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Tässä työssä on tutkittu lujien S700 rakenneputkien soveltuvuutta kyntöauran 

rakennemateriaaliksi erityisesti väsymisen kannalta. Työn kirjallisuustutkimuksessa 

etsitään tietoa erityisesti lujien terästen väsymismitoituksesta sekä väsymiskestävyyden 

parantamisesta. Lisäksi työssä suunnitellaan kyntöauran kriittisiä kohtia 

kirjallisuustutkimuksen perusteella. 

Työn lähtökohtana oli kyntöauran kuormitusten selvittäminen, jotta auran rakenteita 

voidaan analysoida todellisten kuormitusten avulla. Kirjallisuustutkimuksen sekä 

todellisten kuormitusten pohjalta tarkasteltiin rakennetta, missä teräslaatu vaihdettiin 

S355-teräksestä S700-teräkseen. Rakennetta tarkasteltiin tutkimalla kestoikää sekä 

rakenteen painonsäästöä. Hitsisaumojen väsymismitoitus tehtiin FE- ja hot 

spot -menetelmillä. Tällä haluttiin selvittää, saadaanko rakenteelle lisää käyttöikää lujia 

teräksiä käytettäessä massan säästöä unohtamatta. Väsymistarkastelussa huomattiin, että 

suurin vaikutus liitoksen kestoikään on liitoksen geometrialla sekä hitsisauman 

jälkikäsittelyllä. Lovettoman perusaineen kestoiän todettiin kasvavan siirryttäessä lujiin 

teräksiin. Huomattiin myös, että runkorakenteen massa pieneni lujia teräksiä 

käytettäessä. Jatkotutkimuksena rakenteen optimointi sekä hitsauksen vaikutuksen 

tutkiminen lujien terästen ominaisuuksiin voisivat tuoda uutta näkemystä suunnitteluun. 
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ABSTRACT 

Analysis of structures and loads of plough 

Lassi-Pekka Keränen 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2016, 129 p. + 28 p. appendixes 

Supervisors: Juhani Niskanen and Matti Kangaspuoskari 

 

This study concerns the suitability of S700 high strength steel tubes in structures of a 

plough especially in terms of fatigue. The literature research aims to get information 

about fatigue and improvement of the fatigue strength. In addition, the details of plough 

are designed on the basis of the literature research. 

The starting point of this study was to find out the loads directed to the plough, in order 

to analyze the structures of the plough with the actual load data. The new plough 

structure, where steel quality was changed from S355 to S700, was examined on the 

basis of the actual load data and literature research. The structure was studied by 

examining its fatigue time and weight reduction. The fatigue analyzes of welds were 

done by using FE- and hot spot methods. These were investigated to see if the fatigue 

time of the structures could be increased by using high-strength steel. Geometry of the 

weld and the post-treatment had the biggest impact on life time of the joint. The fatigue 

time of unnotched base material increased when the strength of the steel was increased. 

A further investigation could concern optimization of structures and impact of welding 

to high-strength steel. 

Keywords: fatigue life, nominal stress, hot spot stress, high strength steels 
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1 JOHDANTO 

Tässä diplomityössä tutkitaan lujien teräksien hyödyntämismahdollisuuksia 

maatalouskoneiden, erityisesti kyntöaurojen valmistuksessa. Työn aihe valikoitui siten, 

että työn tilaajana toiminut SSAB halusi tutkimuksen kyseisestä aiheesta. Tutkimus 

suoritetaan siten, että jo käytössä olevaan Agrolux MRT 4975 AX -kyntöauraan tehdään 

käytönaikaisia venymä- ja jännitysmittauksia. Mittausten avulla määritetään 

kyntöauraan vaikuttavat ulkoiset kuormitukset sekä alkuperäisen auran kestoikä. Tämän 

jälkeen suunnitellaan auran runkorakenteita lujista teräksistä sekä mitoitetaan rakenteet 

mittausten avulla määritellyille kuormituksille. Tällöin saadaan vertailukelpoisia 

tuloksia eri lujuusluokan teräksistä valmistettujen kyntöaurojen ominaisuuksista. 

Työn tuloksena on selvitys siitä, että miten väsymisilmiötä tulisi huomioida käytettäessä 

lujia teräksiä kyntöaurassa. Työssä ei siis suunnitella kokonaista auraa uudelleen, vaan 

etsitään suunnittelunäkökohtia erityisesti rakenneosien- ja liitosten väsymisen kannalta. 

Väsymistarkastelu on tarpeen, koska tutkimuksen kohteena olevaan kyntöauraan oli 

aiemmin syntynyt väsymismurtuma, joka oli kuitenkin korjattu ennen tutkimuksen 

suorittamista. 

Tämä diplomityö on tarpeen, koska työn tilanneen yrityksen mukaan aiempia 

tutkimuksia lujien teräksien soveltuvuudesta aiheen mukaisiin maatalouskoneisin ei ole. 

Tutkimuksella siis pyritään avaamaan uusia mahdollisuuksia lujien teräksien 

käyttämiselle uusissa käyttökohteissa. Työssä pyritään ratkaisemaan ongelmia erityisesti 

rakenneosien ja niiden liitosten väsymisen sekä kestävyyden kannalta esimerkiksi 

liitoksen sijainnin, muodon tai liitostavan muuttamisella. Yleisesti lujien terästen 

käytöllä tavoitellaan esimerkiksi komponenttien suurempaa kestävyyttä tai rakenteen 

keveyttä. 
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2 JÄNNITYSTEN JA VENYMIEN KOKEELLINEN 

MÄÄRITTÄMINEN VASTUSVENYMÄLIUSKOILLA 

2.1 Jännitysten määrittäminen 

Venymämittauksissa yleisimmin käytetty anturi on vastusvenymäliuska (Electrical-

resistance strain gauge). Vastusvenymäliuska perustuu Erward Simmons:n vuonna 1936 

esittämään ideaan siitä, että johtimen metallin venyminen aiheuttaa siihen resistanssin 

muutoksen. Tämä esiteltiin ensimmäisen kerran julkisuudessa vuonna 1938, ja sen 

jälkeen idea on otettu yleisesti käyttöön venymäliuskamittauksissa. (Väliheikki 1992: 

11.) 

Jännitysten mittaaminen on aina välillistä mittausta, mikä tarkoittaa sitä että ensin 

mitataan muodonmuutos (venymä) ja siitä voidaan edelleen laskea jännitys. 

Vastusvenymäliuskojen avulla mitattaessa on mahdollista määrittää venymiä ja niiden 

avulla jännityksiä kappaleen pinnalla. Kyseisten liuskojen avulla jännityksiä voidaan 

määrittää sekä staattissa- että dynaamisissa kuormitustapauksissa. Nämä mittaukset 

voidaan tehdä korkeissa lämpötiloissa sekä myös suhteellisen kylmässä tietyillä 

edellytyksillä. Venymäliuskojen kiinnityskohdat valitaan esimerkiksi oletettujen 

kriittisten kohtien perusteella. (Pennala 2000: 172.) 

2.2 Venymäliuskan rakenne ja toimintaperiaate 

Venymäliuskojen rakennetyypeistä puhuttaessa liuskat jaetaan tyypillisesti kolmeen 

ryhmään niiden valmistusperiaatteen mukaisesti. Nämä kolme tyyppiä ovat langasta 

taivutettu liuska, langasta kierretty liuska sekä folioliuska (Kuva 1) (Pennala 2000: 

173). Kyseiset langat toimivat pitkänä herkkänä vastuksena siten, että johdin on 

taivuteltu pieneen kokoon eristettä olevan taustakalvon päälle. Nykyisin venymäliuskat 

valmistetaan syövyttämällä piirilevyjen valmistustavan tyyppisesti. Venymäliuskoja 

käytetään hyvin laajasti erilaisissa käyttökohteissa. Näitä käyttökohteita ovat 

esimerkiksi voima-, momentti-, paine-, siirtymä- ja kiihtyvyysanturit (Väliheikki 1992: 

12). Kuvassa 2 esitellään Kyowan valmistaman folioliuskan eri osia sekä rakennetta.  
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Kuva 1. Venymäliuskatyypit (Pennala 2000: 173). 

 

Kuva 2. Kyowan KFG folioliuska (Kyowa 2011: 6). 

Venymämittaus perustuu vastuksen resistanssin muutokseen. Tällöin resistanssin 

muutos muutetaan venymäksi ja siitä edelleen jännitykseksi. Kun venymäliuska on 

onnistuneesti liimattu tarkasteltavaan rakenteeseen, liuskan venymä on sama kuin 

alustan venymä. Tällöin venymän suuruus saadaan selville välillisesti vastuksen arvon 

muutoksena, kun liuskan läpi johdetaan sähkövirtaa. Venymäliuskan resistanssista 

päästään liuskavakioon k, joka kuvaa liuskan herkkyyttä reagoida venymän 

muutokseen. Koska lopullinen venymä lasketaan resistanssin muutoksesta, on liuskan 

herkkyydellä ja resistanssilla suuri merkitys lopputuloksen kannalta. (Pennala 2000: 

173.) 

Venymäliuskan vastuksen eli resistanssin kaava (1) on vakiopoikkileikkauksiselle 

johtimelle  

 𝑅 =  𝜌
4𝐿

𝜋𝐷2,     (1) 
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missä  𝜌 = venymäliuskan langan ominaisvastus,  

L = pituus ja 

D = halkaisija (Pennala 2000: 173). 

Kun kaava (1) differentoidaan, saadaan kaava (2) 

 
∆𝑅

𝑅
=  

∆𝐿

𝐿
− 2

∆𝐷

𝐷
+  

∆𝜌

𝜌
,    (2) 

missä ∆ kuvaa kyseessä olevan suureen muutoksen arvoa, 

∆𝐿

𝐿
 = liuskan pitkittäinen venymä ja 

∆𝐷

𝐷
 = liuskan poikittainen venymä (Pennala 2000: 173). 

Kun johtimen poikittainen suppeuma sen pituuden kasvaessa otetaan huomioon, 

saadaan kaavan (3) mukainen yhtälö 

 
∆𝐷

𝐷
=  −𝜈

∆𝐿

𝐿
 ,    (3) 

missä  𝜈 = Poissonin vakio, teräksellä 0,3 (Pennala 2000: 174).  

Yhdistämällä kaavat (2) ja (3) saadaan kaava (4) 

 
∆𝑅

𝑅
=  

∆𝐿

𝐿
 (1 + 2 𝜈) +  

∆𝜌

𝜌
 (Pennala 2000: 174).  (4) 

 

Liuskavakion k ja venymän ε tulo vastaa siten kaavaa (4) seuraavan kaavan (5) 

mukaisesti: 

 𝑘𝜀 =  
∆𝑅

𝑅
,     (5) 

missä  k on liuskavakio ja  

𝜀 on venymä (Pennala 2000: 174). 

Folioliuskoilla liuskavakio k on tyypillisesti välillä 2,0 … 2,2. Venymäliuskan 

liuskavakio k voidaan laskea kaavalla (6)  
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 𝑘 = 1 + 2𝜈 + 
∆𝜌/𝜌

∆𝐿/𝐿
 (Pennala 2000: 174).  (6)  

Poissonin luku 𝜈 ilmaisee venymäliuskan poikittaisen venymän ja pitkittäisen venymän 

suhteen kaavan (7) mukaisesti: 

 𝜈 =  |
𝜀2

𝜀1
|,     (7) 

missä 𝜀1 on pitkittäinen venymä ja 

𝜀2 on poikittainen venymä (Kyowa 2011: 6). 

Tutkittavan rakenteen jännitys σ venymäliuskan kohdalla saadaan Hooken lain 

mukaisesti, kun venymä ε kyseisessä kohdassa sekä materiaalin kimmokerroin E ovat 

tiedossa. Hooken laki on voimassa vain, kun toimitaan kimmoisella alueella, eli silloin 

kun materiaalin jännitys on myötörajaa pienempi. Hooken laki esitetään muodossa 

 𝜎 = 𝐸 ∗  𝜀 (Mäkelä, ym. 2010: 139).  (8) 

2.3 Venymäliuskojen ominaisuuksia 

2.3.1 Liuskavakio ja lämpötila 

Liuskavakio k määräytyy pääosin vastuslangan materiaalin perusteella, mutta myös 

liuskan koko, mittahilan muoto ja valmistustapa sekä lämpötila vaikuttavat omalta 

osaltaan liuskavakioon (Pennala 2000: 174). Seuraavassa kuvassa (Kuva 3) esitetään 

erään venymäliuskan liuskavakio lämpötilan funktiona yhdessä suhteellisen 

liuskavakion kanssa. Kuten kuvasta huomataan, liuskavakion muutos on kylmässä 

positiivinen ja kuumassa negatiivinen. Kun tarkastellaan kuvasta lämpötila-aluetta 

0 … 25 ⁰C, huomataan että liuskavakion muutos on noin 1 % vertailuarvosta. Tämä 

muutos on yleisimmissä mittaustapauksissa halutun tarkkuuden sisällä. 



 

 

16 

 

Kuva 3. Liuskavakion muutos lämpötilan funktiona (Pennala 2000: 174). 

2.3.2 Venymäliuskan hystereesi ja lineaarisuus 

Kun venymäliuskaa kuormitetaan ensimmäisen kerran sen liimalla kiinnittämisen 

jälkeen, liuskan vaste on lineaarinen vain melko alhaiseen venymään saakka. Kun 

kuormitus poistetaan, on liuskaan jäänyt sille ominainen pysyvä venymä. Kyseistä 

ilmiötä kutsutaan hystereesiksi. Hystereesi aiheutuu suurimmaksi osaksi kuivuneen 

liiman jäännösjännityksien laukeamisesta ensimmäisellä kuormituskerralla. Jotta 

mittaustulokset olisivat mahdollisimman luotettavia, olisi koekappaleen kuormittaminen 

hyvä suorittaa muutamia kertoja ennen varsinaisia mittauksia. Lisäksi koekuormituksen 

tulisi olla samansuuntaista sekä vähintään samansuuruista varsinaiseen mittaukseen 

verrattuna. Myös kappaleiden omat jäännösjännitykset tuovat oman lisänsä hystereesiin, 

varsinkin silloin kun testattavat kappaleet ovat käyttämättömiä ja uusia. (Väliheikki 

1992: 16.) 

