

Kuva 29. Liitospaineen p ja olakkeen pyöristyssäteen dr / vaikutus murtumakohtaan

kevennetyllä navalla (kuva 24).

Olakkeen pyöristyksen arvoilla ( r ≤ 12 mm) on selvä vaikutus akselin
murtumakohtaan. Mitä pienempi olakkeen pyöristyssäde sitä alemmalla liitospaineella
akseli murtuu olakkeesta. Toisaalta suurentamalla pyöristyssädettä murtuma siirtyy
kitkaväsymismurtumaksi navan sisään. Kuvaan 29 on lisätty myös sovellutuksena
pöllihakkurin toimintapiste kiilarengasliitoksella, josta enemmän luvussa 11.

Suoran yläpuolelle sijoittuva murtuma kitkaväsymisen vuoksi johtuu suuresta
liukuma-amplitudista (koe 26, ∆ = 5.8 µm). Tätä ei korkea pintapainekaan estä, jos
akselia kuormittava jännitys on riittävän suuri. Lisäksi kokeessa 28 murtuma on lähellä
normaalia väsymistä, jolloin x = 0.5 mm.

Kuvassa 30 on esitetty liukuma-amplitudin ∆ vaikutus murtumakohtaan ja
väsymislujuuteen τ w erilaisilla olakkeen pyöristyssäteen r arvoilla kevennetyllä navalla.
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Kuva 30. Liukuma-amplitudin ∆ vaikutus akselin väsymislujuuteen wτ  ja murtumakohtaan

erilaisilla olakkeen pyöristyssäteillä r kevennetyllä navalla.

Murtuma tapahtuu olakkeen kohdalta, kun liukuma-amplitudi on alle 3 µm.
Suuremmalla pyöristyssäteellä saadaan korkeampi väsymislujuus sekä normaalin
väsymisen että kitkaväsymisen suhteen. Kuvassa 31 näkyy liukuma-amplitudin ∆ ja
liitospaineen välinen p yhteys.
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Kuva 31. Liitospaineen p vaikutus liukuma-amplitudiin ∆ kevennetyllä navalla, kun

jännitysamplitudi nτ = 131.5...144.6 N/mm2 ohuemman akselin kohdalla.

Kuten kuvasta 31 näkyy murtuma kitkaväsymisenä tapahtuu alemmilla painearvoilla ja
suuremmilla liukuma-amplitudeilla. Akselissa ei ole murtumaa ( × ) pintapaineen
optimialueella, kunhan olakkeen pyöristys on riittävän suuri, r = 9 mm. Tulosten hajonta
selittyy kitkakertoimen vaihtelusta sekä δ L :n eri arvoista, joten painearvot ovat
todellisuudessa hieman suurempia, kun navan ylitys δL on 6...9 mm. Liitospaineen
nostaminen yli 100 N/mm2 ei näytä vähentävän liukuma-amplitudia, joten kitkaväsymisen
kannalta maksimimitoituspaine olisi 100 N/mm2. Kevennetty napa alkaa myötämään jo
tällä liitospaineella (kaava 151). Kuvassa on esitetty myös pöllihakkurin toimintapisteet,
luku 11.

Kuvan 31 matemaattinen käyrä f ( )∆ on muotoa (kaava 90, luku 6.1)

( )( )
p f

D D D

G

n
= =

−
( )

/
∆

τ

µ∆

2 4
1

16
(154)
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p pintapaine navan reunalla

τ nimellinen jännitys suuremman akselin kohdalla
D akselin halkaisija suuremman akselin kohdalla
Dn navan halkaisija

G = 80000 N/mm2 , akselin, holkin ja navan liukumoduuli
∆   mitattu liukuma
µ kitkakerroin

Pintapaineen kaava (154) pätee tähän tapaukseen, koska liitoksen materiaalit ovat samoja
eli liukumoduuli G on vakio.

Kuvassa 32 on esitetty olakkeen pyöristyssäteen ja akselin halkaisijan suhteen r d/
vaikutus väsymislujuuteen τ w .
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Kuva 32. Olakkeen pyöristyssäteen dr/ vaikutus akselin väsymislujuuteen wτ  ja
murtumakohtaan kevennetyllä navalla liitospaineen p arvoilla 32.7...220.1 N/mm2.

Suhteen r d/ nostaminen aina arvoon 0.3 saakka parantaa sekä normaalia että
kitkaväsymislujuutta, jolloin r ≤ 12 mm. Hajonta johtuu osittain liitospaineen
vaihtelusta. On korostettava, että pyöristyssäteen arvoilla 9...12 mm murtuma tapahtuu
yleensä kitkaväsymisenä riippuen kuitenkin liitospaineesta. Kuvassa 33 on liitospaineen
p vaikutus väsymislujuuteen τ w esitetty graafisesti.
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Kuva 33. Liitospaineen p vaikutus väsymislujuuteen wτ kevennetyllä navalla. Tiedot on

koottu taulukosta 8, jolloin Lδ = 0...9 mm.

Kuvaan 33 on silmämääräisesti piirretty liitospaineen ylä- ja alarajakäyrät.
Liitospaineen vaihteluväli johtuu pyöristyssäteen r ja navan ylityksen δL vaihtelusta.
Laskennassa on oletettu, että pintapainejakauma on tasainen. Todellisuudessa liitoksen
reunalla on pintapainehuippu ja olakkeen ylitys lisää pintapainetta reunalla. Kirjallisuuden
testeissä käytetty olakkeen ylitys nostaa pintapainetta 3.75...4.83−kertaiseksi (Seefluth
1970, White & Humpherson 1969). Laskennallisella liitospaineella 100 N/mm2 reunalla
vallitseva paine olisi siis 375...483 N/mm2. Tämä ylittää navan myötörajan, joten
maksimissaan paine voi olla navan myötöraja σ m = 197 N/mm2 (Fe 37) umpinaisella

navalla, mutta napa myötää jo paineella 96 N/mm2 navan ollessa kevennetty.
Kirjallisuudessa esitetään usein, että pintapaineen nostaminen heikentää
kitkaväsymislujuutta (Waterhouse 1972). Tämän tutkimuksen perusteella
kitkaväsymislujuus kasvaa, kun liitospaine nousee 100 N/mm2 asti, kuva 33. Tulokset
olisivat siis osin ristiriidassa kirjallisuuden kanssa. Kirjallisuuden tuloksissa on usein
liukuma-amplitudi pidetty vakiona pintapaineen noustessa. Tässä tutkimuksessa
pintapaine alentaa liukuma-amplitudia kuvan 31 mukaan laskennalliseen liitospaineeseen
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100 N/mm2 asti. Suunnittelijan on helpompi määrittää laskennallinen liitospaine kuin
alkaa tutkimaan tarkemmin paineen jakautumista. Navan ylitys δ L nostaa pintapaineen
sille tasolle, että liukuma-amplitudi voi laskea riittävän pieneksi. Lisäksi korkea
pintapaine aiheuttaa puristusjännitystilan pinnan alle, jolloin säröjen eteneminen estyy.
Navan ylitys δ L nostaa kitkaväsymislujuutta, mutta laskee normaalia väsymislujuutta
korkeamman jännityskeskittymän vuoksi.

10.3.2 Umpinainen napa

Kuvassa 34 näkyy kutistusliitos umpinaisella navalla, jolloin pintapaineet ovat
korkeampia liitoksen reunalla momentin puolella kuin kevennetyllä navalla (kuva 10, luku
5.1.3, vrt. kuva 24).

Murtumien alku

Fe 52

330 N/mm

Fe 37

D

L navan ylitys

r

liitoksen sisältä

Myötöraja

Myötöraja 197 N/mm

22
0

60

x = 3 mm

M

2

2

Kuva 34. Kutistusliitos umpinaisella navalla.

Tämän koesarjan tarkoituksena oli tutkia onko pyöristyssäteen suurentamisella 12
mm:stä ylöspäin merkitystä väsymislujuuteen, kun liitospaine pidetään suhteellisen
korkeana. Toisaalta tutkittiin miten pyöristyssäde ja akselisuhde D d/ muuttaa
murtuman paikkaa. Tulokset on esitetty taulukossa 9.
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Taulukko 9. Väsytyskokeiden tuloksia umpinaisella navalla.