2.3.3 Poikittaisherkkyys 

Venymäliuskan poikittaisherkkyys aiheutuu pääosin liuskan johtimen käännekohdissa 

tapahtuvista venymistä, eli niissä kohdissa, joissa vastuslanka on venymäliuskan 

poikittaissuunnassa. Yleisimmin käytetyissä folioliuskoissa kyseinen käännekohta on 

valmistettu leveämmäksi, jolloin niissä kohdissa liuskan resistanssi on pienempi 

verrattuna liuskan pitkittäissuunnassa olevien vastusosien resistanssiin. Tämä liuskan 

sisäisen resistanssin ero siis pienentää liuskan poikittaista herkkyyttä. Lankaliuskojen 
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tapauksessa vastuslangan poikkipinta-alaa ei voi muuttaa resistanssin muuttamiseksi, 

joten liuskan poikittaissuuntaisen käännekohdat valmistetaan mahdollisimman lyhyiksi.  

(Väliheikki 1992: 19.) 

2.3.4 Vaste nopeilla kuormituksilla 

Venymäliuskat kykenevät seuraamaan korkeataajuista dynaamista venymää erittäin 

hyvin. Venymäliuskan vastetta voidaan kuitenkin tarkastella sen pituuden ja paksuuden 

suunnissa. Tarkastellaan venymäliuskan viiveettä vastata kuormitukseen, kun 

venymäaallon etenemisnopeus teräksen pinnassa on 5000 m/s. Tämä venymäaalto 

synnyttää liuskan pohjaan ja liimakerrokseen leikkausjännitysaallon, joka etenee 

nopeudella v2 = 100 … 1000 m/s. Kun liimakerroksen paksuudeksi oletetaan 0,05 mm, 

saadaan vasteeseen aiheutuva viive Δt kaavalla (9) seuraavasti: 

 ∆𝑡 =
0,05

𝑣2
= 5 ∗ 10−7 … 5 ∗ 10−8 𝑠. (Väliheikki 1992: 20.) (9) 

Kaavalla (9) saatu viive on siis tavallisissa mittaustapauksissa merkityksetön, eikä siten 

aiheuta vääristymiä mittaustuloksissa muiden tarkkuuteen vaikuttavien tekijöiden 

rinnalla.  

2.4 Venymäliuskojen kytkennät 

2.4.1 Wheatstonen siltakytkentä 

Venymää mitattaessa yksittäisten liuskojen resistanssien muutokset ovat hyvin pieniä, 

joten tarvitaan jokin keino mittausten yksityiskohtien erottamiseksi ja vahvistamiseksi. 

Venymämittauksissa käytetään useimmiten niin sanottua Wheatstone:n siltaa, mikä 

muuttaa resistanssin muutoksen jännityksen muutokseksi ja siten helpommin 

käsiteltäväksi suureeksi. Kyseisessä siltakytkennässä kytketään toisiinsa neljä vastusta, 

joiden resistanssit ovat tiedossa. Lisäksi siltaan kytketään syöttöjännite sekä kohdat 

ulostulojännitteen mittaamiseen. Sillan venymäliuskojen resistanssin muutos muuttaa 

siten ulostulojännitettä, joka muutetaan venymäksi myöhempää käyttöä varten. 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 4) esitetään siltakytkentä, mikä havainnollistaa edellä 

esitettyä periaatetta. Kuvassa R1 tarkoittaa venymäliuskaa ja R2, R3 sekä R4 vastuksia.  
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C. Wheatstone esitteli siltakytkennän jo vuonna 1843, jolloin hän pystyi mittaamaan 

jopa kahden promillen vastuksen muutoksia sekä havaitsi kuparilangan jännityksen 

vaikuttavan sen resistanssiin. (Väliheikki 1992: 21, Kyowa 2011: 7.) 

 

Kuva 4. Wheatstonen siltakytkentä (Kyowa 2011: 7). 

2.4.2 Tasapainotettava mittasilta 

Wheatstone:n siltakytkennässä voi olla kytkettynä yksi, kaksi tai neljä venymäliuskaa 

kuvan 4 vastusten R paikoilla. Kun käytetään tasapainotettavaa mittasiltaa, on siltaan 

kytketty säätövastus yhden haaran rinnalle. Tämän vastuksen avulla voidaan silta 

tasapainottaa siten, että kuormittamattomassa tilassa sillan ulostulojännitys on 0 V. 

Kyseisen kuvan tilanteessa mitattava liuska voi olla esimerkiksi vastuksen R4 paikalla. 

Tasapainotettavaa mittasiltaa käytetään sillan yhden tai useamman haaran resistanssin 

muutoksen aiheuttamaa jännityksen muutosta tarkasteltaessa. Seuraavassa kuvassa 

(Kuva 5) esitetään säätövastuksella tasapainotettavaa mittasiltaa. (Väliheikki 1992: 21.) 

 

Kuva 5. Wheatstonen tasapainotettava mittasilta. 
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Tasapainotettavan mittasillan virtapiirissä pisteiden B ja D välinen potentiaaliero 

voidaan ilmoittaa kaavalla (10) 

 ∆𝑈 = 𝑈 
𝑅1∗𝑅3−𝑅2∗𝑅4

(𝑅1+𝑅2)(𝑅3+𝑅4)
=  𝑈𝐴𝐵 −  𝑈𝐴𝐷,   (10) 

missä 𝑈𝐴𝐵 = 𝑅1
𝑈

𝑅1+𝑅2
 ja 

 𝑈𝐴𝐷 =  𝑅4
𝑈

𝑅3+𝑅4
 (Väliheikki 1992:22). 

Mittasillan sanotaan olevan tasapainossa, kun ΔU = 0. Tällöin yhtälön (11) on 

toteuduttava seuraavasti: 

 𝑅1 ∗  𝑅3  =  𝑅2 ∗  𝑅4 (Väliheikki 1992: 22).  (11) 

 

Sillassa voi olla 1, 2 tai 4 venymäliuskaa vastusten tilalla, jolloin puhutaan 

neljännessillasta, puolisillasta sekä kokosillasta. Seuraavassa kuvassa (Kuva 6) esitetään 

edellä mainitut siltavaihtoehdot. Kun mittasillassa on neljä vastusta ja ne muuttuvat ΔRi 

verran, saadaan ulostulojännite kaavalla (12) 

 𝛥𝑈 = 𝑈
𝑅1∗𝑅2

(𝑅1+𝑅2)2  (
𝛥𝑅1

𝑅1
−  

𝛥𝑅2

𝑅2
−  

𝛥𝑅3

𝑅3
− 

𝛥𝑅4

𝑅4
) (Pennala 2000: 175). (12) 

 

Kun merkitään, että R2 / R1 = r, saadaan kaava (12) muotoon  

 𝛥𝑈 =  𝑈 
𝑟

(1 + 𝑟)2
 (

𝛥𝑅1

𝑅1
−  

𝛥𝑅2

𝑅2
−  

𝛥𝑅3

𝑅3
−  

𝛥𝑅4

𝑅4
) (Pennala 2000:176). (13) 

 

Kaikkien siltaan kytkettyjen venymäliuskojen liuskavakiot oletetaan olevan k:n 

suuruisia ja liuskojen vastusten suuruudet ovat samoja keskenään. Lisäksi oletetaan 

sillassa olevan neljä venymäliuskaa. Tällöin kaava (13) voidaan kirjoittaa muotoon  

 𝛥𝑈 = 𝑈 
𝑘

4
 (𝜀1 −  𝜀2 −  𝜀3 −  𝜀4),   (14) 

missä εi on kunkin venymäliuskan venymä (Pennala 2000: 176). 
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Jos mittasillassa on vain yksi venymäliuska mittaavana liuskana ja muut ovat kiinteitä 

vastuksia, ulostulojännite saadaan kaavalla (15)  

 𝛥𝑈 = 𝑈 
𝑘

4
 𝜀 (Pennala 2000: 176).   (15) 

Tällöin kyseisen venymäliuskan venymän arvo saadaan kaavalla (16)  

 𝜀 =  
4 ∗𝛥𝑈

𝑘∗𝑈
 (Pennala 2000: 176).   (16) 

 

 

Kuva 6. Erilaiset siltavaihtoehdot (Pennala 2000: 176). 

2.4.3 Tasapainottamaton mittasilta 

Monissa jännitysmittauksissa on käytössä useita venymäliuskoja ja siten useita kanavia. 

Tällöin tasapainottaminen vaatii paljon käsityötä, varsinkin jos kuormitusportaita on 

useita. Käsin säätämisen tarve voidaan poistaa, kun käytetään tasapainottamatonta 

mittasiltaa ja tietokoneohjattua monikanavaista tiedonkeruujärjestelmää (Väliheikki 

1992: 25). Tämä onkin nykyisin yleisimmin käytössä oleva mittaustapa.  

Tasapainottamatonta mittasiltaa käytettäessä siltaan syötetään vakiojännitettä koko 

mittauksen ajan, ja sillan epätasapaino mitataan ennen kuormitusta sekä kuormituksen 

jälkeen. Tähän mittaukseen käytetään tietokonetta, jolloin tutkittavan rakenteen venymä 

saadaan suoraan laskettua ohjelmallisesti. Kyseiseen järjestelmään on mahdollista 

kytkeä venymäliuskoja myös sarjaan ja jopa useiden satojen pisteiden venymien mittaus 

on mahdollista. Yleisesti käytetyt mittalaitteet ovat 14 tai 16 bitin jännitemittalaitteita, 

joiden maksimimittausnopeudet ovat noin 500000 mittausta sekunnissa. (Väliheikki 

1992: 26.) 
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Tarkastellaan venymän laskentaa tasapainottamattoman mittasillan tapauksessa siten, 

että kuvan 4 vastus R4 on korvattu venymäliuskalla, jonka resistanssi on Rg sekä 

syöttöjännitteenä on vakiojännitteellinen tehonlähde ja mittalaitteena käytetään 

digitaalista volttimittaria. Tällöin potentiaalieron kaava (10) voidaan esittää kaavan (17) 

muodossa:  

 
𝛥𝑈

𝑈
=  

𝑅3

𝑅3+𝑅𝑔
−  

𝑅2

𝑅1+𝑅2
 (Väliheikki 1992: 25).  (17) 

 

Kaava (17) on voimassa sekä venymättömässä että venytetyssä tilassa, jolloin liuskan 

vastus saa arvon Rg + ΔRg. Venymäliuskan resistanssin muutoksen suhdetta liuskan 

resistanssiin voidaan nyt kuvata kaavan (18) avulla seuraavasti:  

 
𝛥𝑅𝑔

𝑅𝑔
=  

−4 𝑉𝑟

1+2 𝑉𝑟
,    (18) 

missä 𝑉𝑟 =  (
𝛥𝑈

𝑈
)

venytetty
−  (

𝛥𝑈

𝑈
)

alku
. (Väliheikki 1992: 25.) 

Tällöin kaavan (5) avulla voidaan määrittää rakenteen venymä tasapainottamattoman 

mittasillan tapauksessa, jolloin saadaan venymäksi kaava (19):  

 𝜀 =  
−4 𝑉𝑟

𝑘 ( 1+2 𝑉𝑟)
 (Väliheikki 1992: 25).   (19) 

2.5 Lämpötilamuutosten huomiointi venymäliuskamittauksissa  

Suurimpia virheitä venymäliuskamittauksessa ovat lämpötilan muutoksien aiheuttamat 

virheet. Tämä virhe korostuu erityisesti pitkäaikaisten staattisten kokeiden yhteydessä, 

sillä jo muutaman asteen muutos lämpötilassa voi aiheuttaa huomattavia useiden 

prosenttien suuruisia virheitä. Tämän vuoksi pitkäaikaisissa mittauksissa on usein 

käytettävä lämpötilakompensointia. (Väliheikki 1992: 26.) 

Lämpötilan muutosten aiheuttamia virheitä voidaan vähentää käyttämällä koekappaleen 

materiaalille sopivia venymäliuskatyyppejä. Nämä venymäliuskat valmistetaan vain 

tietylle koemateraalille ja niitä on saatavilla esimerkiksi puulle, teräkselle, 
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ruostumattomalle teräkselle, alumiinille ja muoville. Liuskan valmistusvaiheessa 

huomioitu lämpötilakompensointi on kuitenkin voimassa vain rajoitetulla lämpötila-

alueella, koska liuskan lämpötilakertoimet muuttuvat lämpötilan muuttuessa. 

(Väliheikki 1992: 26.) 

Lämpötilakompensointi voidaan toteuttaa myös niin sanotulla passiivisella liuskalla 

(dummy gage). Tämä tapahtuu siten, että passiivinen liuska liimataan 

kuormittamattomalle koekappaleen materiaalista valmistetulle alustalle ja sitä pidetään 

samoissa lämpötilaolosuhteissa koekappaleen kanssa mittauksen ajan. Tällöin 

passiivinen liuska venyy vain lämpötilan muutoksen aiheuttaman venymän verran. 

(Pennala 2000: 177.) 

2.6 Mittauslaitteiston kalibrointi 

2.6.1 Kalibrointi tunnetulla voimalla 

Tunnetulla voimalla kalibrointi on käytetyin menetelmä antureiden kalibroinnissa. 

Menetelmä on vertailukelpoinen kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin, joten 

sekin puoltaa kyseisen menetelmän käyttämistä. Tunnetulla voimalla tehtävä kalibrointi 

toimii kuitenkin vain suhteellisin pienille ja yksinkertaisille koekappaleille, koska 

monimutkaisemmille ja suuremmille kappaleille kyseisen koejärjestelyn suorittaminen 

olisi kohtuuttoman työlästä. Tunnetulla voimalla tehtävä kalibrointi suoritetaan siten, 

että kytkentöjen tekemisen jälkeen aiheutetaan kappaleeseen tunnettu voima ja 

säädetään vahvistus. Tämän jälkeen poistetaan kuormitus ja tarkastetaan sillan 

tasapaino. Kuormitustilanteita toistetaan eri arvoilla, jonka jälkeen voidaan kytkentä 

toistaa, kun tasapainotuksen arvot ovat tiedossa. (Väliheikki 1992: 32-33.) 

2.6.2 Kalibrointi sähköisellä simuloinnilla 

Sähköisellä simuloinnilla kalibroinnissa koekappaleiden pintavenymiä simuloidaan 

tunnetuilla vastuksilla, jotka kytketään mittaavan venymäliuskan rinnalle. Kyseistä 

menetelmää kutsutaan myös nimellä shunt calibration. Yksinkertaisimmassa 

tapauksessa simulointi tehdään neljännessiltaan kytketylle järjestelmälle. Tämän jälkeen 

voidaan verrata esimerkiksi tunnetun vastuksen aiheuttamaa venymää samansuuruisen 
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resistanssin muutoksen aiheuttamaan laskennalliseen venymään ja siten arvioida 

kalibroinnin tarkkuutta. Tässä tilanteessa kalibrointivastuksen suuruus saadaan kaavalla 

 𝑟 =  
𝑅

𝑘∗𝜀
,     (20) 

missä r = kalibrointivastuksen resistanssi, 

R = venymäliuskan resistanssi, 

ε = simuloitava venymä ja 

k = liuskavakio. (Väliheikki 1992:33.) 

2.7 Venymäliuskarusetit 

Venymäliuskarusetteja on käytettävä silloin, kun jännitystilan pääsuunnat eivät ole 

tiedossa. Tällöin koekappaleen venymät on mitattava kolmessa suunnassa pääsuuntien 

täydelliseksi selvittämiseksi. Tähän tarkoitukseen käytetään yleisimmin rusetteja, joissa 

yksittäiset liuskat ovat kiinnitetty toisiinsa joko 45⁰ tai 120⁰:n välein. Jos pääsuunnat 

ovat tiedossa, on riittävää mitata vain pääsuuntien venymät. Tähän soveltuu kahden 

liuskan rusetti, jossa liuskat ovat 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden. Seuraavassa 

kuvassa (Kuva 7) esitetään kolmeliuskainen 45⁰ rusetti. (Väliheikki 1992:35, Kyowa 

2011:34.) 

 

Kuva 7. Kolmeliuskainen 45⁰ rusetti (Kyowa 2011:34). 

Tarkastellaan tilannetta, missä kolmeliuskaisella 45 asteen rusetilla määritetään 

maksimi- ja minimipääjännitykset sekä pääjännityksen suunta. Maksimipääjännityksen 

suunta lasketaan εa: sta  jos εa > εc, muulloin kyseinen suunta on minimipääjännityksen 

suunta (Kyowa 2011: 12). Myös päävenymät sekä leikkausvenymä on mahdollista 

määrittää kyseisessä mittauspisteessä. Seuraavassa kuvassa (Kuva 8) esitetään 



 

 

24 

lähtötiedot edellä mainittujen arvojen laskentaan. Rusetin yksittäisten liuskojen venymät 

on laskettu esimerkiksi kaavalla (19), jotta pääjännitykset ja pääjännityksen suunta 

voidaan laskea. 

 

Kuva 8. Kolmesuuntainen venymäliuskarusetti (Kyowa 2011:12). 

Lasketaan pääjännityksen ja päävenymän suunnat 𝜃 kaavalla (21)  

 𝜃 =
1

2
 𝑡𝑎𝑛−1 [

2 𝜀𝑏−𝜀𝑎−𝜀𝑐

𝜀𝑎−𝜀𝑐
],    (21) 

missä ε = venymä. 

 

Maksimipääjännitys σmax lasketaan kaavalla (22)  

 𝜎𝑚𝑎𝑥 =  
𝐸

2 (1−𝜈)2  [(1 + 𝜈)(𝜀𝑎 + 𝜀𝑐) + (1 − 𝜈) ∗

 √2 {(𝜀𝑎 − 𝜀𝑏)2 + (𝜀𝑏 − 𝜀𝑐)2}],   (22) 

missä  E = kimmokerroin ja 

ν = Poissonin luku. 

 

Minimipääjännitys  σmin lasketaan kaavalla (23)  

 𝜎𝑚𝑖𝑛 =  
𝐸

2 (1−𝜈)2  [(1 + 𝜈)(𝜀𝑎 + 𝜀𝑐) − (1 − 𝜈) ∗

 √2 {(𝜀𝑎 − 𝜀𝑏)2 + (𝜀𝑏 − 𝜀𝑐)2}]. (Kyowa 2011:12.)  (23) 
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2.8 Venymäliuskojen asennus 

Venymäliuskat on asennettava erityistä huolellisuutta noudattaen, jotta virhettä syntyisi 

mahdollisimman vähän liuskojen epätarkasta asennuksesta johtuen. Jo yksittäisen 

liuskan asennuksen epäonnistuttua on järkevää irrottaa liuska sekä asentaa tilalle uusi, 

koska yhden liuskan uudelleen asentaminen on huomattavasti nopeampaa ja 

vaivattomampaa kuin koko mittauksen suorittaminen uudelleen myöhemmin. 

Mittausalueen puhdistus ennen liuskojen asennusta suoritetaan seuraavalla tavalla: 

1. Poistetaan maali ja ruoste mittauskohdasta. 

2. Naarmut ja muut epätasaisuudet poistetaan hiomalla. 

3. Osoitetaan liuskan paikka kohdistusmerkeillä. 

4. Karhennetaan pinta kevyesti juuri ennen liuskan liimausta. 

5. Puhdistetaan asennusalue asetonilla. (Väliheikki 1992:Liite 4.) 

Venymäliuskan liimaus ja kytkennät suoritetaan seuraavasti: 

1. Suunnataan asennettava liuska suuntausteipin- ja viivojen avulla. 

2. Asetetaan sopiva määrä pikaliimaa liuskalle ja painetaan venymäliuska kiinni. 

3. Varmistetaan, että johdot eivät liimaudu alustaan ja tarkistetaan liuskan 

kiinnitys. (Väliheikki 1992:Liite 4.) 

4. Liitetään mittausjohdot venymäliuskaan ja mittauslaitteistoon. 

5. Tarkastetaan johtojen liitokset liuskoihin. (Väliheikki 1992:Liite 4.) 

Liuska ja sen liitokset suojataan seuraavien vaiheiden mukaisesti: 

1. Suojataan venymäliuska ja johtojen liitoskohdat suojavahalla tai muulla riittävän 

nopeasti kuivuvalla aineella. 

2. Liimataan liuskan päälle teippi, johon merkitään liuskan numero ja käytetty 

mittauslaitteiston kanava sekä otetaan nämä tiedot myös paperille. 

3. Kalibroidaan mittauslaitteisto sekä aloitetaan mittaus. (Väliheikki 1992:Liite 4.) 
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3 KYNTÖAURAN JÄNNITYSTEN MÄÄRITTÄMINEN 

VENYMÄLIUSKAMITTAUKSELLA 

3.1 Kokeen tarkoitus 

Mittauksen tarkoituksena on saada selville kyntöauraan vaikuttavat maksimijännitykset- 

ja kuormitukset normaalin käytön aikana. Näiden jännitysten avulla voidaan suunnitella 

auran runkorakenteita uudelleen lujemmasta teräksestä. Lisäksi mittaustulosten avulla 

pyritään tekemään väsymismitoituksia auran rungolle sekä liitoksille.  Kyseisen auran 

päärunko on valmistettu pituussaumahitsatusta kuumamuovatusta rakenneputkesta. 

Siipien rungot on valmistettu kahdesta U-palkista hitsaamalla ne yhteen kotelopalkiksi. 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 9) esitetään tutkimuksen kohteena oleva kyntöaura, joka on 

Agroluxin valmistama ja malliltaan MRT 4975 AX.  

 

Kuva 9. Agrolux MRT 4975 AX. 

Kokeen tuloksena odotetaan selkeitä tuloksia auran runkojen jännityksistä ja niiden 

suuruuksista. Kun nämä jännitykset ovat tiedossa, voidaan ulkoiset aurausvoimat etsiä 

esimerkiksi tietokoneella suoritetun FE-analyysin avulla tai käsin laskennalla. Näiden 

voimien avulla uusi lujemmasta teräksestä tehty rakenne voidaan mitoittaa kestämään 

kyntämisen aiheuttamat dynaamiset sekä staattiset kuormat riittävällä varmuudella. 
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3.2 Mittaussuunnitelma 

3.2.1 Mitattavat suureet 

Tässä mittauksessa tarkastellaan normaalissa käytössä auran rakenteisiin muodostuvaa 

jännitystilaa ja kuormitusvaihteluita. Tutkitaan runkorakenteeseen vaikuttavia normaali- 

ja taivutusjännityksiä sekä laskennallisia hot spot -jännityksiä. Rakenteen jännitys 

saadaan laskettua, kun tiedetään mittauksien tuloksena saadut venymien arvot. 

Tutkitaan rakenteesta oletettuja kriittisimpiä kohtia, jolloin pyritään saamaan selville 

maksimijännitykset- ja kuormitukset. Kyntöauran siipien varsien liitokset niiden 

runkoihin ja siipien runkojen liitokset auran runkoon ovat rakenteen kriittisiä kohtia. 

3.2.2 Päärunko 

Päärungon kahdella mittausalueella tarkastellaan päärungon normaalijännitystä 

kahdessa suunnassa. Mittaus tehdään kummallakin mittausalueella neljällä yksittäisellä 

venymäliuskalla, jotka kiinnitetään palkin pitkittäissuunnassa sen jokaisen sivun 

keskelle. Näin saadaan selvitettyä runkopalkin taivutus- ja normaalijännitykset kynnön 

aikana. Päärungon mittausalueiden venymäliuskat sijoitetaan siipien runkojen traktorin 

puoleisten kiinnitysruuvien läheisyyteen, koska kuormitukset kulkeutuvat sitä kautta 

traktorin ja auran välillä. Lisäksi runkopalkkiin aiemmin syntynyt jo korjattu 

väsymismurtuma on alkanut vastaavan ruuvinreiän kohdalta (Kuva 10). 

 

Kuva 10. Hitsaamalla korjattu päärungon väsymismurtuma. 
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Päärungon mittausalueet päätettiin sijoittaa ensimmäisen sekä viimeisen siiven 

etupuolelle. Tämä siksi, että ensimmäisen siiven kohdalle johtuu kuormituksia auran 

kaikilta siiviltä. Viimeisen siiven kohdalle vaikuttaa puolestaan vain yhden siiven 

kuormitukset. Näin saadaan selville kokonaisvaltaisesti runkopalkkiin kohdistuvat 

taivuttavat ja vetävät kuormitukset. Seuraavassa periaatekuvassa (Kuva 11) esitetään 

venymäliuskojen alustava sijoittelu mittausalueille. Tässä kappaleessa käsiteltävä 

päärunko sijaitsee kuvassa vaaka-asennossa. Kuvassa sinisellä piirretyt kuviot esittävät 

venymäliuskoja. Kyseiseen kuvaan on merkattu myös muiden mittausalueiden 

venymäliuskat. 

 

Kuva 11. Periaatekuva liuskojen sijoittelusta. 

3.2.3 Siipien rungot 

Siipien runkojen mittausalueilla tarkastellaan palkin taipumaa kahdessa suunnassa. 

Mittaus suoritetaan neljällä venymäliuskalla samalla tavalla päärungon mittausalueiden 

kanssa. Siipien runkojen mittausalueet sijoitettiin ensimmäiseen ja viimeiseen siiven 

runkoon, jotta voidaan arvioida kuormitusten jakautumista auran siipien välillä 

kyntämisen aikana. Nämä mittausalueet venymäliuskoineen on myös esitetty edellä 

olevassa kuvassa (Kuva 11).  

Myös siipien runkojen mittausalueilla venymäliuskat sijoitetaan palkin pituussuunnassa 

sen keskelle kaksoissymmetrisesti palkin poikkileikkauksen akseleiden suhteen. 
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Kyseisiä runkopalkkeja voidaan tarkastella myöhemmin voiman kuormittamina 

ulokepalkkeina, missä maksimimomentti on palkin tuen puoleisessa päädyssä. Tällöin 

runkopalkin maksimijännitys on kaksinkertainen palkin keskellä olevaan jännitykseen 

verrattuna, sillä taivutustilanteessa jännitys on suoraan verrannollinen rakenteen 

taivutusmomenttiin. 

3.2.4 Siipien rungon ja varren välinen hitsisauma, hot spot -menetelmä 

Hot spot -jännitys tunnetaan myös nimellä geometrinen jännitys, ja sillä tarkoitetaan 

suurinta rakenteellista pääjännitystä perusaineessa mahdollisen väsymissärön kohdalla. 

Hot spot -menetelmässä hyödynnetään S–N -käyrää (Wöhler-käyrää), joka on saatu 

koekappaleille tehdyistä venymäliuskamittauksista. Hot spot -jännityksen 

jännitysheilahdukset saadaan selvitettyä, kun mitataan venymiä sopivilta etäisyyksiltä 

säröjen oletetuista ydintymiskohdista. (Niemi 1996: 16.) 