Koe τn p D d r   δL x N     τw    ∆ 
n:o N/mm2 N/mm2 mm mm mm mm mm 106 N/mm2 µm
32 175.0 88.6 52 48 9 9 0.5 1.2 89.9 4.25
33 175.0 146.1 52 48 9 7 0.5 1.4 94.3 5.82
34 175.0 79.6 52 48 12 9 1.4 0.72 73.9 6.04
35 175.0 133.8 52 48 12 7 1.0 1.05 86.0 6.49
36 175.0 146.1 52.6 48 9 7 1.3 0.71 73.1 7.29
37 175.0 91.9 52.6 48 12 9 0.5 1.4 88.5 6.5
38 175.0 200.1 52.6 48 12 9 1.0 1.36 83.8 5.9
39 175.0 187.9 52.6 48 15 9 0.4 2.0 98.3 6.9
40 175.3 143.5 52.6 48 15 7 1.5 1.9 97.2 6.0
41 154.0 79.9 52.6 48 12 7 3.0 6.66 108.7 3.14
42 175.0 132.2 52 46 15 8 2.0 1.54 76.3 3.69
43 175.0 171.9 52 46 15 8.5 1.0 1.4 73.4 4.64
44 175.0 227.5 52 46 15 8.5 0.2 1.9 82.4 3.75
45 175.0 78.5 52 46 15 8 3.0 1.2 68.5 5.3
46 175.0 199.3 52 44 15 7 0.5 0.95 40.4 9.7
47 148.0 185.1 52 44 15 7 1.5 20.25 104.2 3.23
48 154.0 142.7 52 44 15 9 0 5.9 145.3 4.5
49 154.0 77.9 52 44 15 8 -1.0 10.3 154.5 1.8
50 184.0 141.9 52 43 15 7 -1.5 0.59 133.9 10.1
51 154.0 104.1 52 43 15 7 - 33.2 - 2.5
52 154.0 197.2 52 46 9 9 0 4.3 139.6 2.6
53 154.0 157.4 52 46 9 8.5 0.5 7.1 99.2 3.7
54 154.0 225.3 52 45 9 7 -0.7 4.2 139.1 4.1
55 154.0 130.0 52 45 9 5.5 -1.5 6.1 145.9 2.7
56 154.0 84.0 52 45 9 10 -1.5 8.0 150.4 3.6
57 154.0 78.8 52 45 9 7.5 -0.5 4.0 138.2 3.27
58 154.0 138.7 52 45 12 7 -2.0 4.0 138.2 3.35
59 154.0 64.7 52 45 12 6 -1.5 7.35 149.1 5.1
60 154.0 140.2 52 46 6 9 -0.5 5.3 143.4 2.45
61 154.0 79.1 52 46 6 8 -0.1 5.5 144.1 4.4
62 154.0 139.2 52 47 6 9 0.2 5.2 99.7 3.6
63 154.0 75.7 52 47 6 8 -0.5 5.0 142.4 4.85
64 154.0 108.1 52 48 6 7 0.5 2.7 92.0 6.4
65 154.0 75.2 52 48 6 6.5 1.0 20.3 133.7 4.58
66 154.0 141.0 52 48 9 6 0 4.5 140.4 6.3
67 144.0 76.3 52 48 9 6 - 26.7 - 4.1
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Taulukosta 9 tulee esille, että olakkeen pyöristyssäteen suurentaminen yli 9 mm ei
paranna kitkaväsymislujuutta. Liitospaineen nostaminen yli 100 N/mm2 ei vaikuta
merkittävästi kitkaväsymislujuuteen umpinaisenkaan navan tapauksessa. Kevennetty napa
alkaa myötää, kun liitospaine ylittää 100 N/mm2. Liitospaineen nostaminen umpinaisella
navalla voisi alentaa liukuma-amplitudia, kun napa ei pääse myötämään kuten
kevennetyllä navalla. Näin ei kuitenkaan näytä käyvän, vaan liukuma-amplitudi ylittää
kriittisen rajan, joka johtuu korkeasta kuormittavasta jännityksestä. Murtuma on
enimmäkseen tapahtunut kitkaväsymisenä, koska olakkeen pyöristyssäde on suurehko.
Suurentamalla akselin halkaisijasuhdetta D d/ saadaan murtuminen tapahtumaan
olakkeen juuresta.

Kokeissa 32...41 halkaisijasuhde D d/ on melko vakio, mutta pyöristyssäde r
vaihtelee 9...15 mm ja liitospaine p ≥ 79.6 N/mm2. Kaikki murtumat tapahtuvat

kitkaväsymisenä ( )x > 0 ja kitkaväsymislujuudet τ w ovat suhteellisen alhaisia johtuen

liukuma-amplitudin ∆ suuruudesta. Navan ylitys δ L olakkeen yli vaihtelee 7...9 mm,
mutta vaihtelulla ei ole merkittävää vaikutusta pintapaineeseen. Murtumakohta on
muutamissa kokeissa lähellä olakkeen nurkkaa, joten tulkinta mistä murtuma on alkanut
on vaikeaa. Kokeen 35 Wöhler-käyrä on liitteessä 11 ja kitkaväsymismurtuma näkyy
kuvassa 35.

Kuva 35. Koe 35/taulukko 9. Liitospintojen hankautuminen on johtanut akselin pinnan
vaurioitumiseen n. 1 mm olakkeen reunasta navan sisältä ja täten akselin murtumiseen
kitkaväsymisen johdosta. Vääntöjännitysamplitudi nτ = 175.0 N/mm2 pienemmän akselin

kohdalla ja suuremman τ  = 133.4 N/mm2, liitospaine p = 133.8 N/mm2, navan ylitys Lδ =

7 mm, olakkeen pyöristyssäde r = 12 mm. Liukuma-amplitudi on melko suuri ∆  = 6.49 µm,
joten kitkaväsymiseltä ei ole vältytty.
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Kokeissa 42...45 pidettiin pyöristyssäde 15 mm:ssä ja akselin pienempi halkaisija d
alennettiin 46 mm:iin. Murtuma tapahtui edelleen navan sisältä ja kitkaväsymislujuus on
alhaisella tasolla.

Kokeissa 46...49 alennettiin edelleen akselin pienempää halkaisijaa 44 mm:iin ja
pyöristyssäde pidettiin ennallaan, jolloin osa akseleista murtui olakkeesta. Kokeissa 46 ja
47 kartioholkin sisäpinta sorvattiin hieman karheammaksi kuin muissa kokeissa, joten
tulos näyttää kummalliselta. Kokeessa 46 liukuma-amplitudin arvo oli peräti 9.7 µm,
vaikka liitospaine oli korkea. Kokeen 47 liukuma-amplitudi oli vain 3.23 µm, jolloin
kitkaväsymislujuus on aivan eri luokkaa. Testeissä käytettiin samaa kartioholkkia
käännettynä toisinpäin. Todennäköisesti kartion sisäpinta on tasoittunut kokeen 46 aikana
johtaen liitospaineen alenemiseen ja suureen liukuma-amplitudiin, joka taas aiheuttaa
kitkaväsymislujuuden dramaattisen alenemisen. Tulosta tuskin voi selittää kokeen 47
alemmalla kuormittavalla jännityksellä. Kokeissa 48 ja 49 oli taas tavallinen sisäpinnan
karheus kartioholkissa, jolloin normaali väsymislujuus ( x = 0 ja x = −1 mm) on melko
korkea. Kun x ≤ 0, on akseli murtunut kyseisen mitan päästä olakkeen nurkasta
ohuemman akselin kohdalta.

Pienempi akselin halkaisija alennettiin 43 mm:iin ja pyöristyssäde oli edelleen 15 mm,
jolloin murtuminen tapahtui reilusti olakkeen juuresta suuremmalla jännitysamplitudilla
vaikkakin liukuma-amplitudi nousi suureksi, koe 50. Murtuminen olakkeesta johtuu
suuresta akselisuhteesta D d/ , joka alentaa jännitystä navan kohdalla. Korkeammalla
jännitysamplitudilla kitkaväsyminen ei ehdi kehittyä, vaan akseli murtuu tavanomaisesti
(Waterhouse & O’Connor 1974). Alemmalla kuormittavalla jännityksellä liukuma-
amplitudi oli alhainen eikä akseli enää murtunut, koe 51.

Kokeissa 52 ja 53 käytettiin pyöristyssädettä 9 mm ja akselin halkaisijaa 46 mm.
Akseli murtui molemmilla tavoilla, joten pienennettiin halkaisijaa vielä 45 mm:iin. Nyt
murtuma tapahtui jo kaikissa tapauksissa olakkeesta ja liukuman arvot ovat alemmalla
tasolla, kokeet 54...57. Kuvasta 37 nähdään millä alueella on toimittava D d/ ja r d/
suhteen, jotta pysytään normaalin väsymisen puitteissa. Liukuma-amplitudi on nyt
pienempi, koska ∆ on verrannollinen jännityksen τ toiseen potenssiin.