Hot spot -jännitystä mitataan edellä esitettyyn kuvaan (Kuva 11) A:lla merkatuista 

mittauskohdista. Mittaus suoritetaan kahdella venymäliuskarusetilla siten, että lasketaan 

rusettiliuskojen päävenymät. Päävenymien avulla saadaan selville mittauskohtien 

pääjännitykset. Tämän jälkeen ekstrapoloidaan hot spot -jännitysheilahdukset hitsin 

rajaviivalle (Niemi 1996: 16). Kyseiset mittaukset tehdään ensimmäisen ja viimeisen 

siiven kiinnityshitsin läheisyydestä, jolloin myös saadaan selville kuormitusten 

jakautumista auran siiville. 

Rusettiliuskojen etäisyydet hitsin rajaviivalta eivät tulisi olla liian suuria, mutta eivät 

kuitenkaan niin pieniä, että hitsin aiheuttama huippujännitys vaikuttaisi 

mittaustulokseen. Tällä tavalla selvitetty hot spot -jännitys sisältää sekä 

makrogeometristen tekijöiden että rakenteellisten epäjatkuvuuksien vaikutuksen, 

säilyttäen mittaustuloksen häiriintymättömyyden paikallisen loven aiheuttamasta 

huippujännityksestä. Venymäliuskojen etäisyydet hitsin rajaviivalta tulisi olla kuvan 12 

mukaisia. Kuvasta nähdään, että ensimmäisen liuskan etäisyys hitsin rajaviivalta tulisi 

olla 0,4 x t ja toisen liuskan etäisyys rajaviivalta 1,0 x t, missä t on ainevahvuus. 

Venymäliuska ei saisi olla pidempi kuin 0,2 x t, mutta jos tämä ei ole mahdollista 

esimerkiksi ohuesta ainevahvuudesta johtuen, niin liuskan etureunan tulisi olla 
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vähintään 0,3 x t etäisyydellä hitsin rajaviivasta. Tällöin venymäliuskojen välinen 

etäisyys ei tulisi olla suurempi kuin 1,5 x t. (Niemi 1996: 17, 41.) 

 

Kuva 12. Venymäliuskojen etäisyydet hitsin rajaviivasta (Niemi 1996: 41). 

3.3 Mittausten suorittaminen 

Venymäliuskojen asennukset ja mittaukset suoritettiin Akaassa viikolla 26/2015.  

Mittaukset suoritettiin Juha Ikkalan tilalla, missä kyntöaura ja traktori sijaitsivat. 

Venymäliuskojen asentamiseen varattiin alustavasti 3–4 päivää aikaa ja varsinaiseen 

kokeeseen yksi päivä. Liuskojen asentaminen aloitettiin viikon 26 maanantaina ja 

varsinaiset mittaukset suoritettiin torstaina. Alustavat arviot aikataulusta pitivät siis 

paikkaansa hyvin.  

3.3.1 Venymäliuskojen asennus 

Venymäliuskat asennetaan liimaamalla ja ne on asetettava mahdollisimman tarkasti 

ennalta suunniteltuihin kohtiin, jotta saadaan mahdollisimman oikeellisia tuloksia. 

Liuskojen kiinnitys on myös oltava mahdollisimman hyvä ja tiivis koko liuskan 

alueelta. Venymäliuskojen asentamista käsiteltiin tarkemmin kappaleessa 2.8. 

Antureiden johdotuksiin lisättiin vedonpoisto teipin avulla, jotta anturi ei repeytyisi irti 

jo ensimmäisestä mahdollisesta johtimeen kohdistuvasta kuormituksesta. 

Yksittäisiä venymäliuskoja tarvittiin yhteensä 16 kappaletta, joilla mitattiin 

runkopalkkien pituussuuntaisia venymiä. Jokainen venymäliuska tarvitsee yhden 

kanavan mittalaitteesta, jolloin tarvittiin yhteensä 16 kanavaa. Käytetyt liuskat olivat 

Kyowa:n kosteussuojattuja KFW-5-120-C1-11L1M2R -liuskoja. Kyseisten liuskojen 
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resistanssit ovat 120 Ω ja liuskat olivat kohtuullisen helppoja asentaa niiden 

suurikokoisen alustan ansiosta. Näissä liuskoissa varsinainen anturi on 5 mm pitkä, kun 

alusta on kooltaan 30 mm x 12 mm. Seuraavissa kuvissa (Kuva 13, Kuva 14, Kuva 15 ja 

Kuva 16) esitetään vaiheittain venymäliuskan asentamista. Kuvassa 13 esitetään 

runkoputken puhtaaksi hiottu ja puhdistettu pinta, johon venymäliuska liimataan. 

Kuvassa 14 esitetään runkoon kiinni liimattu liuska, sekä johtimen vedonpoistolenkki. 

Kuvissa 15 ja 16 esitetään vahalla sekä teipillä suojatut venymäliuskat. Kuvan 16 

mukainen liuska on valmis asennuksen osalta ja valmis kytkettäväksi mittalaitteeseen. 

 

Kuva 13. Puhdistettu pinta. 

 

Kuva 14. Onnistuneesti liimattu venymäliuska. 
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Kuva 15. Vahalla suojattu liuska. 

 

Kuva 16. Valmis liuskan asennus. 

Hot spot -jännitysten määrittämiseksi tarvitaan 4 kappaletta rusettiliuskoja. Tässä 

tutkimuksessa käytetyt rusettiliuskat olivat Kyowa:n valmistamia KFG-2-120-D17-

11L1M2S -liuskoja, joiden resistanssi on myös 120 Ω (120 ± 0,4 Ω). Käytetyt liuskat 

ovat kolmiakselisia, joiden mittaussuunnat ovat 45 asteen välein sekä mittaavien 

liuskojen pituudet ovat 2 millimetriä. Kyseisten liuskojen pohjan halkaisija on 8 mm. 

Yksi rusettiliuska tarvitsee toimiakseen 3 kanavaa mittalaitteesta, joten rusettiliuskat 

tarvitsivat yhteensä 12 kanavaa. Tällöin kanavamäärä koko mittauksessa oli yhteensä 

28.  

Rusettiliuskojen asennus oli haasteellista, koska kaksi liuskaa täytyi asentaa niin lähelle 

toisiaan. Käytännössä liimaus suoritettiin teipin avulla, jotta saatiin liimattua kaksi 

liuskaa samanaikaisesti oikeille kohdille. Hot spot -jännityksen mittauksen liuskojen 

etäisyyksiä käsiteltiin kappaleessa 3.2.4. Suhteellisen ohuesta ainevahvuudesta 
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(t = 8 mm) johtuen rusettiliuskoja ei ollut mahdollista asentaa etäisyyksille 0,4 x t ja 1 x 

t hitsin rajaviivalta. Liuskojen keskikohtien etäisyyksiä rajaviivalta jouduttiin 

kasvattamaan 1,6-kertaisiksi, jotta liuskat voitiin asentaa ilman niiden limittymistä 

keskenään. Näin liuskojen etäisyyksiksi rajaviivalta tuli 1,6 x 0,4 x t = 5,12 mm ja 1,6 x 

1 x t = 12,8 mm. Myös liuskojen mittaavan osan pituus oli yli 0,2 x t = 1,6 mm, sillä 

käytettyjen liuskojen pituudet olivat 2 mm. Liuskan etureunan etäisyys hitsin 

rajaviivasta oli kuitenkin 4,12 mm, joka siis voidaan hyväksyä luvun 3.2.4 perusteella. 

Liuskojen keskinäinen etäisyys oli 12,8 – 5,12 mm = 7,68 mm, joka on vähemmän kuin 

1,5 x t = 12 mm. Näiden mittojen perusteella voidaan todeta, että käytetyt 

rusettiliuskojen etäisyydet olivat hyväksyttäviä. 

Seuraavissa kuvissa (Kuva 17 ja Kuva 18) esitetään rusettiliuskojen asentamista. 

Rusettiliuskan liimaaminen ja suojaaminen tapahtuu samalla tavalla kuin yksittäisellä 

liuskalla. Rusettiliuskat eivät kuitenkaan olleet sääsuojattuja joten ennen suojavahan 

asettamista liuskat lakattiin tarkoitukseen sopivalla lakalla. Kuvassa 17 esitetään 

puhdistettu alue, johon rusettiliuskat asennetaan. Kuvassa 18 esitetään oikeille 

paikoilleen liimatut rusettiliuskat. Kuvan ottamisen jälkeen kyseiset liuskat yhdistettiin 

mittalaitteeseen meneviin johtimiin sekä lakattiin ja suojattiin vahalla ja teipillä.   

 

Kuva 17. Hiottu ja puhdistettu pinta rusettiliuskojen asentamiseksi. 

 

Kuva 18. Paikoilleen liimatut ja lakatut rusettiliuskat. 
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3.3.2 Mittauslaitteisto 

Tutkimuksessa käytettävä mittalaitteisto perustui National Instruments:n toimittamaan 

cRIO-9014 reaaliaikaiseen ohjaimeen sekä tietokoneeseen, joka oli varustettu 

LabVIEW-tiedonkeräysohjelmistolla. cRIO-9014 -ohjainta käytetään mittausdatan 

lukemiseen, skaalaukseen, visuaaliseen näyttämiseen sekä tallentamiseen. 

Mittalaitteiston ohjaimeen oli yhdistetty saman valmistajan cRIO-9114 kehikko, johon 

on mahdollista kiinnittää kahdeksan mittausmoduulia. Nämä mittausmoduulit olivat 

myös National Instruments:n toimittamia NI9235-venymäliuskamoduuleita, joissa 

kussakin on kahdeksan venymäliuskakanavaa. Kyseisellä laitteistolla on siis mahdollista 

suorittaa mittauksia, missä tietoa saadaan jopa 64 kanavalta. Käytössä olleet 

venymäliuskamoduulit olivat varustettu ¼-mittasillalla, joten muita siltakytkentöjä ei 

ollut mahdollista eikä tarpeellista käyttää. Mittalaitteiston tarvitsema käyttöjännite 

otettiin traktorin perävaunupistokkeesta ja tämä 12 V jännite oli sopivan suuruinen 

muuntamattomana, sillä mittalaitteen toimintajännite on välillä 6 V… 35 V. 

LabVIEW-ohjelmalla varustetulla tietokoneella tehtiin tarvittavat toimenpiteet 

mittauksen käynnistämiseksi ja lopettamiseksi, sekä seurattiin mittauksen kulkua 

reaaliaikaisesti. Seuraavassa kuvassa (Kuva 19) esitetään mittausohjelman rakennekavio 

mittauksessa käytetystä LabVIEW-ohjelmasta (Vähätaini 2015). Kuvasta nähdään myös 

käytettävät moduulit ja niiden sijainnit sekä kaikki mittauksessa tarvitut ohjelmat. 

Mittalaitteiston LabVIEW-ohjelma kirjoittaa binääritiedostoja, jotka sisältävät kaiken 

tiedon mittauksista. Eri liuskojen venymät voidaan siten erotella näistä tiedostoista ja 

analysoida niitä tarkemmin. 
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Kuva 19. Mittauksessa käytetyn ohjelman rakennekaavio. 

Kuvassa 19 näkyvä MainRT.vi -ohjelma on pääohjelma, joka lukee mittausten tiedot 

FPGA-ohjelmasta. Kyseinen pääohjelma myös näyttää mittauksen tiedot sekä tallentaa 

ne myöhempään käyttöön. Lisäksi ohjelma käyttää GPS-anturia. Varsinainen mittaava 

ohjelma on FPGA-ohjelma, joka sisältää neljän NI9235-venymäliuskamoduulin 

asetukset. Kyseinen ohjelma ajaa mittaussilmukkaa, joka kerää antureilta tulevaa tietoa 

käyttäjän haluamalla mittaustaajuudella. FPGA-ohjelma lähettää mitatut tiedot 

tallennettavaksi MainRT-ohjelmalle. Display-aliohjelma muodostaa tietokoneella 

mittauksen aikana näkyvän näkymän. Display-aliohjelmalla hoidetaan myös mittauksen 

aikainen tasapaino sekä rusettiliuskojen yksittäisten kanavien muuntaminen muotoon, 

josta esimerkiksi pääjännitykset voidaan laskea. Rosettegauge-aliohjelmalla lasketaan 

kolmeakselisen 45 asteen rusettiliuskan päävenymät sekä niitä vastaavat suunnat. 

(Vähätaini 2015.)  

Seuraavassa kuvassa (Kuva 20) esitetään työkalut, joilla hallitaan ja seurataan 

mittauksen kulkua. Kuvassa oikealla olevilla työkaluilla määritetään yhden 

mittausjakson pituus ja mittaustaajuus sekä aloitetaan ja pysäytetään mittaustietojen 

keräys ohjelman muistiin. Kuvassa vasemmalla näkyvät siniset palkit ilmaisevat kunkin 

venymäliuskan venymän reaaliaikaisesti. Kuvassa järjestelmä on tasapainotetussa 

0-tilassa. Tämän tasapainotetun tilan yläpuolella tapahtuu veto- ja alapuolella 

puristusjännitystä. 
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Kuva 20. Mittausohjelman käyttöliittymä. 

Mittalaitteistoon kytkettiin myös GPS-laite, jotta mittauksessa käytetyt nopeudet ja 

ajosuunnat saatiin selville. GPS-laitetta ajaa doGPS-niminen ohjelma, joka tallentaa 

tietoa käytetyistä nopeuksista sekä ajosuunnista. Kyseiset tiedot näkyivät myös 

tietokoneen näytöllä reaaliaikaisesti. Näitä tietoja voidaan myöhemmin käyttää 

esimerkiksi kokeessa käytetyn ajoradan määrittämiseen. Mittalaitteisto oli ohjelmoitu 

valmiiksi siten, että liuskat oli kytkettävä juuri oikeassa järjestyksessä mittalaitteen 

moduuleihin.  