Kokeissa 58 ja 59 akselisuhde D d/ pidettiin samana, mutta pyöristyssäde
suurennettiin 12 mm:iin. Tuloksena oli murtuma edelleen olakkeen puolelta. Wöhler-
käyrä kokeelle 58 on liitteessä 12. Seuraavaksi (kokeet 60 ja 61) testattiin
pyöristyssädettä 6 mm, kun pienempi halkaisija oli 46 mm. Akseli murtui niukasti
olakkeen puolelta, vrt. kokeet 52 ja 53. Suurentamalla pienempi halkaisija 47 mm:iin ja
pitämällä pyöristyssäde 6 mm:ssä murtuma tapahtui molemmilla tavoilla, kokeet 62 ja 63.
Akselin tulisi täten murtua kitkaväsymisen seurauksena pienemmällä halkaisijasuhteella.
Näin tapahtuikin kokeissa 64 ja 65, kun pienempi halkaisija oli 48 mm ja olakkeen
pyöristys 6 mm. Kokeessa 65 akseli murtui vasta n. 20 miljoonan kuormanvaihtoluvun
jälkeen johtuen alhaisemmasta liitospaineesta verrattuna kokeeseen 64, jossa murtuma on
lähellä normaalia väsymistä ( x = 0.5 mm). Liitteessä 13 on piirretty kokeen 65 Wöhler-
käyrä akselin murtumaan asti. Jos murtuma tapahtuu olakkeesta, on edullisempaa käyttää
alempaa liitospainetta, mutta tällöin murtuma voi alkaakin liitoksen sisältä
kitkaväsymisenä kasvaneesta liukumasta johtuen.

Tehtyjen kokeiden perusteella kartioholkin sisäpintaan sorvatut mikrourat vaikuttivat
parantavasti kitkaväsymislujuuteen, kokeet 66 ja 67. Urien jako oli 1 mm, syvyys 0.5 mm
ja uran poikkileikkaus kolmio, kuva 36. Testejä tehtiin vain kaksi, joten niiden perusteella
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ei lopullista johtopäätöstä voida antaa, mutta tulokset ovat yhteneviä kirjallisuuden kanssa
(Beard 1994, Bramhall 1973, Hattori et al. 1992, Hills et al. 1988, O’Connor 1981,
Waterhouse 1981, Waterhouse & O’Connor 1974). Syynä mahdollisesti on jännityksen
alaisen materiaalitilavuuden aleneminen. Tutkimusten mukaan tarvitaan tietty kriittinen
materiaalitilavuus, joka on vaihtuvan tangentiaalisen jännityksen alaisena. Uritus
holkkimateriaalin puolella alentaa tämän materiaalin tilavuutta. Kokeessa 66 murtuma on
tapahtunut olakkeesta ja kokeessa 67 ei saatu murtumaa aikaan kuormanvaihtoluvulla
26.7x106. Käytetty keino tuntuu jotenkin järjenvastaiselta ja kokeet jätettiin näin vähiin,
mutta jatkossa asiaa voisi tutkia, vrt. kokoefekti, luku 4.1.
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Kuva 36. Uritettu kartioholkki kutistusliitoksessa.

Kuten havaitaan kokeista 47 ja 65 kitkaväsymismurtuma voi tapahtua vaikka
kuormanvaihtoluku on yli 20 miljoonaa, joten mitoitusta ei voida tehdä normaalin
väsymisen mukaisesti.

Kokeissa 32...46 ja 50 käytetyt korkeat jännitykset johtavat liukuma-amplitudiin, joka
on yli kriittisen arvon. Huolimatta korkeista pintapaineista murtuma tapahtuu juuri tästä
syystä kitkaväsymisenä. Akselin geometrian vaikutus murtumakohtaan on koottu
graafiseen muotoon kuvaan 37.



111

r/d
0.1 0.2 0.3 0.4

murtuma olakkeen kohdalla

D/d

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

murtuma molemmissa

0.0

p = 12.0...225.3 N/mm2murtuma navan sisällä

L = 0...10 mm

= 131.5...185.4 N/mm2
n

D = 46..52.6 mm

d = 42...48 mm

r = 3...15 mm

normaali väsyminen

kitkaväsyminen

pöllihakkurin toimintapiste

pöllihakkuri
kiilarengasliitos

Kuva 37. Liitoksen geometrian vaikutus murtuma-kohtaan, kun liitospaine p on välillä

12.0...225.3 N/mm2 ja navan ylitys Lδ olakkeesta on 0...10 mm. Tiedot on koottu sekä
kevennetyn että umpinaisen navan tapauksista.

Kuvasta 37 on luettavissa, että suurentamalla pyöristyssäsuhdetta r d/ tulee
suurentaa suhdetta D d/ , jotta mitoitus voidaan tehdä normaalin väsymisen mukaan.
Pienin halkaisijasuhde D d/ , jolla akseli murtuu aina olakkeen kohdalta näyttää olevan
1.125. Tällöin olakkeen pyöristyssäde on 6 mm, kun taas pyöristyssäteellä r = 9 mm ja
12 mm vastaava D d/ = 1.15 ja r = 15 mm halkaisijasuhde suurenee arvoon D d/ =
1.2. Vastaavat arvot löytyvät kuvasta 37. Kuvaan on lisätty sovellutuksena pöllihakkurin
toimintapiste kiilarengasliitoksella, luku 11.

Akselin halkaisijasuhteen D d/ nostaminen sopii erääksi keinoksi kitkaväsymistä
vastaan. Laskennallinen kitkaväsymislujuus on huomattavasti alemmalla tasolla kuin
normaali väsymislujuus. Kitkaväsymislujuus on laskettu akselin suuremman halkaisijan
mukaan ja hajonta johtuu liitospaineen vaihtelusta. Kitkaväsymismurtuma voi kuitenkin
alkaa hyvin alhaisella jännitysamplitudilla. Esimerkkinä laivapotkurien akselien
ylimitoitus ei poista kitkaväsymistä, ellei myös huolehdita oikeasta asennuksesta ja
tiivistyksestä (Heck & Baker 1963). Mitoitus kitkaväsymisen mukaan ei siis kannata, vaan
on pyrittävä muotoilemaan liitos siten, että mitoitus voidaan tehdä normaalin väsymiseen
perustuen. Umpinaisen navan tapauksessa kitkaväsymislujuudet ovat alemmalla tasolla
kuin kevennetyllä navalla. Syynä on suuremmasta halkaisijasta ja kuormituksesta johtuvat
isommat liukuma-amplitudit. Liukuma-amplitudin merkityksen tarkistamiseksi esitetään
vielä sen vaikutus väsymislujuuteen ja murtumakohtaan umpinaisella navalla, kuva 38.
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Kuva 38. Liukuma-amplitudin ∆ vaikutus väsymislujuuteen wτ  ja murtumakohtaan

umpinaisella navalla.

Yhtään kitkaväsymisestä johtuvaa murtumatapausta ei esiinny liukuma-amplitudin
arvolla alle 3 µm. Välillä 3...5 µm murtuma tapahtuu joko kitkaväsymisenä tai normaalina
väsymisenä ja yli 5 µm kaikki murtumat ovat navan sisällä eli kitkaväsymismurtumia.
Kuvassa on yksi poikkeus: murtuma on tapahtunut olakkeen kohdalla, vaikka liukuma-
amplitudi on poikkeuksellisen suuri ( ∆ = 10.1 µm, koe 38). Tässä kokeessa
jännitysamplitudina käytettiin suurinta arvoa ( τ n = 185.4 N/mm2), joten suuresta

kuormituksesta johtuen liukuma-amplitudi nousee näin suureksi. Kuvasta 37 nähdään
myös, että liukuma-amplitudin kasvaessa väsymislujuudet laskevat. Hajonta johtuu
geometrian ja pintapaineen vaihteluista. Liukuma-amplitudi näyttää olevan ratkaiseva
tekijä kitkaväsymisen kehittymisessä. Pelkällä pintapaineen nostamisella liukuma-
amplitudia ei saada rajoitettua, jos kuormitus ja akselin halkaisija ovat tarpeeksi suuria.
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10.4 Kutistusliitoksen mitoitus kitkaväsymisen suhteen

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä keinoja sekä laatia mitoituskriteerit, joilla
kitkaväsyminen on eliminoitavissa. Nämä kriteerit ovat materiaali-, pintapaine- ja
geometriatietoja. Kitkaväsymisen välttämiseksi kutistusliitoksen mitoitusprosessiksi
voidaan valita esimerkiksi seuraava:

1. Valitaan liitospaine kuormituksen mukaan. Tarkistetaan kuvasta 31, että liukuma-
amplitudin arvo on alle kriittisen liukuma-amplitudin eli 3 µm. Olakkeen ylitys
pienentää liukuma-amplitudin arvoa kohonneen pintapaineen johdosta, joten sen
käyttö on suositeltavaa.

2. Määritetään akselin olakkeen pyöristyssäteen r suhde akselin pienempään
halkaisijaan d liitospaineen perusteella kuvasta 29. Valitulla liitospaineella suhteen
r d/ tulee olla sellainen, että mitoitus tapahtuu normaalin väsymisen mukaan.

3. Valitaan akselin suuremman halkaisijan suhde pienempään halkaisijaan D d/
kuvasta 37 suhteen r d/ perusteella, jotta toimitaan normaalin väsymisen alueella.

4. Tarkistetaan väsymislujuus τ w kuvasta 32 liitoksen geometrian perusteella. Sama

nähdään myös kuvasta 33 liitospaineen mukaan.

Seuraavat tarkistukset voidaan myös tehdä:
Lasketaan muuttuja 1 / χ (luku 7.3)

1

χ
τ
µ

=
p

(155)

Kriteerinä τ µ/ p ≤ 1 , jolloin mitoitus normaalin väsymisen mukaan ja määritetään

jännityskeskittymä q , kuva 18. Jännityskeskittymä alenee, jos sallitaan suurempi

liukuma-amplitudi, mutta seurauksena on vahingollinen kitkaväsyminen liukuman
seurauksena. Kyseessä on siis optimointitehtävä. Liukuma-amplitudin arvo lasketaan
kaavoista (89) tai (90). Kuvista 17 ja 18 tarkistetaan vielä toimitaanko normaalin
väsymisen mukaisesti.

Rajoittamalla kuormitusta voidaan liukumaa pienentää kohtuulliselle tasolle.
Pienempien akselien mitoituksessa taas ei tule ongelmia liukuman suhteen. Nämä
mitoitusohjeet pätevät akselin halkaisijoille 50 mm asti ja suuremmille halkaisijoille, jos
liukuma-amplitudi on alle 3 µm.

Liukuma-amplitudin arvo alle 3 µm tarkoittaa sitä, että kitkaväsymistä ei esiinny
murtumaan asti. Suurempi liukuma aiheuttaa kitkaväsymisestä johtuvan vaurion, mutta
akseli voi murtua siitä huolimatta myös normaalin väsymisen takia (kuva 38), joten
mitoitustarkastelu tehdään myös olakkeen muotoluvun perusteella.
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10.5. Johtopäätökset

Tämän tutkimuksen perusteella kutistusliitoksen väsymiskäyttäytymisessä tuli esille
seuraavia seikkoja kitkaväsymisen hallitsemiseksi.

Kevennetty napa:

1. Pintapaine ja olakkeen pyöristyssäde määräävät murtuuko kutistusliitoksen akseli
kitkaväsymisen vuoksi liitoksen sisältä vai tavanomaisena väsymisenä olakkeesta.
Suurempi pintapaine alentaa liukuma-amplitudia vähentäen kitkaväsymistä kun taas
pyöristyssäteen suurentaminen johtaa kitkaväsymisen esilletuloon, taulukko 8.

2. Siirretään olake navan sisään, jolloin mitoitus tapahtuu normaalin väsymisen mukaan
pienemmällä liitospaineella ja kitkaväsyminen vähenee, kuva 27. Kohonnut pintapaine
estää liukuman nousemisen yli kriittisen liukuman.

3. Valitaan optimaalinen liitospaine, joka näitten testien perusteella on 40...80 N/mm2

riippuen navan ylityksestä δL , kun r = 3 mm. Mitoitus tulee tehdä normaalin
väsymisen suhteen, joten liitospaine voi ylittää 80 N/mm2 suuremmilla olakkeen
pyöristyksillä, kuva 28. Tällöin kuvaan tulee kuitenkin normaali väsyminen
olakkeessa kohonneen pintapaineen vuoksi.

4. Suurennettaessa olakkeen pyöristyssädettä murtuma voi tapahtua kitkaväsymisenä,
mutta sitä voidaan estää nostamalla liitospainetta ja/tai siirtämällä olake navan sisään.
Pyöristyssäteen kasvattamisella on tietenkin rajansa ja optimialue on 6...9 mm
riippuen käytetystä liitospaineesta, kuva 29.

5. Liukuma-amplitudin raja-arvo ( ∆c = 3 µm) jakaa murtumatapahtuman joko normaalin

väsymisen mukaan tai kitkaväsymisen perusteella, kuva 30. Nostamalla liitospainetta
saadaan liukuma-amplitudi riittävän pieneksi ( ∆ < 3 µm), kuva 31.

6. Liitoksen väsymislujuus paranee olakkeen pyöristyssäteen kasvaessa sekä
liitospaineen noustessa tiettyyn rajaan saakka, kuvat 32 ja 33.

7. Kuormituksen kasvaessa liukuma-amplitudi suurenee vastaavasti, jolloin
kitkaväsymistä on mahdoton ehkäistä, taulukko 8, koe 24.

Laskennallisen liitospaineen nostaminen yli 100 N/mm2 ei vähennä liukumaa
kevennetyllä navalla, eikä sillä siten ole merkitystä kitkaväsymisen kannalta, koska navan
sisäpinta alkaa myötää jo pintapaineella σ m / 2 , joten se jo rajoittaa suuremman

pintapaineen käyttöä. Lisäksi suuri pintapaine on haitallinen normaalin väsymismurtuman
tapauksessa. Siksi voisi suositella liitospaineeksi 80...120 N/mm2 ( r = 6...9 mm)
laskettuna Lámen teorian mukaan, jonka mukaan oletetaan akselin ja navan olevan saman
pituisia (Prasad et al. 1994). Käytettäessä pienempiä olakkeen pyöristyksiä ( r = 3...6
mm) pintapaineen on syytä olla alempi ( p = 40...80 N/mm2), koska olakkeessa tapahtuu

normaaliväsyminen korkeammilla pintapaineilla.
Eräs keino on suurentaa akselin halkaisijaa navan kohdalta, jolloin jännitys tietysti

alenee. Tällöin myös suurempi pyöristyssäde olakkeessa tulee paremmin hyödynnetyksi ja
akseli kestää myös olakkeesta paremmin. Jännityskeskittymä alenee kaavan (137) mukaan
akselin halkaisijasuhteen R Ro / 1 kasvaessa, luku 7.2.
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Rajoittamalla liukuma-amplitudi alle kriittisen arvon pysytään normaalin
väsymismurtuman alueella, mikä taas on toivottavaa liitoksen mitoituksen kannalta, koska
kitkaväsymisen aiheuttama murtuma voi tapahtua vaikka kuormanvaihtoluku on yli 107

(kokeet 16, 19, ja 28, taulukko 8).
Liitospinnassa jännityskeskittymä alenee, jos sallitaan suurempi liukuma-amplitudi.

Liitospinnan jännityskeskittymän arvo ei yksin riitä kuitenkaan selittämään kitkavä-
symisestä johtuvaa murtumaa. Tämä tarvinnee jatkotutkimuksia. Kitkakertoimen vaikutus
on kahdenlainen: kitkakerroin lisää pinnan vahingoittumisenergiaa, mutta toisaalta
pienentää liukuma-amplitudia.

Umpinainen napa:

1. Olakkeen pyöristyssäteen suurentaminen yli 9 mm ei paranna kitkaväsymislujuutta,
eikä liitospaineen nostaminen yli 100 N/mm2  vaikuta merkittävästi
kitkaväsymislujuuteen umpinaisenkaan navan tapauksessa, taulukko 9.

2. Olakkeen pyöristyssäde valitaan liitospaineen perusteella, kun halutaan mitoittaa
normaalin väsymisen mukaan. Kuvan 29 käyrä on piirretty kevennetylle navalle, mutta
sama pätee varmaan myös umpinaisen navan osalta, jos akselin geometria pidetään
samana ja kuormitus on kohtuullinen, jottei ylitetä kriittistä liukuma-amplitudia.

3. Valitsemalla geometriset mitat sopivasti liitos on mitoitettavissa tavanomaisen
väsymisen mukaan, kuva 37. Käyrän yläpuolella toimitaan normaalin väsymisen
alueella. Suuremmilla olakkeen pyöristyssäteillä r on käytettävä myös suurempaa
halkaisijasuhdetta D d/ , jotta kitkaväsyminen vältetään ja pyöristyssäteen noustessa
yli 12 mm kitkaväsyminen tulee vallitsevaksi. Kutistusliitoksen normaali
väsymislujuus nousee pyöristyssäteen r ja halkaisijasuhteen D d/ kasvaessa, jolloin
on mahdollista käyttää korkeampaa liitospainetta ja tätä kautta liukuma-amplitudi
pienenee. Pelkän olakkeellisen akselin tapauksessa muotoluku α nousee
halkaisijasuhteen D d/ suuretessa. Kutistusliitoksessa liitospaine lisää
jännityskeskittymää, joka pienenee halkaisijasuhteen D d/ kasvaessa. Täten
halkaisijasuhteesta D d/ johtuva muotoluvun kasvu kumoutuu liitospaineesta
johtuvan jännityskeskittymän arvon laskiessa suhteen D d/ kasvaessa.

4. Testien mukaan on olemassa kriittinen liukuma-amplitudi, jonka alapuolella
kitkaväsyminen ei johda murtumaan. Kriittisen liukuma-amplitudin arvoksi myös
umpinaisen navan tapauksessa saatiin 3 µm (kuva 38), joka löytyy myös
kirjallisuudesta (Husheng et al. 1995, Nishioka et al. 1968, Vingsbo & Söderberg
1988, Waterhouse 1972). Valitsemalla liitospaine riittävän suureksi ja
jännitysamplitudi kohtuulliseksi saadaan liukuma-amplitudi pysymään alle 3 µm,
jolloin mitoitus tapahtuu Wöhler-käyrän mukaan.