3.3.3 Kokeen suorittaminen 

Mittauksien tarkoituksena oli selvittää kyntöauraan kohdistuvat kuormitukset normaalin 

kynnön aikana. Tavanomaisesta suoraviivaisesta kyntämisestä poikettiin kuitenkin siten, 

että ajettiin myös kahdeksikon muotoista silmukkaa, jonka arveltiin muodostavan 

normaalia suurempia kuormituksia auran rakenteisiin etenkin sivuttaissuunnassa. 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 21) esitetään GPS-signaalista muodostettu reitti, joka tehtiin 

kynnön aikana. Koko mittauksen pituus oli 4798 sekuntia, mikä tarkoittaa 1 tuntia ja 

noin 20 minuuttia. Koe aloitettiin normaalilla suoraviivaisella kyntämisellä GPS-

signaalista muodostetun kuvan mukaisesti alueen keskeltä ja jatkettiin noin 2500 

sekuntiin asti. Tämän jälkeen kynnettiin kuvan 21 mukaiset kahdeksikkosilmukat, 

jolloin oltiin ajassa 3600 sekuntia mittauksen alusta. Tämän jälkeen ajettiin vielä 

suoraviivaista kyntämistä normaaliin tapaan mittauksen loppuun asti. Kokeen aikana 

ajonopeus vaihteli välillä 0 km/h … 13,5 km/h ja keskimääräinen ajonopeus oli 5,5 

km/h. Kokeessa käytetyt ajonopeudet esitetään aika–nopeus -kuvaajassa (Kuva 22). 
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Kuva 21. GPS:n kulkema reitti kynnön aikana. 

 

Kuva 22. Kokeessa käytetyt nopeudet. 

Koe voitiin aloittaa kun mittauslaitteisto oli kytketty traktoriin ja kaikki venymäliuskat 

oli kytketty mittalaitteeseen. Ennen kokeen aloittamista suoritettiin mittalaitteen 

kalibrointi. Kalibrointi suoritettiin sähköisellä simuloinnilla eli tehtiin niin sanottu 

shunttikalibrointi (luku 2.6), missä erillinen tunnettu vastus liitettiin siltakytkentään 

potentiaalieron aikaansaamiseksi. Tämän potentiaalieron aiheuttamaa jännitystä 

verrattiin laskennalliseen arvoon, jolloin huomattiin, että mitatut kalibrointiarvot ovat 

hieman laskennallisia arvoja suurempia (Taulukko 1). Kalibroinnissa oleva virhe 

vaihtelee välillä 5 % … 9 %. Nämä virheet voivat aiheutua esimerkiksi siitä, että 

kalibrointimittausta suoritettaessa venymäliuskojen pitkät johtimet tuovat oman 

resistanssinsa näkyville virheen muodossa. Jos vertailukohteena olevan kalibrointiarvon 

laskennassa huomioitaisiin liuskojen johtimien resistanssi, kalibroinnin virhe pienenisi. 

Tämä johtuu siitä, että kalibrointivenymä ε on suoraan verrannollinen venymäliuskan ja 
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johtimien yhteenlaskettuun resistanssiin. Tällöin voidaan olettaa, että mitattu 

kalibrointiarvo vastaa riittävällä tarkkuudella laskennallista kalibrointiarvoa ja 

kyseisellä mittauslaitteistolla saadut tulokset ovat luotettavia. Seuraava valokuva (Kuva 

23) on otettu mittausten alussa, kun kyntöauran asetukset säädettiin kyntämiseen 

sopiviksi. Kuvassa 24 on näkymä traktorista auraan päin kyntämisen aikana. Kuvasta 

näkyy myös antureiden johdotuksia sekä sadesuojattu mittalaitteisto. 

 

Kuva 23. Traktori ja kyntöaura mittauksen alussa. 

 

Kuva 24. Näkymä traktorin sisältä. 
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Taulukko 1. Venymäliuskojen kytkennät, liuskavakiot ja kalibrointiarvot. 
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1 2,11 1T Y 1 TOP MOD 2 CH 0 1117 1202 7,1 

2 2,13 1R Y 1 RIGHT MOD 2 CH 1 1106 1207 8,3 

3 2,08 1B Y 1 BOTTOM MOD 2 CH 2 1133 1239 8,6 

4 2,13 1L Y 1 LEFT MOD 2 CH 3 1106 1204 8,1 

5 2,08 2T Y 2 TOP MOD 2 CH 4 1133 1242 8,8 

6 2,08 2R Y 2 RIGHT MOD 2 CH 5 1133 1237 8,4 

7 2,08 2B Y 2 BOTTOM MOD 2 CH 6 1133 1240 8,6 

8 2,08 2L Y 2 LEFT MOD 2 CH 7 1133 1229 7,8 

9 2,11 3T Y 3 TOP MOD 4 CH 0 1117 1202 7,1 

10 2,11 3R Y 3 RIGHT MOD 4 CH 1 1117 1204 7,2 

11 2,08 3B Y 3 BOTTOM MOD 4 CH 2 1133 1241 8,7 

12 2,11 3L Y 3 LEFT MOD 4 CH 3 1117 1204 7,2 

13 2,08 4T Y 4 TOP MOD 4 CH 4 1133 1230 7,9 

14 2,08 4R Y 4 RIGHT MOD 4 CH 5 1133 1241 8,7 

15 2,08 4B Y 4 BOTTOM MOD 4 CH 6 1133 1238 8,5 

16 2,08 4L Y 4 LEFT MOD 4 CH 7 1133 1231 8,0 

17 2,07 R1A R1 5 A1 MOD 6 CH 0 1138 1208 5,8 

18 2,07 R1B R1 5 B1 MOD 6 CH 1 1138 1206 5,6 

19 2,07 R1C R1 5 C1 MOD 6 CH 2 1138 1205 5,5 

20 2,07 R2A R2 5 A2 MOD 6 CH 3 1138 1205 5,5 

21 2,07 R2B R2 5 B2 MOD 6 CH 4 1138 1202 5,3 

22 2,07 R2C R2 5 C2 MOD 6 CH 5 1138 1214 6,2 

23 2,07 R3A R3 6 A1 MOD 6 CH 6 1138 1230 7,5 

24 2,07 R3B R3 6 B1 MOD 6 CH 7 1138 1202 5,3 

25 2,07 R3C R3 6 C1 MOD 8 CH 0 1138 1196 4,8 

26 2,07 R4A R4 6 A2 MOD 8 CH 1 1138 1202 5,3 

27 2,07 R4B R4 6 B2 MOD 8 CH 2 1138 1200 5,1 

28 2,07 R4C R4 6 C2 MOD 8 CH 3 1138 1201 5,2 

 

3.4 Mittaustulokset ja niiden käsittely 

3.4.1 Mittausaineiston muuntaminen Matlab-ohjelmiston avulla 

Mittausaineisto muunnettiin suoraan jännityksiksi Matlab R2013b -ohjelman avulla. 

Ohjelmalla kirjoitettiin funktio, joka lukee mittalaitteiston muodostamia 

binääritiedostoja sekä muodostaa mittausdatasta jännityksen muiden lähtötietojen 

avulla. Ohjelman tarvitsemia lähtötietoja olivat mittalaitteen kanavien vahvistuksen 

lukuarvot, kanavien tasapainotuksen lukuarvot sekä jokaisen venymäliuskan 

liuskavakiot. Matlab-funktio muunsi mittalaitteelta saadun datan venymäksi, joka 

muutettiin jännitykseksi Hooke:n lakiin perustuvalla funktiolla. Tässä muunnoksessa 

kimmokertoimen E arvona käytettiin 210 GPa:a. 
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3.4.2 Mittausaineiston suodatus Matlab-ohjelmiston avulla 

Tämän tutkimuksen tyyppiset mittasignaalit suodatetaan tavanomaisesti digitaalisesti 

jotain tietokoneella ohjattavaa matemaattista ohjelmaa käyttäen. Suodattamisen 

tarkoituksena on poistaa tai vähentää mittasignaalista ei toivottuja osioita, joita ovat 

esimerkiksi satunnainen kohina tai joissakin tapauksissa sähköverkon aiheuttama 50 Hz 

kohina. Signaalin suodatuksella voidaan myös poimia haluttuja osia signaalista 

tarkemmin tutkittavaksi (Kemppainen 2006:10). 

Suodattimet jaotellaan tavallisesti alipäästö-, ylipäästö- ja kaistanpäästösuodattimiin. 

Suodattimissa on niin sanotut esto- ja päästökaistat, missä estokaista suodattaa signaalin 

komponentteja pois ja päästökaista päästää sille asetetut komponentit suodattimen läpi. 

Alipäästösuodatin toimii siten, että matalat taajuuskomponentit päästetään suodattimen 

ohi, mutta estokaistalla olevat korkean taajuuden komponentit suodatetaan signaalista 

pois. Estokaistan ja päästökaistan välistä rajaa kutsutaan rajataajuudeksi. 

Ylipäästösuodatin puolestaan suodattaa matalan taajuuden signaalit pois mittausdatasta 

ja päästää rajataajuutta korkeammat signaalin osat suodattimen läpi. 

Kaistanpäästösuodatin toimii siten, että se päästää vain tietyt signaalin 

taajuuskomponentit suodattimen läpi, jolloin signaalista saadaan erotettua vain juuri 

halutut taajuuskomponentit. Seuraavassa kuvassa (Kuva 25) esitetään alipäästö-, 

ylipäästö- ja kaistanpäästösuodattimien esto- ja päästökaistat taajuus–

vahvistus -kuvaajassa. (Kemppainen 2006: 10–11.) 

 

Kuva 25. Eri suodattimien päästö- ja estokaistat (Kemppainen 2006: 10-11). 
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Mittausdatan suodatus suoritettiin Matlab-ohjelmalla ja suodattimena käytettiin 

Butterworth-alipäästösuodatinta. Butterworth-suodatin on tunnetuin 

suodatinapproksimaatio, jolle on ominaista hyvin tasainen päästökaista. 

Butterworth-suodatuksessa estokaistalle siirtyminen tapahtuu tasaisesti. Kyseisessä 

suodatuksessa ensimmäisen asteen suodatin vaimentaa 3 dB, toisen asteen suodatin 

vaimentaa 6 dB ja kolmannen asteen suodatin vaimentaa 9 dB. (MathWorks 2013.) 

Alipäästösuodattimen määrittely ja suodatus tapahtuu Matlab:ssa seuraavasti: 

% määritellään suodatin 
    nt = 100;                     

         rt = 2;                       
         Wn = (rt * 2.)/nt;            
         [b,a] = butter(2,Wn,'low');   

% suodatetaan     
         t1 = filtfilt(b,a,zz(:,1));  

 

missä nt = mittauksen näytteenottotaajuus [Hz], 

rt = haluttu rajataajuus [Hz], 

Wn = normalisoitu rajataajuus, 

t1 = suodatettu näyte, 

butter-funktio luo toisen kertaluvun Butterworth alipäästösuodattimen ja 

filtfilt-funktio suodattaa suodattimelle tulevan signaalin. 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 26) esitetään Butterworth-suodattimella suodatettu signaali. 

Kuvassa yläpuolella on alkuperäinen suoraan mittalaitteelta tallennettu signaali 

jännitysmuotoisena ja alapuolella on kyseinen signaali suodatettuna. Kaikki 

mittauksissa tuotettu data suodatettiin kyseisellä suodattimella, minkä jälkeen tuloksia 

voitiin tutkia tarkemmin. Kuten kuvasta huomataan, suodatettu signaali on 

huomattavasti selkeämpää ja mielekkäämpää käsitellä kuin suodattamaton signaali. 

Suodattimen rajataajuuden ja kertaluvun valinta suoritettiin pääosin kokeilemalla siten, 

että signaalien huippuarvot eivät pienene merkittävästi, mutta häiritsevä kohina 

kuitenkin saadaan poistettua. Näin päädyttiin 2 Hz:n rajataajuuteen sekä toisen 

kertaluvun Butterworth-suodatukseen. 
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Kuva 26. Suodattamaton ja suodatettu signaali. 

3.4.3 Päärungon jännitykset 

Päärungon jännityksiä mitattiin mittausalueilta 1 ja 2 ennalta laaditun 

mittaussuunnitelman mukaisesti. Mittaussuunnitelmasta jouduttiin kuitenkin 

poikkeamaan liuskojen 1R ja 1L osalta, sillä kyseisiä liuskoja ei ollut mahdollista 

asentaa tilan puutteen vuoksi ennalta suunnitelluille paikoille. Alkuperäisen 

mittaussuunnitelman mukaisesti kyseiset liuskat asennettaisiin auran ensimmäisen 

siiven kiinnityksen etupuolelle luvun 3.2 mukaisesti, mutta kyseiset liuskat asennettiin 

kuitenkin ensimmäisen ja toisen siiven kiinnityksen välille 850 mm etäisyydelle 

runkopalkin etupäästä. Liitteessä 1 esitetään kaikkien venymäliuskojen sijainnit sekä 

liuskojen nimitykset.  

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) esitetään päärungon mittausalueiden maksimi- ja 

minimijännitykset sekä jännitysheilahdusten arvot. Liitteessä 2 esitetään tämän 

mittausalueen jännityshistoria kohdissa, joissa jännitys oli vetojännitystä. 