5. Mikrourituksen käyttö holkin sisäpinnalla näyttää lupaavalta keinolta, joskin se lisää
kustannuksia ja kohtaa ehkä ennakkoluuloja. Kirjallisuus kylläkin antaa tukea
testituloksille (Hattori et al. 1992), joita on tehty vain kaksi kappaletta (kokeet 66 ja
67, taulukko 9).

Testien perusteella kevennetyllä navalla tehdyn liitoksen kitkaväsymislujuus oli
parempi kuin umpinaisella navalla. Liukuma-amplitudin arvot ovat korkeampia
umpinaisella navalla johtuen testeissä käytetyistä suuremmasta halkaisijasta ja
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jännityksestä. Liitoksen kuormituksella voidaan myös vaikuttaa liukuma-amplitudiin ja
sitä kautta kitkaväsymiseen.

Mitoitus kitkaväsymislujuuden perusteella ei ole järkevää, koska kitkaväsyminen
tapahtuu myös hyvin suurilla kuormanvaihtoluvuilla, N > 2x107. Liitos on pyrittävä
muotoilemaan siten, että mitoitus voidaan tehdä perustuen normaalin väsymiseen.
Suunnittelijan on parempi tietää normaalille väsymislujuudelle jokin raja-arvo kuin toimia
tilanteessa, jossa yllätys saattaa tulla alhaisen kitkaväsymislujuuden vuoksi.



11 Pöllihakkurin napaliitoksen tarkastelu

11.1 Johdanto

Tarkastellaan Veitsiluoto OY:n Oulun tehtaiden pöllihakkurin napaliitosta kitkaväsymisen
suhteen. Synkronimoottorin nimellisteho on 1500 kW pyörimisnopeudella 250 1/min,
jolloin nimellismomentti Mnim = 57296 Nm. Hakkurin äkilliset kuormitusmuutokset

aiheuttavat suurimmillaan kippimomentin Mkip suuruisen vaihtuvan vääntömomentin.

Kippikertoimella 3.07 maksimivääntömomentti

M M Mnim kip= ⋅ =3 07. (156)

M = 175898 Nm

Alunperin napaliitos toteutettiin paineöljyliitoksena kartiomaisella holkilla, kuva 39.
Vuosien mittaan liitoksessa esiintyi löystymistä hankauksen vuoksi. Uusi rakenne on
kuvan 40 mukainen kiilarengasliitos (Tuomaala 1995). Tehdään kitkaväsymistarkastelut
molemmille konstruktioille tämän tutkimuksen tulosten perusteella, vaikka kyseessä on
huomattavasti suuremmat akselin halkaisijat.
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11.2 Kitkaväsymistarkastelu

11.2.1 Kartioholkkiliitos

Synkronimoottorin roottorin napa kiinnitettiin kartioholkkiliitoksella akseliin, joka
koottiin paineöljyn avulla, kuva 39. Akselin halkaisija oli 300 mm, joten holkki oli melko
paksuseinäinen. Akselin materiaali oli 34 CrMo 6 nuorrutettuna ja navan materiaali Gs-
52.

n

M

D D

Kartiokkuus 1:50

548

d

s

Gs-52

34 CrMo 6

Kuva 39. Pöllihakkurin synkronimoottorin roottorin kartioholkkiliitos (Tuomaala 1995).

Navan myötäminen sisäpinnalla alkaa, kun ahdistus δ saavuttaa arvon δ m

δ δ σ
= =m

m

E
D (157)

σ m = 275 N/mm2 , myötöraja

E = 210000 N/mm2

D = 320 mm
Dn = 530 mm

δ m = 0.419 mm
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Kartion aksiaalinen siirtymä a1 tuottaa ahdistuksen δ , joka voidaan perustella

seuraavasti (SKF 1960a, 1960b):

a k Ha1 8= + +( )δ ∆ (158)

k = 50, kartiokkuus
∆a = 25 µm, alkuvälys holkin ja akselin välillä

H = 2.5 µm, liitospinnan tyssääntyminen

Liitoksen ahdistus voidaan esittää seuraavasti (luku 5.1.1)

δ δ δ= −h s (159)

Liitoksen ahdistus kartiopinnalla on

δ h
a

k
H= −1 4 (160)

Välys holkin ja akselin välissä

H4as +∆=δ (161)

Liitoksen ahdistus kaavasta (159)

δ = 0.42 mm

Pintapaine lasketaan kyseisellä ahdistuksen arvolla, jolloin myötäminen navan
sisäpinnalla alkaa.

Liitoksen kimmomoduulit ovat samoja, joten kaavassa (16) (luku 5.1.1) E = Ea =

Ee = Ei ja pintapaine akselin ja kartioholkin välissä tulee muotoon

p
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D
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d
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K Ka

h
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C
d

Di =
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(164)

C
D

De
n

=

paineeksi saadaan

pa = 86.5 N/mm2

Akselin vääntöjännitys

τ
π

=
16

3

M

D

kip (165)

τ = 33.179 N/mm2

Lasketaan liukuma-amplitudi käyttäen kitkakertoimena µ  = 0.5, johon se nousee

liukuma-alueella kuormanvaihtoluvun kasvaessa. Käytön alussa ja liitoksen
liukumattomalla osalla kitkakerroin on alempi µ = 0.15...0.2. Luvuissa 9 ja 10 tuli esille

liukuma-amplitudin merkitys kitkaväsymisen kehittymisessä, joten lasketaan liukuma-
amplitudi.

Asettamalla kaavaan (89) Ga = Gn1 = Gn2 eli liukumoduuli on vakio tulee liukuma-

amplitudi muotoon (kaava 90, luku 6.1)

( )( )
∆ =

−τ

µ

2 4
1

16

d d D

p G

n

a

/
(166)

liukumoduuli G = 83000 N/mm2

pintapaine akselin ja kartioholkin välissä pa = 86.5 N/mm2

kitkakerroin µ = 0.5

akselin vääntöjännitys τ = 33.179 N/mm2

d = 300 mm
Dn = 530 mm

∆ = 5.2 µm > ∆c = 3 µm (luku 7.4)

Liitos toimii tämän mukaan kitkaväsymisen vaaravyöhykkeessä, koska liukuma-amplitudi
ylittää kriittisen arvon ∆ c , kuvat 30 ja 31, luku 10.3.1. Liukumavyöhykkeen pituus

lasketulla liukuma-amplitudilla (Tuomaala 1995)
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s
G d

M
=

π∆ 3

8
(167)

s = 26 mm

Edellä lasketut liukuma-amplitudi ja liukuman pituus tarkoittavat tilannetta, jossa
kitkakerroin on kehittynyt maksimiinsa.

Lasketaan jännityskeskittymä q liukupinnassa

q
R

R

po a=








 + 



1

3 2

1
µ
τ

(168)

 

R R
d

0 1 2
= =

ap = 86.5 N/mm2, kaava (162)

q = 1.64 > 1.33 (kuvat 17 ja 18, luku 7.3)

Kuvassa 17 toimintapiste asettuu liukuma-amplitudin perusteella kitkaväsymisen puolelle,
mutta kuvan 18 mukaan toimitaan niukasti normaalin väsymisen alueella. Akselin suuri
halkaisija nostaa liukuma-amplitudin suureksi, joka näkyy kuvassa 17. Kuvassa 18
toimintapiste määräytyy vain tekijän τ µ/ p perusteella, joten tulos hieman poikkeaa

kuvasta 17. Jännityskeskittymä q nousee hyvin jyrkästi pintapaineen p noustessa ja

jännityksen τ aletessa (∅ rbeck 1958).
Kutistusliitos on selvästi ylimitoitettu normaalin väsymisen suhteen, mutta

kitkaväsymisen suhteen mitoitus on puutteellista. Liitokset ovatkin kestäneet, mutta
seisokkien yhteydessä havaittiin löystymistä, joka poistettiin kiristämällä liitosta.
Kiristysvaran loputtua akseli olisi voitu korjata hiomalla ja uusimalla kartioholkki sekä
pintapainetta voinut myös nostaa kiristämällä napa sen ulkopinnan myötörajalle asti.
Varmuuden vuoksi päätettiin muuttaa liitos kiilarengasliitokseksi.

11.2.2 Kiilarengasliitos

Akselin halkaisija kiilarenkaiden kohdalla D = 300 mm, olakkeessa d = 285 mm,
olakkeen pyöristyssäde r = 10 mm, kuva 40. Napa ulottuu ohuemman akselinkohdan yli
δL , pintapaine ensimmäisen renkaan kohdalla p = 218 N/mm2 akselia vasten ja napaa

vasten 197 N/mm2 (Tuomaala 1995). Korkean pintapaineen johdosta liukuma-amplitudi
alenee, jolloin mitoitus voidaan tehdä perustuen tavanomaiseen väsymiseen käyttämällä
olakkeen muotolukua. Lisäksi olakkeen tarkoituksena on poistaa hankauksen aiheuttama
vaurioalue.
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n M

M24M24

M24

L

R10

33
3

H
8

D D d

330

80

Gs-52

34 CrMo 6

Kuva 40. Pöllihakkurin kiilarengasliitoksen kokoonpano (Tuomaala 1995).

Rakenne on suunniteltu siten, että liukuma pysyy mahdollisimman pienenä. Tämän
mahdollistaa kiilarenkaiden käyttö, jolloin saadaan aikaan korkeampi pintapaine. Lisäksi
navan ylitys δL nostaa painetta ensimmäisen renkaan kohdalla, jonka varassa
momentinsiirto tapahtuu. Seurauksena on muotoluvun kasvu epäjatkuvuuskohdan vuoksi
akselin ja navan välillä. Muotolukua on rajoitettu sijoittamalla olake ensimmäisen
rengasparin reunalle. Muotoluku on laskettu suurimmalla akselisuhteella D d/ = 2,
koska oletetaan akselin ja navan muodostavan yhtenäisen kappaleen varsinkin korkealla
pintapaineella. Navassa tapahtuu myötämistä korkean pintapaineen johdosta, mutta suurin
pintapaine osuu navan jäykisteen kohdalle. Pintapaineen p ja geometrian r d/

perusteella liitos toimii normaalin väsymisen alueella kuvassa 29, luku 10.3.1.
Dynaaminen kuormitus tulisi siirtyä ensimmäisen rengasparin kautta. Kitkakertoimella

µ = 0.12 sen momentinsiirtokyky M1 = 175154 Nm, joka on hieman alle kuormittavan

momentin Mkip = 176898 Nm. Kuormituksen aikana kitkakerroin nousee, joten

ensimmäisen rengasparin momentinsiirtokyky on riittävä. Kiilarengasliitoksen
kitkakerroin µ = 0.12 ennen hankausta (Tuomaala 1995). Käytön myötä se nousee

arvoon µ = 0.44 (Ruonala 1984). Kartioholkkiliitoksissa se nousee vielä enemmän, µ =

0.5...1.0 (Juuma 1999, 2000b).
Ratkaistaan liukuma-amplitudi ∆ kaavasta (90) ja liukumoduulien ollessa samoja

G G Ga n n= =1 2 on liukuma-amplitudi
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τ = 33.197 N/mm2

D = 300 mm
Dn = 530 mm

p = 218 N/mm2

G = 80000 N/mm2

µ = 0.44

∆ = 2.4 µm < 3 µm

Tämän mukaan liukuma-amplitudi jää alle kriittisen arvon (kuvat 30 ja 31, luku 10.3.1),
vaikka kitkakerroin olisi oletettua pienempikin.

Lasketaan liukuma-alueen pituus

( )
s

D D D

pD

n

n

=
−τ

µ

4 4

48
(170)

s = 11.7 mm

Kiilarenkaan leveys on 49 mm, joten liukuminen tapahtuu ensimmäisen renkaan reunalla.
Lasketaan jännityskeskittymä q liukupinnassa

q
R

R

po a=
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R
d

o =
2

R
D

1 2
=

ppa = = 218 N/mm2 
 

q = 2.64 > 1.33 (kuvat 17 ja 18, luku 7.3)

Kuvien 17 ja 18 mukaan toimitaan reilusti normaalin väsymisen alueella. Parametrit
( , )∆ q osoittavat, että liitos toimii normaalin väsymisen alueella. Myös geometrian

( / , / )D d R d perusteella liitos on mitoitettu normaalin väsymisen mukaan, kuva 37,
luku 10.3.1.
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Liitos purettiin juhannusseisokin yhteydessä 1989, jolloin havaittiin liitoksessa
löystymistä, mutta akselin pinta oli täysin virheetön. Liitos on toiminut moitteettomasti
senkin jälkeen. Liitoksen purettavuus ja asennattavuus on todettu erinomaisiksi.

11.3 Johtopäätökset

Liukuma-amplitudi näyttää alentuneen ratkaisevasti muutettaessa liitos kartioholkista
kiilarenkaisiin. Käytetyllä kitkakertoimen arvolla liukuma-amplitudi on riittävän pieni
kiilarengasliitoksessa. Tähän on päästy nostamalla pintapaine tarpeeksi korkealle
käyttämällä kiilarenkaita. Liukumista ei voida kokonaan välttää liitoksen reunalla, vaikka
pintapaine olisi kuinka suuri. Pintapaine voidaan nostaa myötörajalle saakka navan
jäykisteen kohdalla ja normaali väsyminen huomioidaan optimaalisella muotoilulla. Tämä
toteutetaan olakkeellisella akselilla käyttämällä riittävää pyöristystä olakkeessa sekä
sijoittamalla olake ensimmäisen rengasparin reunalle ja vääntömomentin välittävä
kiilarengaspari navan jäykisteen alle. Navan ylitys δL lisää pintapainetta ja pienentää
hankauksen aiheuttamaa vaurioalutta.

Kutistusliitoksessa navan tulisi olla pehmeämpi kuin akseli erityisesti pienillä
liitospaineilla, jotta akselin pinta ei vaurioituisi kitkakorroosion vuoksi. Kiilarenkaat ovat
kuitenkin kovempia akseliin verrattuna. Tämä yhdistelmä näyttää toimivan, kun
liitospaine on riittävän korkea. Kiilarengasliitos on ollut jatkuvassa käytössä vuodesta
1989 eikä hankaluuksia ole ollut.

Kuvat 17 ja 18 paljastavat liitostapojen paremmuusjärjestyksen kitkaväsymisen
suhteen. Tulokseen vaikuttaa yksinkertaisesti liukuma-amplitudi, jota kontrolloidaan
liitospaineella ja normaali väsyminen huomioidaan konstruktiivisin keinoin.

Kuvan 37 käyrä jakaa murtumistapahtuman pelkästään olakkeellisen liitoksen
geometrian perusteella joko normaalin väsymisen tai kitkaväsymisen alueelle.
Pöllihakkurin kiilarengasliitoksen toimintapiste on niukasti normaalin väsymisen puolella.
Korkea liitospaine varmistaa tilanteen, joka havaitaan kuvasta 29. Kokeet on tehty φ 50
mm akseleille, joten yleistys φ 300 mm akseliin on varauksellista.



12 Tulosten tarkastelu

Kirjallisuudesta löytyy runsaasti aineistoa kitkakulumisesta ja -väsymisestä. Tämä
tutkimus keskittyy vain kitkaväsymiseen, joten tarkastellaan tuloksia vain siltä osin.
Kitkaväsymistä on tutkittu kirjallisuuden mukaan pääasiassa perustutkimuksena, jolloin
laboratorio-olosuhteet ovat erilaiset verrattuna todellisuuteen. Huolimatta laajasta
perustutkimuksesta kitkaväsymisilmiön mallintamisessa on vielä puutteita (Szolwinski &
Farris 1996). Ilmiön valaisemiseksi tutkimusta olisi suunnattava enemmän vaikuttavien
parametrien sijasta materiaalifysiikkaan. Toisaalta kitkaväsymisen estämiseksi voidaan
tehdä paljonkin, johon tämäkin tutkimus tähtää. Kitkaväsymisen luonne ja vaikutukset on
tiedetty vuosikymmeniä ainakin tutkijapiireissä. Perinteiset elementtimenetelmät ovat
riittämättömiä työkaluja kitkaväsymisen laskentaan, koska kuormitus vaihtelee ja
materiaali käyttäytyy plastisesti. Kuitenkin uusimmat tutkimusmenetelmät mahdollistavat
plastisesti käyttäytyvän materiaalin numeerisen paikallisten jännitysten laskennan (Dan
Van & Maitournam 2000). Tässä tutkimuksessa elementtimenelmää on käytetty
ainoastaan pintapainejakautuman laskentaan liitospinnassa.

Testattaessa eri napamateriaaleja teräsakselin yhteydessä päädyttiin samantapaisiin
tuloksiin aikaisempien tutkimusten kanssa (Waterhouse 1972). Koesarja oli suppeahko,
joten tältä osin tarvitaan vielä vahvistusta tuloksille erityisesti pronssin osalta, joka
osoittautui epäsopivaksi materiaaliksi. Alumiini oli taas yllättävän hyvä, mutta se ei
sovellu raskaasti säteittäin kuormitettuihin kohteisiin, koska testeissäkin oli havaittavissa
kartioholkin muovautumista litteäksi.