Taivutusjännitys lasketaan yleisessä tilanteessa seuraavan kaavan (24) mukaisesti: 

𝜎𝑦 =
𝑀𝑡∗𝑦

𝐼𝑧
,      (24) 

missä Mt = rakenteen taivutusmomentti, 

y = laskentakohdan etäisyys neutraaliakselista ja 

Iz = poikkileikkauksen todellinen neliömomentti. (Mäkelä, ym. 2010: 139.) 
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Taulukosta nähdään myös päärungon mittauspisteiden jännitysten suunnat, joista 

vetojännitykset on eritelty lihavoidulla fontilla. Vetojännitykset sijaitsevat 

runkopalkissa auran siipien puolella sekä rungon alapuolella. Tämä voidaan myös 

päätellä auran geometrian perusteella. Kyntäessä maan vastus aiheuttaa auran rungon 

alapuolelle vetojännityksen sen siipien välityksellä. Runkopalkin oikean puoleisen sivun 

vetojännitys mittausalueella 2 selittyy sillä, että auran siivet ovat kyseisellä puolella 

runkoa katsottaessa auraa ylhäältä päin. Mittausalueen 1 vetojännitykset ovat toisen 

mittausalueen jännityksiä selvästi pienempiä, mikä selittyy sillä, että kyseisellä 

mittausalueella on runkoputkea jäykistäviä rakenteita, joiden avulla aura kiinnitetään 

traktoriin.  

Taulukko 2. Päärungon mittausalueiden maksimi- ja minimijännitykset sekä 

jännitysvaihtelut.  

Jännitysvaihtelut [Mpa], veto +, puristus - 

sijainti max min ero 

1T 35,70 –6,30 42 

1R 38,50 –131,50 170 

1B 16,80 –17,50 34,3 

1L 91,20 –37,30 128,5 

2T 6,10 –109,70 115,8 

2R 55,80 –62,60 118,4 

2B 122,50 –6,70 129,2 

2L 57,00 –48,70 105,7 

 

Edellä esitetyn taulukon mukaan päärungon suurin vetojännitys on 122,50 MPa. Tämä 

on auran rakennemateriaalina olleen S355-teräksen myötölujuuteen 355 MPa verrattuna 

matala, kun tarkastellaan rakennetta pelkästään staattisena kuormitustilanteena. Tämä 

jännitys saavutettiin mittauksen aikana venymäliuskassa 2B, joka on auran päärungossa 

sen neljännen siiven rungon kiinnityksen etupuolella. Kyseiselle liuskalle kohdistuu 

kuormituksia vain auran viimeisen siiven välityksellä kyntämisen aikana. 

Todellisuudessa kuormitus on kuitenkin hyvin dynaamista, jolloin kyntöauran rakenteen 

kestoa ja lujuutta täytyy arvioida väsymismitoituksen menetelmillä. Väsymismitoitusta 

esitetään kappaleessa 5. Rakenteen staattinen varmuusluku myödön suhteen tässä 

kohdassa saadaan seuraavalla kaavalla (25):  

𝑛 =
𝑅𝑒

𝜎𝑣𝑒𝑟𝑡
=  

355 𝑀𝑃𝑎

122,5 𝑀𝑃𝑎
= 2,9,   (25) 
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missä n = varmuusluku myödön suhteen, 

Re = vetomyötöraja ja 

σvert = rakenteen maksimivertailujännitys  (Airila, ym. 2010: 44). 

3.4.4 Siipien runkojen jännitykset 

Siipien runkojen jännityksiä mitattiin mittaussuunnitelman mukaisesti mittausalueilta 3 

ja 4. Mittausalue 3 sijaitsi siis auran ensimmäisen siiven rungossa ja mittausalue 4 

neljännen siiven rungossa. Kyseisillä mittausalueilla oli kullakin 4 yksittäistä 

venymäliuskaa, yksi jokaisella palkin sivulla. Venymäliuskat asennettiin liitteen 1 

mukaisesti siipien runkopalkkeihin palkin keskikohtiin niiden pituus- ja 

poikittaissuunnassa. Tällöin venymäliuskojen keskikohtien etäisyyksiksi palkin 

ulommaisista päistä tuli 375 mm, kun palkin pituus oli vapaasta päästä tuelle mitattuna 

750 millimetriä.  

Siipien rungot voidaan ajatella taivutettuna ulokekannattimena seuraavan kuvan 

(Kuva 27) mukaisesti. Tällöin palkin maksimijännitykset ovat kaksinkertaisia 

mitattuihin jännityksiin verrattuna, sillä ulokepalkin teorian mukaisesti 

taivutusmomentti saadaan kertomalla palkin päässä vaikuttava voima etäisyydellä, 

missä momentin suuruus halutaan selvittää. Jännitys on siten kaksinkertainen mitattuun 

jännitykseen verrattuna, koska jännitykset mitattiin palkin keskellä ja maksimijännitys 

löytyy palkin kiinnitetystä päästä kaksinkertaisena. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 

3) esitetään siipien runkojen maksimi- ja minimijännitykset sekä jännitysvaihtelut. 

Liitteessä 3 esitetään siipien runkojen vetojännitysten jännityshistoriat.  Taulukkoon 3 

on eritelty jännitysten suunnat veto- ja puristusjännityksinä. Myös näissä palkeissa 

vetojännitykset muodostuivat palkkien ala- ja oikeanpuolisiin sivuihin. Tämä selittyy 

sillä, että kyntötilanteessa maan vastus pyrkii taivuttamaan palkkia ylös sekä 

vasemmalle ajosuuntaan nähden. 
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Taulukko 3. Siipien runkojen mittausalueiden maksimi- ja minimijännitykset sekä 

jännitysvaihtelut.  

Jännitysvaihtelut [Mpa], veto +, puristus - 

sijainti max min ero 

3T 22,80 –305,00 327,80 

3R 256,40 –16,24 272,64 

3B 288,40 –7,20 295,60 

3L 29,00 –246,00 275,00 

4T 8,60 –219,00 227,60 

4R 137,00 –75,80 212,80 

4B 210,80 –9,00 219,80 

4L 78,80 –122,40 201,20 

 

Edellä esitetystä taulukosta nähdään, että vetojännityksen maksimiarvo mittauksen 

aikana oli 288,40 MPa, jolloin staattiseksi varmuusluvuksi n myödön suhteen saadaan 

kaavalla (25) 1,2. Maksimiarvo muodostui auran ensimmäisen siiven runkopalkin 

alapuoliselle sivulle ja myös muut ensimmäisen siiven runkopalkin mitatut jännitykset 

olivat viimeisen siiven rungon vastaavista kohdista mitattuja jännityksiä suurempia. 

Kun verrataan siipien runkojen jännityksiä suoraviivaisen kyntämisen ja 

silmukkamaisen kyntämisen välillä, huomataan, että silmukkaa kyntäessä jännitykset 

ovat noin 35 % suurempia palkin maapuolella. Vastaava luku palkin sivulla on noin 

40 %. Tämän perusteella voidaan olettaa, että kyseinen tilanne vastaa tilannetta, jossa 

aura osuu esimerkiksi kiveen tai muuhun esteeseen.  

 

Kuva 27. Ulokekannattimen laskentamalli (Mäkelä, ym. 2010: 147). 
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3.4.5 Hot spot -jännitykset  

Hot spot -jännityksiä mitattiin mittausalueilla 5 ja 6 alkuperäisen mittaussuunnitelman 

mukaisesti. Mittauksilla selvitettiin siten auran ensimmäisen ja viimeisen siiven varren 

ja rungon välisen hitsisauman rajaviivan jännitykset. Myös hot spot -jännitysten 

mittauksessa venymäliuskarusetit sijoitettiin liitteen 1 mukaisesti. Taulukossa 4 

esitetään rusettiliuskojen jännityksistä ekstrapoloidut hot spot -jännitysten maksimi- ja 

minimiarvot sekä jännitysheilahdukset. Kyseiset arvot on poimittu liitteestä 4, missä 

esitetään hot spot -jännityshistoria koko mittauksen ajalta. Kuten 

jännityshistoriakuvaajasta sekä taulukosta 4 huomataan, mittausalueella 5 olevat 

jännitykset ovat suurempia verrattuna mittausalueen 6 jännityksiin. Tämä aiheutuu siitä, 

että mittausalue 5 sijaitsee kyntöauran ensimmäiseen siiven rungossa, johon jo 

edellisessä kappaleessa huomattiin aiheutuvan muita suurempia jännityksiä. 

Taulukko 4. Hot spot -jännitysten maksimit, minimit ja jännitysvaihtelut.  

Jännitysvaihtelut [Mpa], veto +, puristus - 

sijainti max min ero 

ma 5 375,50 –22,50 398,00 

ma 6 253,40 –0,30 253,70 

 

Edellä esitetyn taulukon mukaan maksimijännitys hot spot -kohdassa mittausalueella 5 

on 375,50 MPa, mikä on S355-teräksen myötölujuutta (355 MPa) suurempi. Kyseisessä 

kohdassa staattinen varmuusluku n myötämisen suhteen on 0,95. Tämä tarkoittaa sitä, 

että hitsin rajaviivalla tapahtuu pienellä alueella plastista palautumatonta 

muodonmuutosta. Tällöin mahdollinen lisäkuormitus jakautuu sitkeän hitsin yli muille 

rakenneosille liitoksen jatkaessa toimintaansa. Liitos toimii siihen asti, että 

murtovenymä saavutetaan. Mittausalueella 6 hot spot -maksimijännitys on 253,4 MPa, 

mikä on kyseessä olevan rakennemateriaalin myötölujuutta matalampi. Tällöin 

staattiseksi varmuusluvuksi n hot spot -kohdassa saadaan 1,4, jolloin rakenteessa 

tapahtuu vain kimmoisia muodonmuutoksia. 
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3.5 Mittaustulosten arviointi 

Mittausten aikana mittausjärjestelmä sekä vastusvenymäliuskat pysyivät tasapainossa, 

jolloin järjestelmän antamat tulokset ovat verrannollisia keskenään. Tasapainossa 

pysyminen nähdään jännityshistoriakuvaajista siten, että kyntösuunnan vaihtokohdissa 

auran jännitykset ovat tasaisesti lähellä nollaa. Kyseisessä tilanteessa kyntöaura ei 

kosketa maata, joten tämä tilanne valittiin vertailukohteena olevaksi nollatasoksi. Koska 

järjestelmä pysyi tasapainossa kaikkien kanavien osalta hyvin, tasapainotuksen ei 

oleteta aiheuttavan vääristymiä mittaustuloksiin. Järjestelmän pysyminen tasapainossa 

nähdään hyvin esimerkiksi liitteen 2 kuvaajasta 4. 

Mittausjärjestelmän kalibroinnin virheet ovat myös hyväksyttävissä rajoissa, sillä 

mitattujen ja laskennallisten kalibrointiarvojen erot olivat muutamia prosentteja. 

Kalibrointia ja kalibroinnin virheen suuruutta käsiteltiin kappaleessa 3.3.3. 

Laskennallisten kalibrointiarvojen määrittämisessä ei huomioitu vastusvenymäliuskojen 

johtimien aiheuttamaa lisäresistanssia, joten virhe johtuu kyseisestä puutteesta. 

Johtimien aiheuttamaa resistanssia ei voitu huomioida, koska johtimien tarkkoja mittoja 

ei ollut tiedossa. Todellinen kalibroinnin virhe on siis esitettyä pienempi, koska 

johtimien resistanssien huomiointi vähentäisi virhettä. Näiden seikkojen perusteella 

voidaan siten todeta mittaustulokset riittävän luotettaviksi rakenteiden analysointia sekä 

kehittämistä ajatellen.  

Mittaustuloksista laskettuja jännityksiä tarkasteltaessa on huomioitava, että 

mittauspaikan maalaji on suhteellisen helposti kynnettävää savea sisältävää maata. 

Mittauksissa ei myöskään havaittu kiviä, jotka aiheuttaisivat suurempia iskumaisia 

kuormituksia auraan. Helposti kynnettävän maan sekä kivettömyyden vaikutusta 

pyrittiin kuitenkin kompensoimaan hieman tavallista suuremmalla ajonopeudella 

kyntämisen aikana. Lisäksi kivien osumia pyrittiin mukailemaan silmukkamaisella 

ajoradalla. On kuitenkin mahdollista, että erityyppistä maata kynnettäessä jännitykset 

poikkeavat mittauksissa havaituista jännityksistä. Myös traktorin teho ja koko sekä 

auran säädöt voivat vaikuttaa auran jännityksiin oleellisesti. Näiden tekijöiden 

muuttuminen vaikuttaa siten esimerkiksi auran kuormituksiin ja kestoikään. 
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4 KYNTÖAURAAN VAIKUTTAVIEN ULKOISTEN 

KUORMIEN MÄÄRITTÄMINEN 

4.1 Ulkoiset voimat käsin laskennalla 

Kyntöauran siipiin vaikuttavia voimia pyritään selvittämään alustavasti käsin laskemalla 

käyttäen seuraavan kuvan (Kuva 28) mukaista laskentamallia. Laskentamalli perustuu 

taulukkotapaukseen pistevoiman kuormittama ulokekannatin (Mäkelä, ym. 2010: 147). 

Kuvassa 27 esitettiin kyseisen mallin laskentaperiaatteita. 

 

Kuva 28. Auran siipiin vaikuttavat ulkoiset voimat ja runkoputken poikkileikkaus. 