Liukuma-amplitudi oli tässä tutkimuksessa sidoksissa liitospaineeseen, kun taas
kirjallisuuden perustutkimuksissa ne ovat usein riippumattomia. Täten vertailu jää
vajavaiseksi varsinkin pintapaineen vaikutuksesta, mutta liukuma-amplitudin vaikutus on
täysin yhteneväinen muiden tutkimusten kanssa (Bryggman & Söderberg 1988, Fouvry et
al. 2000a, 2000b, Nishioka & Hirakawa 1969d, Nishioka et al. 1968, Vingsbo &
Söderberg 1988). Kutistusliitoksen konstruktiosta ja kuormituksesta johtuen pintapaineen
nostaminen alentaa liukuma-amplitudia, joten pintapaineen käyttö tässä tapauksessa on
eräs keino hallita kitkaväsymistä, johon myös Lau (1972) päätyy. Kirjallisuudesta saa sen
käsityksen, että pintapaine on välttämätön paha, koska usein sen nostaminen lisää pinnan
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vaurioitumista (Fouvry et al. 2000a, 2000b). Lähtökohtana tässä tutkimuksessa onkin
konstruktiivinen lähestymistapa eikä niinkään perustutkimuksellinen. Lisäksi
korkeammilla liitospainearvoilla akseli murtui olakkeesta johtuen juuri liukuman
alenemisesta ja jännityksen keskittymisestä olakkeeseen. Muutamissa tutkimuksissa
esitetään pintapaineelle arvoja, jossa kestoiällä on minimi (Harris 1961, Nakasawa et al.
1992, 1994, Sato & Fujii 1982, 1986, Switek 1985). Tämä kestoiän minimi on
osapuilleen pintapaineen arvolla, jossa tässä tutkimuksessa liukuma-amplitudi tulee
kriittisen arvon tuntumaan, kuva 31. Kirjallisuuden tutkimuksissa maininta liukuma-
amplitudin vaikutuksesta pintapaineen yhteydessä on puutteellista, mutta erillisenä
muuttujana se kyllä huomioidaan. Jos liukuma-amplitudi ei alenisi pintapaineen noustessa
tässä tutkimuksessa, tulokset olisivat todennäköisesti samantapaisia kirjallisuuden kanssa,
koska pintaan kohdistuva leikkausjännitys kasvaa, τ µ≤ p . Pahin tilanne kitkaväsymisen

kannalta on korkea pintapaine yhdessä suuren liukuma-amplitudin kanssa. Liitoksen
geometria (olakkeen pyöristyssäde, akselisuhde ja navan ylitys) vaikuttaa tuloksiin
siirtämällä rasituksen painotuksen kitkaväsymisestä tavanomaiseen väsymiseen tai
päinvastoin. Riittävä akselisuhde ja sopiva olakkeen pyöristyssäde mahdollistaa liitoksen
mitoittamisen normaalin väsymisen mukaan, kuten odottaa sopiikin (Wright ja O’Connor
1972). Kitkaväsymistä voidaan siis välttää materiaalivalinnalla ja riittävällä
pintapaineella, mutta geometrialla vaikutetaan pääasiassa siihen murtuuko akseli
kitkaväsymisen seurauksena vai turvallisemmin tavanomaisesti väsymällä. Tavanomainen
väsyminen on turvallisempi tapa, koska sen mitoitus on tarkempi. Liitoksen optimaalinen
kestävyys on saavutettavissa oikealla akselisuhteella ja olakkeen pyöristyssäteellä
yhdistyneenä riittävään liitospaineeseen sekä käyttämällä olakkeen ylitystä.

Kutistusliitoksen mitoitus tapahtuu yleensä tavanomaisena väsymistarkasteluna, eikä
kitkaväsymiseen juurikaan kiinnitetä huomiota, koska siitä ei tiedetä tarpeeksi tai ei ole
riittäviä mitoitusohjeita suunnittelijan käyttöön. Tutkimuksen tuloksena on esitetty
mitoitusmenetelmä kutistusliitoksen kitkaväsymisen hallitsemiseksi. Kutistusliitoksen
täyttäessä toiminnalliset vaatimukset tarkistetaan tilanne kitkaväsymisen suhteen tulosten
perusteella saaduista graafisista esityksistä. Lähtökohtana on liukuma-amplitudin
rajoittaminen alle 3 µm. Mitoitus etenee optimoimalla liitospaine ja liitoksen geometria,
jolloin huomioidaan myös normaali väsyminen akselin olakkeessa. Testitulokset
perustuvat φ 50 mm akselin käyttöön, mutta tuloksia voi soveltaa myös φ 300 mm asti,
kuten tutkimuksessa on tehtykin. Suuremmilla akselihalkaisijoilla ( d > 50 mm) liukuma-
amplitudin kriittinen arvo 3 µm pätee myös, mutta sen rajoittaminen on vaikeampaa
suuremmasta kuormituksesta ja akselin halkaisijasta johtuen. Keinona voi käyttää vielä
korkeampaa liitospainetta ( p > 120 N/mm2), jolloin mitoitus painottuu normaalin

väsymisen puolelle. Suuren kutistusliitoksen mitoitus vaatii kuitenkin vielä tarkempaa
tutkimista. Pienillä halkaisijoilla ei ole ongelmaa, koska liukuma-amplitudi saadaan
helpommin rajattua.

Tutkimuksella saatiin riittävästi tietoa liitospaineen, liukuma-amplitudin ja geometrian
vaikutuksista kutistusliitoksen kitkaväsymiseen. Lisätutkimusta tarvitaan liitoksen
materiaalivaihtoehdoista erityisesti alumiinin ja laakeripronssin osalta, vaikkakin tulokset
ovat samansuuntaisia kirjallisuuden kanssa. Mikrourituksen käyttö navan sisäpinnassa
kaipaa myös lisävalaistusta, joskin se lisää liitoksen valmistuskustannuksia.



13 Yhteenveto

Tutkimuksen alkupuoli käsittelee kitkaväsymisilmiötä kirjallisuuden perusteella, jonka
jälkeen asiaa käsitellään teoreettisesti ja kokeellisesti. Luvussa 2 on kartoitettu
kitkaväsymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tärkeimpiä vaikuttajia ovat: liukuma-amplitudi,
pintapaine, liitoksen geometria, kitkakerroin ja kuormitus. Kirjallisuudesta kerätyt
tulokset ovat osin ristiriitaisia, joten tämän tutkimuksen tarkoitus oli myös tarkentaa
erityisesti liukuma-amplitudin ja liitospaineen vaikutusta kutistusliitoksen
kitkaväsymiskäyttäytymiseen. Kirjallisuuden tulokset pohjautuvat kuitenkin enimmäkseen
veto-puristus- ja taivutustapauksiin. Väännöstä on vain muutamia tutkimuksia. Luku 3
käsittelee kirjallisuudessa esitettyjä kitkaväsymismekanismeja. Kirjallisuuden mukaan
täysin tyhjentävää selitystä kitkaväsymiselle ei ole saatu aikaan (Szolwinski & Farris
1996). Tästä johtuen suunnittelukeinot kitkaväsymisen estämiseksi ovat vielä vajavaisia,
luku 4. Puhtaasti materiaaliteknisiä keinoja kyllä löytyy, kuten pinnan kylmämuokkaus,
hiiletys, nitraus, sulfidiointi ja fosfatointi, mutta ne lisäävät kustannuksia. Tässä
tutkimuksessa pyritään löytämään mitoituskeinoja kutistusliitoksen keston parantamiseksi
ilman pintakäsittelyjä.

Tämän tutkimuksen kutistusliitos muodostuu kolmesta eri materiaalista, eikä
kirjallisuudesta ole helposti löydettävissä pintapaineen kaavaa tälle tapaukselle, joten se
on johdettu luvussa 5. Myös kitkakertoimen ja liukuman kaavojen johtamiset on esitetty
(luku 6), koska niitä ei löydy kirjallisuudesta kuin tapaukselle, jossa materiaalit ovat
samoja.

Luvussa 7 on laskettu kutistusliitoksen jännityskeskittymiä liitoksen reunalla
suhteutettuna jännitykseen akselin pienemmän akselin kohdalla. Teoreettisesti
jännityskeskittymä alenee halkaisijasuhteen D d/ kasvaessa, kitkakertoimen ja
pintapaineen pienetessä sekä kuormituksen kasvaessa. Kitkakertoimen ja pintapaineen
nostaminen on eduksi liukuma-amplitudin rajoittamisen kannalta ja kuormituksen
pienentäminen samoin, jolloin väsymisikä kasvaa. Kuitenkin jännityskeskittymän suhteen
pitäisi toimia päinvastoin. Kyseessä on siis optimointiongelma. Jännityskeskittymä kasvaa
liikaa, jos pyritään liukuma-amplitudia pienentämään tarpeettomasti, jolloin seurauksena
on murtuma olakkeessa. Niinpä jännityskeskittymä alenee liukuma-amplitudin kasvaessa.
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On syytä mainita, että hyvin suuret liukuma-arvot ovat edullisia liitoksen kitkaväsymisen
suhteen. Akselisuhde R Ro / 1 vaikuttaa jännityskeskittymään pienentävästi kolmannessa

potenssissa liitospinnassa, kun taas liukuma-amplitudi kasvaa halkaisijan ensimmäisessä
potenssissa. Täten halkaisijasuhteen nostamisella on selvä myönteinen vaikutus liitoksen
kestävyyteen edellyttäen, että liukuma-amplitudi rajoittuu alle kriittisen arvon.
Kokeellisten tulosten perusteella saatiin liukuma-amplitudin kriittiseksi arvoksi n. 3 µm
kevennetyllä ja umpinaisella navalla.

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää eri napamateriaalien soveltuvuus
kutistusliitoksessa teräsakselin kanssa. Tutkimuksen koejärjestely on esitetty luvussa 8 ja
luvusta 9 alkaa tutkimuksen kokeellinen osuus testaamalla eri napamateriaaleja
teräsakselin yhteydessä. Näiden tutkimustulosten perusteella laakeripronssin (CuSnPb)
käyttöön napamateriaalina kutistusliitoksissa on suhtauduttava varovaisesti, kun taas
alumiinin (AlMgSi) valintaa voidaan suositella. Alumiinin alempi kitkakerroin johtuu
pinnalle muodostuneesta oksidikerroksesta, joka toimii voiteluaineena ja eristävänä
kerroksena liukupintojen välissä estäen harjanteiden hitsautumista. Yllättävän huono tulos
laakeripronssin kohdalla saa tukea kirjallisuudesta (Bethune & Waterhouse 1968, Heck &
Baker 1963, Waterhouse 1972), jossa syyksi mainitaan adheesio. Valuraudan grafiitin
pitäisi toimia voitelevana elementtinä, mutta kova valurauta taas on haitaksi
kitkaväsymisen kannalta. Tietyin edellytyksin napamateriaalin kovuus tulisi olla alhainen
verrattuna akselimateriaalin kovuuteen erityisesti alemmilla liitospaineilla. Tällöin on
huomioitava materiaalikombinaation adheesio.

Toisena tavoitteena oli tutkia liitospaineen ja liukuma-amplitudin vaikutus
väsymislujuuteen. Tämän tavoitteen tulokset esitetään luvussa 10. Kitkakerroin kasvaa
alussa nopeasti kuormanvaihtoluvun lisääntyessä. Testien mukaan kitkakertoimen arvo
kohosi keskimäärin n. 0.7:ään 10000 kuormanvaihtoluvun kuluttua, jolloin myös liukuma-
amplitudi aleni. Liitospaineen vaikutus väsymislujuuteen näyttää olevan kutistusliitoksen
väännön tapauksessa sidoksissa liukuma-amplitudiin. Liitospaineella voidaan liukuma-
amplitudi rajoittaa alle kriittisen liukuman. Toisaalta liian suuri liitospaine johtaa
murtumaan normaalin väsymisen kautta, joten liitospaineella on optimialue.
Laskennallisen liitospaineen nostaminen yli 100 N/mm2 ei vähennä liukumaa, eikä siten
ole merkitystä kitkaväsymisen kannalta. Tämä havaitaan myös liitoksen
väsymislujuudessa, joka saavuttaa maksiminsa liitospaineella 100...120 N/mm2, jonka
jälkeen se ei myöskään laske. Täten voisi suositella liitospaineeksi p ≥ 100 N/mm2

laskettuna Lámen teorian mukaan, jolloin olakkeen pyöristys r = 9 mm. Liitospaine
voidaan nostaa tasolle, jolla navan myötäminen alkaa (kaavat 151 ja 152).
Kutistusliitoksen kestävyyteen vaikuttaa yhdessä kolme tutkittavaa tekijää: pintapaine,
liukuma-amplitudi ja liitoksen geometria. Lisäksi muuttujien välillä on monimutkaisia
vuorovaikutussuhteita.

Kolmanneksi tavoitteeksi muodostui liitoksen geometrian vaikutuksen tutkiminen,
koska liitospaineen optimialue on riippuvainen liitoksen geometriasta. Kevennetyn navan
tapauksessa optimialueeksi saatiin 40...80 N/mm2 akselin olakkeen pyöristyssäteellä 3...6
mm. Olakkeen ylitys nostaa pintapainetta liitoksen reunalla voimakkaasti, joka edesauttaa
liukuma-amplitudin pysymistä alle kriittisen arvon. Olakkeen ylitykseen liitettynä
riittävän suuri olakkeen pyöristyssäde ( r = 6...9 mm) ja liitospaine ( p = 80...120

N/mm2) saavutetaan kitkaväsymisen ja normaalin väsymisen suhteen kestävin
kutistusliitos. Lisäksi liitospaineen arvoon vaikuttaa akselin suuremman halkaisijan suhde
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pienempään D d/ . Halkaisijasuhteen D d/ kasvaessa käytetään suurempaa
liitospainetta. Toisaalta riittävä halkaisijasuhde D d/ takaa sen, että jännitykset olakkeen
juuressa ja liitospinnassa eivät kumuloidu. Mitoitus on syytä tehdä normaalin väsymisen
suhteen, joka taas edellyttää tietynlaista geometriaa liitokselta. Tämä sen vuoksi, että
kitkaväsymisen aiheuttama akselin murtuma voi ilmetä vasta, kun kuormanvaihtoluku on
yli 2x107, joten ilmiön piilevyyden vuoksi normaalia Wöhler-käyrää ei voida käyttää
mitoituksessa.

Kirjallisuuden mukaan mikrourituksen (Kreitner 1979, Bramhall 1972, O’Connor
1981) käyttö liitoksen kuormittamattomassa liukupinnassa tai pyällyksen (Hattori et al.
1992) käyttö vastinkappaleen puolella parantaa kitkaväsymislujuutta. Tässä tutkimuksessa
kahden testin perusteella mikrouritus holkin sisäpinnalla näyttää lupaavalta keinolta, joten
asia kaipaa lisätutkimuksia.

Luvussa 10 on esitetty kutistusliitoksen mitoitusmenettely, joka perustuu
kitkaväsymisilmiön poissulkemiseen, jolloin liitoksen käyttäytyminen on normaalin
väsymisen mukaista. Mitoituksessa käytetään hyväksi kokeellisesti saatuja geometria- ja
liitospainearvoja, jotka on esitetty graafisesti. Liitospaineen perusteella voidaan valita
olakkeen pyöristyssäde, jonka jälkeen valitaan sopiva akselisuhde.

Kuormitus tietysti lisää jännityksiä ja liukuma-amplitudi kasvaa. Umpinaisen navan
testeissä kuormitukset olivat suurempia kuin kevennetyllä navalla, joten vastaavasti
liukuma-amplitudit kasvoivat. Tässäkin tapauksessa näyttää 3 µm jakavan
murtumamoodin kitkaväsymisen ja normaalin väsymisen kesken. On syytä korostaa, että
kitkaväsyminen tapahtuu myös hyvin suurilla kuormanvaihtoluvuilla, jolloin kuormitukset
ovat vaatimattomia. Tilanne on parempi tiedettäessä normaalille väsymislujuudelle jokin
raja-arvo kuin tilanteessa, jossa yllätys saattaa tulla olosuhteissa, joissa kaiken oletetaan
olevan kunnossa.

Lopuksi testituloksia on sovellettu pöllihakkurin napaliitoksen
kitkaväsymistarkasteluun sekä kartioholkki- että kiilarengasliitoksella, luku 11.
Aikaisempi kartioholkkiliitos toimi vaaravyöhykkeessä, mikä tulikin esiin liitoksen
löystymisenä (Tuomaala 1995). Eri parametrien ( , / , / , , )p D d r d q∆ valossa

kiilarengasliitoksen mitoitus on normaalin väsymisen mukainen, eikä kitkaväsyminen
näytä uhkaavan. Parannus on saavutettu riittävällä liitospaineella ja liitoksen
optimaalisella muotoilulla.
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Jännitysfunktio liitospinnassa

Liitospinnassa jännitysfunktio φ on kuvan 1.1 mukainen. Jännitysfunktio laskee

lineaarisesti olakkeen nurkasta liukumamatkalla s , jonka jälkeen sen aleneminen on
epälineaarista.
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Kuva 1.1. Jännitysfunktio φ pitkin kutistusliitoksen liitospintaa.

Lasketaan jännitysfunktion φ arvo liitospinnassa lähtien kaavasta (135), luku 7.2
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Jännitysfunktio liitospinnassa on
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Lasketaan esimerkkinä koe 27

610.=χ (taulukko 3)

s = 6 mm (liukumavyöhykkeen pituus)

1R = 23 mm

Lasketaan jännitysfunktion arvo kohdassa z = 5 mm
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Lasketaan myös derivaatta, kaava (1.1)
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Jännitysfunktion muutos lineaarinen , kun ≤z 6 mm = s , joten

z10610 o∆=∆ φφ . (1.11)

=∆z 5 mm

o530 φφ .=∆ (1.12)

o470mm5z φφ .)( == , vrt. kaava (1.7) (1.13)

Jännitysfunktion oφ arvo voidaan valita mielivaltaisesti, koska jännitykset ovat

verrannollisia jännitysfunktion derivaattoihin, kaavat (117) ja (118).
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