Voimien Fx ja Fz laskenta aloitettiin selvittämällä rakenteen maksimijännitykset σT, σR, 

σB ja σL. Nämä jännitysten sijainnit nähdään myös kuvasta 28. Putkipalkki oletetaan 

täysin symmetriseksi ja neutraaliakselit palkin keskelle, jolloin jännitykset 

vastakkaisilla sivuilla ovat yhtä suuria. Tällöin ensimmäisen siiven rungon 

vetojännitysten maksimit ovat σB = 153 MPa ja σR = 128 MPa. Viimeisen siiven 

rungon vastaavat jännitykset ovat 110 MPa ja 69 MPa.  Siipiin vaikuttavat voimat 

lasketaan näistä jännityksistä käyttäen seuraavia taivutusmomentin (26) sekä 

taivutusjännityksen (27) laskentakaavoja:  

𝑀𝑡 =  𝑎 ∗ 𝐹𝑥,    (26) 

missä a = voiman vaikutusetäisyys neutraaliakselista ja 

Fx = tuntematon voima sekä  
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𝜎𝑦 =  
𝑀𝑡∗𝑦

𝐼𝑧
,     (27) 

missä Mt
  = taivutusmomentti, 

y = laskentakohdan etäisyys neutraaliakselista ja 

Iz = poikkileikkauksen aksiaalinen jäyhyysmomentti.  

Kyseessä olevalle poikkileikkaukselle laskettiin jäyhyysmomentit, jotka ovat Iz = 

6721000 mm4 ja Iy = 2206800 mm4. Poikkileikkauksen pinta-ala on 0,003 m2. Edellä 

esitettyjen kaavojen avulla laskettiin maksimiarvot voimille Fx ja Fz. Nämä voimien 

lukuarvot esitetään seuraavassa taulukossa (Taulukko 5) auran kaikille siiville. 

Mitatuista jännityksistä laskettuja arvoja on vain auran ensimmäiselle ja viimeiselle 

siivelle, jolloin keskimmäisiin siipiin kohdistuvat voimat joudutaan arvioimaan. Tämä 

tehtiin olettamalla, että voimien arvot pienenevät lineaarisesti ensimmäisen ja viimeisen 

siiven välillä. Tällöin saadaan taulukon 5 mukaiset kuormitukset. Kuten kappaleessa 

4.3.1 todetaan, nämä kuormitukset eivät tuota FE-mallissa aivan yhtä suuria jännityksiä, 

kuin mittauksissa saatiin. Laskennassa käytetty malli on yksinkertaistus todellisesta 

rakenteesta, joten siinä ei ole mahdollista huomioida kaikkia todellista tilannetta 

vastaavia muuttujia. On myös huomioitava, että voimat on laskettu 

maksimijännityksistä, jotka havaittiin mittauksissa silmukan kyntämisen aikana. Tämän 

perusteella voidaan olettaa, että näin saadut kuormitukset ovat todellisuutta vastaavia ja 

niitä voidaan käyttää auran osien mitoittamisessa. Nämä simuloitujen ja mitattujen 

jännitysten erot voidaan huomioida uuden rakenteen suunnittelussa varmuuskertoimena, 

jolloin rakenteesta saadaan riittävän kestävä. 

Taulukko 5. Auran siipiin vaikuttavat voimat. 

Auran siiville lasketut kuormitukset 

Siipi 1 2 3 4 

Fx [kN] 19,1 17,3 15,5 13,7 

Fz [kN] 23,1 19,5 15,9 12,3 

 

Auran siipiin todettiin vaikuttavan huomattavan suuria ajosuuntaan nähden poikittaisia 

kuormituksia. Kyntöauran toimintaperiaatteen mukaisesti näitä kuormituksia ei 

kuitenkaan pitäisi olla. Kyntöauran siivessä on suora tukilevy, joka vastaa 
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kyntämättömän maan seinämään ja siten ottaa poikittaiset kuormat vastaan. Mittausten 

mukaan tämä ei kuitenkaan toiminut odotetulla tavalla, vaan voimat johtuivat myös 

auran runkoon. Poikittaisten voimien taustalla voi olla esimerkiksi virheellisesti säädetty 

kyntöaura. Tällöin aura ei kulje suorassa vaan pyrkii vääntymään sivulle. Myös 

tarpeettoman tehokkaan traktorin käyttäminen voi aiheuttaa tällaisia ylimääräisiä 

kuormituksia kyntöauraan.  

Kyntöauran päärungon suuntainen kokonaiskuormitus saadaan voimista Fx, sillä voimat 

Fz ovat kohtisuorassa kyntösuuntaan nähden. Tällöin kokonaiskuormitus saadaan 

seuraavasti: F = cos(α) * ∑Fx. Kulma α tarkoittaa päärungon ja siiven rungon välistä 

kulmaa, joka on tässä tilanteessa noin 40 astetta. Tällöin kokonaiskuormitukseksi 

saadaan 45,7 kN. Riipisen mukaan nelivetotraktorin vetokyky saadaan laskettua, kun 

vetokyky on keskimääräisissä olosuhteissa 60–70 % kokonaisakselimassasta (Riipinen 

2010: 12-14). Tämä tarkoittaa sitä, että luistoon oletetaan häviävän 30–40 %. 

Mittauksissa käytetyn traktorin massa oli noin 7500 kg, jolloin vetokyvyksi saadaan 30 

%:n luistolla 51,5 kN. Kokeen suorittaminen tukee laskennallisia arvoja, koska käytetty 

traktori jaksoi vetää auraa ongelmitta. Tämän perusteella edellä lasketut siipien 

kuormitukset ovat suuruudeltaan realistisia ja niitä voidaan käyttää hyväksi auran 

suunnittelussa. 

4.2 3D-mallien luonti  

Auran 3D-malleja lähdettiin luomaan aurasta otettujen valokuvien, mittojen sekä 

muiden teknisten tietojen perusteella. 3D-malleja tarvitaan, jotta edellä laskettuja 

voimia voidaan tarkastella ohjelmallisesti mallin avulla. Tällöin alkuperäisen auran 

jokaista yksittäistä piirrettä ei ole tarpeen määrittää malliin tarkasti, mutta osien 

päämitat sekä ainevahvuudet on kuitenkin oltava todellisuutta vastaavat. Kun malli 

luodaan näin, voidaan olettaa, että sen avulla saadaan mahdollisimman tarkkoja tuloksia 

kuormituksista sekä niiden aiheuttamista jännityksistä. 

3D-mallit luotiin Catia V5 -mallinnusohjelmalla siten, että yksittäisiä auran rungosta 

mallinnettuja osia yhdistettiin auran kokoonpanoksi. Kaikki osat mallinnettiin niin 

sanottuna solidi-mallina. Tämä tarkoittaa sitä että osalla on massa sekä dimensioita 
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mallin jokaisessa suunnassa. Ensimmäinen kokoonpano oli alimalli auran siiven 

rungosta sekä varsista (Kuva 29). Kyseiseen malliin on sisällytetty myös varren ja 

runkoputken sekä jäykistelevyn välinen hitsisauma, jonka avulla osat on kiinnitetty 

toisiinsa. Tällöin malli vastaa todellista tilannetta mahdollisimman hyvin myös liitoksen 

jäykkyyden osalta. Kuvan 29 mukaista alimallia käytetään myös FE-mallin luontiin 

kappaleessa 4.3 sekä auran ulkoisten kuormitusten määrittämiseen kappaleessa 4.1.  

Edellä esitellyn mallin lisäksi kyntöaurasta luotiin myös malli, mikä sisältää auran 

päärungon, kaikki siipien rungot ja varret sekä päärungon ja siipien runkojen väliset 

osat. Myös tämä malli luotiin edellisen mallin tapaan solidimaisista osista, jotka 

yhdistettiin kokoonpanoksi. Tässä mallissa osat yhdistettiin toisiinsa ruuviliitoksia sekä 

tasalujia hitsiliitoksia kuvaavien mallin osioiden avulla. Auran kokonaiseen 3D-malliin 

lisättiin myös osa, jonka välityksellä aura kiinnitetään sen kääntöniveleen ja traktoriin. 

Tämä tehtiin sen vuoksi, jotta mallilla suoritettavan FE-laskennan tulokset olisivat 

mahdollisimman hyvin totuutta vastaavia myös kyseisen kiinnityksen osalta. 

Kuvassa 30 esitetään malli, josta löytyvät kaikki kyntöauran tärkeimmät osat. 

 

Kuva 29. Auran siiven rungon ja varren alimalli. 
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Kuva 30. Auran runkorakenteen 3D-malli. 

4.3 FE-mallien luonti 

Lyhenne FEM tulee sanoista Finite Element Method, mikä voidaan kääntää esimerkiksi 

äärellisten elementtien menetelmäksi. Menetelmä on numeerinen rakenteiden 

analysointiin tarkoitettu menetelmä. Tavallisesti menetelmällä käsitetään ohjelmallisesti 

suoritettua rakenteiden venymien ja jännityksien tutkimista elementtimenelmää 

hyödyntäen. Lyhyesti kuvattuna menetelmässä rakenne ositetaan elementteihin, jotka 

muodostavat elementtiverkon elementtien välisten solmupisteiden avulla. 

Ratkaisualgoritmi muodostaa haluttuja laskentatuloksia näissä solmupisteissä 

elementtejä kuvaavien matriisien, rakenteen jäykkyysmatriisin sekä kuormitusmatriisin- 

tai vektorin avulla. Yksi esimerkki elementtimenetelmää hyödyntävästä ohjelmistosta 

on Dassault systemes:n toimittama Abaqus CAE, jota käytetään myös tässä työssä. 

FE-mallit muodostettiin Abaqus:ssa tuomalla Catia:lla muodostetut 3D-mallit 

ohjelmistoon, jolloin ohjelma muuntaa ne itselleen sopivaan muotoon. Tämän jälkeen 

mallin rakenteille luodaan materiaaliominaisuudet kimmokertoimen E, Poissonin luvun 

ν sekä teräksen tiheyden ρ avulla. Materiaaliominaisuuksien arvoina käytettiin 

Tekniikan kaavaston mukaisia arvoja (Mäkelä, ym. 2010: 151) seuraavasti: 

E = 210 GPa, 

ν = 0,3 ja 

ρ = 7850 kg/m3
 (Airila, ym. 2010: 92). 
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Materiaalin määrittelemisen jälkeen luodaan kokoonpano, johon mallin osat sijoitetaan 

oikeille paikoilleen sekä sidotaan toisiinsa ohjelman vuorovaikutusyhtälöitä käyttäen. 

Tässä vaiheessa myös luodaan laskentaportaat, joissa määritellään mitä tuloksia 

laskennassa halutaan. Tällöin määritellään laskennan tyyppi sekä aika-askeleen koko ja 

muut laskentatapaan vaikuttavat tekijät. Laskennan tyyppi voi olla esimerkiksi 

staattinen tai dynaaminen. Tässä työssä käytettiin pääasiassa staattista laskentaa, mutta 

ohjelman annettiin huomioida myös materiaalin epälineaarisia ominaisuuksia. Edellä 

esitellyn vaiheen jälkeen mallille luodaan tuennat ja kuormitukset. Etenkin tuentojen 

määrittely vaikuttaa olennaisesti laskentatuloksiin. Työn suorittamisen aikana 

huomattiin, että sopivien tukiratkaisujen löytäminen voi olla haasteellista. 

Ulkoisten kuormitusten sekä tuentojen asettamisen jälkeen mallille luodaan 

elementtiverkko ohjelmallisesti. Tällöin määritetään elementtien koot, elementtien 

muodot ja elementtityypit. Elementtiverkon tulee olla riittävän tiheä, jotta ohjelman 

antamat tulokset ovat mahdollisimman tarkkoja. Tämä kuitenkin kasvattaa laskentaan 

tarvittavaa aikaa. Kun elementtiverkon ominaisuudet on määritetty tarkoitukseen 

sopivaksi, laskenta voidaan aloittaa. Tarkasteltavan tapauksen laskentaa voidaan seurata 

erityisen monitorin avulla, mikä ilmoittaa esimerkiksi laskennan aikaiset varoitukset ja 

laskennan vaiheet. Kun laskenta on suoritettu, voidaan tarkastella esimerkiksi 

yksittäisten solmupisteiden laskettuja arvoja, useimmiten jännityksiä tai venymiä.  

4.3.1 Siiven runko 

Ensimmäisenä muodostettiin FE-malli auran siiven rungosta ja varsista edellä esitetyn 

selostuksen mukaisesti. Catia:lla mallinnetut siiven runko, ojakset sekä jäykistelevy 

tuotiin Abaqus-ohjelmaan. Tällä mallilla pyrittiin tarkastamaan, vastaavatko 

kappaleessa 4.1 lasketut ulkoiset maksimikuormitukset FE-mallin vastaavaa 

kuormitustilannetta. FE-malli luotiin siten, että ojakset mallinnettiin jäykkänä osana, 

jotta ne ainoastaan välittävät kuormituksen runkoputkelle hitsisaumojen välityksellä. 

Kyseiset osat eivät siten osallistu laskentaan kuormituksia kantavina osina. Näiden 

varsien hitsisaumat olivat mallissa kuitenkin tavallisena osana, jotta myös niihin 

kohdistuvat jännitykset ovat näkyvillä. Mallissa käytettiin tuentana jäykkää tukea palkin 

päässä. Kuormituksina käytettiin voimia, jotka laskettiin kappaleessa 4.1. Kyseiset 
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voimat kohdistettiin siten, että palkin pitkittäissuuntainen voima asetettiin siiven varren 

päähän ja poikittainen voima siiven runkopalkin vapaana olevaan päätyyn.   

Siipien varsien elementtiverkon kokona käytettiin 10 millimetriä, mutta hitsisaumojen 

elementtiverkon kokoa tihennettiin siten, että ohjelma laskee sopivan elementin koon 2–

8 mm välillä. Runkoputken ja jäykistelevyn elementtikokona käytettiin 4 mm, joka on 

puolet kyseisten komponenttien ainevahvuudesta ja siten riittävä. Seuraavassa kuvassa 

(Kuva 31) vasemmalla esitetään kyseessä oleva alimalli verkotettuna. Runkoputken 

elementtityyppinä käytettiin nelisolmuista lineaarista kuorielementtiä ja laskennassa 

käytettiin redusoitua integrointia. Redusoitu integrointi pyrkii vähentämään elementtien 

lukkiutumisilmiöitä, jotka voivat vääristää laskentatuloksia. Redusoidun integroinnin 

käyttäminen myös vähentää laskenta-aikaa, mutta voi kuitenkin johtaa virheellisiä 

tuloksia antavaan hourglassing-ilmiöön. Tätä ilmiötä ohjelma pyrkii estämään 

Hourglassing control -työkalulla (Lumijärvi 2014: 243). Kuvassa 31 oikealla esitetään 

runkoputkelle käytetty elementtityyppi sekä muut elementtiverkon ominaisuudet. 

 

Kuva 31. Verkotettu alimalli ja laskennassa käytetty elementtityyppi. 

Ensimmäisen siiven rungon maksimijännitykset olivat mittausten mukaan seuraavat: 

yläpuolella –153 MPa, oikealla sivulla 128 MPa, alapuolella 144 MPa ja vasemmalla 

sivulla –123 MPa. Tässä miinusmerkkinen jännitys tarkoittaa puristusjännitystä. Käsin 

lasketuilla kuormituksilla ei kuitenkaan saatu aivan tämän suuruisia jännitystasoja, sillä 

FE-mallin mukaiset jännitykset olivat ensimmäiselle siiven runkopalkille noin 15 % 

pienempiä. Seuraavassa kuvassa (Kuva 32) esitetään ensimmäisen siiven laskennan 
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tulokset runkoputken suuntaisista jännityksistä maksimikuormituksella. Kuvassa sininen 

väri tarkoittaa puristusjännitystä ja punainen väri vetojännitystä. Neljännelle siivelle 

suoritettiin FE-laskenta samalla tavalla ja todettiin, että FE-laskennasta saadut 

jännitykset ovat myös noin 15 % käsin laskettuja pienemmät. 

 

Kuva 32. Laskennan tulokset maksimikuormituksella, tummanpunainen väri vastaa 

myötörajan suuruista jännitystä. 

4.3.2 Päärunko sekä siipien rungot kiinnityskappaleineen 

Malli kokonaisesta kyntöaurasti luotiin edellä esitetyn selostuksen mukaisesti. Mallin 

sisältämät komponentit mallinnettiin Catia:lla, jonka jälkeen ne siirrettiin Abaqus-

ohjelmistoon FE-mallin luomiseksi. Tämä mallin tarkoituksena oli tarkastaa, 

aiheuttavatko edellä lasketut maksimikuormitukset samat jännitykset auran päärunkoon 

kuin venymäliuskamittauksissa havaittiin. 

Päärungon elementtiverkon tiheytenä käytettiin 10 millimetriä, koska tiheämmällä 

elementtiverkolla ohjelman tarvitsema laskenta-aika kasvoi liian pitkäksi. Kun otetaan 

huomioon rakenteen koko, voidaan todeta, että käytetty verkon tiheys on riittävä. Siiven 

rungon ja varsien sekä auran kiinnityslevyjen elementtiverkkojen kokona käytettiin 20 

millimetriä. Näissä osissa elementin kokoa voitiin kasvattaa, koska haluttiin tutkia 



 

 

56 

tarkemmin vain päärunkoa. Runkopalkin elementtityyppinä käytettiin 

kahdeksansolmuista lineaarista 3D-elementtiä, ja laskenta suoritettiin käyttäen 

redusoitua integrointia sekä hourglassing control -työkalua. Tätä elementtityyppiä 

kuvataan lyhenteellä C3D8R. Muiden osien elementtityyppi oli nelisolmuinen 

C3D4-elementti. Kuvassa 33 esitetään kyntöauran FE-malli laskentatuloksineen, josta 

nähdään myös laskennassa käytetyt elementtiverkot. Kuvan jännitykset on esitetty 

päärungon suuntaisina jännityksinä, missä sininen kuvaa puristusjännitystä ja punainen 

vetoa. Kuvassa 34 esitetään kyntöauran FE-mallin jännitysjakauma ilman 

elementtiverkkoa maksimikuormituksessa.  

 

Kuva 33. Kyntöauran FE-malli sekä laskennassa käytetty elementtiverkko. 

 

Kuva 34. Kyntöauran jännitysjakauma ilman elementtiverkkoa kahdelta suunnalta 

kuvattuna. 
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Edellä esitettyjen kuvien mukaisesta mallista tarkasteltiin päärungon jännityksiä, jotka 

aiemmin lasketut kuormitukset aiheuttavat. Ensimmäisenä arvioitiin runkoputken 

puristus- ja vetojännityksen alaisia sivuja ja verrattiin niitä mittauksissa saatuihin 

tuloksiin. Tällöin voitiin todeta, että FE-mallin antamat jännitykset ovat 

samansuuntaisia mitattuihin jännityksiin verrattuna. Tämän jälkeen vertailtiin mittausten 

maksimijännityksiä mallin tuottamiin jännityksiin jokaisella mittausalueella. Tällöin 

huomattiin, että mittausaluetta 1 lukuun ottamatta FE-mallin tulokset erosivat mitatuista 

tuloksista keskimäärin 11 %. Tähän lukuun on laskettu myös siipien runkojen 

jännitysten erot tällä mallilla tarkasteltuna. Mittausalueella 1 kyseinen ero oli kuitenkin 

huomattavasti suurempi. Tämä johtuu siitä, että todellisessa rakenteessa kyseisen 

mittausalueen lähettyvillä on paljon erilaisia rakenteita ja komponentteja, joiden avulla 

aura kiinnitetään traktoriin. Nämä rakenteet myös samalla jäykistävät auran runkoa ja 

ohjaavat kuormituksia eri tavalla, kuin yksinkertaistetussa FE-mallissa. Mallissa 

jännitysten suunnat olivat kuitenkin samat kuin mittauksissa todettiin, joten malli 

voidaan olettaa riittävän tarkaksi. Nämä jännitysten epätarkkuudet voidaan ottaa 

huomioon esimerkiksi varmuuskertoimilla, jolloin rakenne on hyväksyttävä. Tämän 

kappaleen perusteella tarkastellun mallin periaatteita ja kuormituksia voidaan käyttää 

myös uuden lujasta teräksestä suunnitellun auran mitoituksessa. 
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5 VÄSYMISMITOITUSMENETELMÄT 

Väsyminen on ilmiö, jossa materiaalin alkuviasta alkaa kasvaa särö, joka lopulta johtaa 

rakenteen lopulliseen murtumiseen. Alkuvika voi olla esimerkiksi materiaalin pinnassa 

oleva painauma, reikä tai muu epäjatkuvuuskohta. Kyseistä ilmiötä pyritään 

ennustamaan erilaisten väsymismitoitusmenetelmien avulla. Tämän diplomityön 

kohteena oleva kyntöaura on konedirektiivin alainen rakenne, jonka suunnittelussa ei 

ole välttämätöntä käyttää esimerkiksi Eurokoodin mukaista mitoitusta. Tällöin voidaan 

hyödyntää lujien teräksien ominaisuuksia paremmin käyttämällä perinteisen lujuusopin 

mukaisia mitoitusmenetelmiä. Väsymismitoituksessa tällaisia menetelmiä ovat 

esimerkiksi Minerin vaurioteoria ja murtumismekaaniset menetelmät. Minerin 

vaurioteorian mukaiset jännitystasot ja kuormituskerrat voidaan määritellä esimerkiksi 

Rainflow-menetelmän avulla.  Perinteisen lujuusopin mukaisesti kestoikää voidaan 

arvioida erilaisten väsymislujuuspiirrosten kuten Goodmanin, Soderbergin tai Gerberin 

mallien avulla, kun kyseessä on jaksollinen vakioamplitudinen kuormitus. Myös 

koetuloksiin perustuvan Smithin piirroksen avulla voidaan tehdä väsymismitoituksia. 

Nämä kaikki väsymismitoitusmenetelmät perustuvat Wöhler-käyriin, jotka on saatu 

väsytyskokeiden tuloksena.  

Erilaisten liitosten, kuten hitsaus-, ruuvi- tai niittiliitosten mitoittamiseen on olemassa 

standardeja ja ohjeita, joiden mukaan liitosten väsymismitoitus tehdään. Edellä 

esitettyjen menetelmien lisäksi tässä työssä esitellään myös SFS 2378 -standardin 

mukainen nimellisten jännitysten menetelmä. Kyseinen menetelmä ei kuitenkaan anna 

lisää väsymiskestävyyttä liitoksille tai perusaineelle verrattuna tavallisiin 

rakenneteräksiin, kun käytetään lujia teräksiä. Näin on myös silloin, kun toimitaan 

standardin SFS–EN 1993–1–9 eli Eurokoodin 3 väsymisosan mukaisesti. 

Hitsausliitokset on kuitenkin mitoitettava edellä mainittujen standardien mukaisesti, 

sillä perinteisen lujuusopin mukaiset menetelmät eivät anna yhtä käyttökelpoisia 

menetelmiä liitosten väsymismitoitukseen. Tässä työssä käytetään myös hot 

spot -menetelmää, joka on tehokas menetelmä hitsausliitoksen väsymismitoituksessa. 

Jännitysten määrittäminen kyseisellä menetelmällä esitettiin kappaleessa 3.2. 
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Väsymismitoituksessa on huomioitava, että rakenteen kestoikä on aina arvio. 

Koneenosien suunnittelu -kirjan mukaan esimerkiksi Minerin sääntö voi olla joissakin 

yhteyksissä hyvin epäluotettava. Tämä aiheutuu siitä, että sääntö ei ota huomioon 

kuormitussyklien aikajärjestystä kuormitushistoriassa. Epätarkkuutta aiheuttaa myös se, 

että lähteen mukaan vaurioasteen summa vaihtelee välillä 0,7–2,2, mutta yleisesti vaurio 

ajatellaan syntyvän kun vaurioaste on 1. Epätarkkuutta aiheuttaa myös kokeiden ja 

todellisen käytön kuormitusten väliset erot. Myös koetuloksiin perustuvissa 

menetelmissä on epätarkkuutta, sillä niiden mukaan määritetyt Wöhler-käyrät 

perustuvat siihen, että 97,7 % koekappaleista kestää vähintään kyseisen käyrän 

osoittaman kestoiän. Tämä tarkoittaa sitä, että kestoikäarviot perustuvat 

todennäköisyyksiin, eivätkä siten ole absoluuttisia. 

5.1 Wöhler-käyrä 

Jännitysmenetelmät perustuvat koekuormituksiin, joiden tarkoituksena on määrittää 

Wöhler-käyrä kyseiselle materiaalille. Koekuormitustesteistä tärkein on R. Moore:n 

mukaan nimetty standardisoitu testi, jossa koekappaleena käytetään kiillotettua pyörivää 

koesauvaa. Kyseistä koekappaletta kuormitetaan puhtaalla taivutuksella siihen asti, että 

kappale murtuu. Tällöin testituloksena saadaan kyseiselle materiaalille 

jännitysamplitudin ja kokonaiseliniän välinen yhteys. Eri jännitystasoja käyttämällä 

saadaan määritettyä Wöhler-käyrä. Käyrässä logaritmisella vaaka-asteikolla on 

kuormitussyklien määrä ja pystyakselilla kyseistä elinikää vastaava jännitys. (Pajunen, 

Salmi 2010: 359.) 

Wöhler-käyrä voidaan määrittää idealisoituna eri teräksille niiden lujuusominaisuuksien 

perusteella. Käyrä piirretään alkamaan tuhannen syklin kestorajan σ1000 kohdalta, mistä 

se jatkuu suorana miljoonan syklin kohdalla olevan vaihtolujuuden σw kohdalle. 

Vaihtolujuus on Wöhler-käyrän tärkein arvo, sillä jos jännitysamplitudit ovat pienempiä 

kuin vaihtolujuus, rakenne kestää äärettömän määrän tämän suuruisia kuormitussyklejä. 

Kyseisestä pisteestä eteenpäin käyrä jatkuu vaakasuorana, kun käsitellään terästen 

Wöhler-käyrää log–log -asteikolla. Seuraavassa kuvassa (Kuva 35) esitettään 

yksinkertaistettu teräksen Wöhler-käyrä, josta nähdään myös tuhannen syklin kestoraja 

sekä vaihtolujuus. Wöhler-käyrän likimääräinen ratkaisu esitetään myös kappaleessa 
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5.4. Jos halutaan selvittää Wöhler-käyrä esimerkiksi välille 103… 2x106, voidaan 

käyttää esimerkiksi Pajusen ja Salmen lujuusopin kirjassa esitettyä tarkkaa käyrän 

yhtälöä. Aina kun arvioidaan rakenteiden kestoikää, on huomioitava myös koon-, 

pinnanlaadun-, syysuunnan- ja alkujännitysten vaikutukset sekä lovivaikutus ja 

sysäyskerroin väsymisrajan määrityksessä (Pennala 2000: 353-360). Kyseiset tekijät siis 

kasvattavat jännitysamplitudien vaikutusta rakenteen kestoikään. Nämä tekijät otetaan 

laskelmissa huomioon kertoimina kuten lovenvaikutuslukuna, joita on taulukoitu 

erilaisiin taulukkokirjoihin sekä lujuusopin kirjoihin. Myös hitsausliitoksen 

väsymiskestävyyttä parantavien menetelmien käyttäminen voidaan ottaa huomioon 

hitsausliitoksen mitoituksessa. Eri jälkikäsittelymenetelmät, kuten hitsigeometrian 

parantamiseen ja jäännösjännityksiin perustuvat menetelmät siis nostavat liitoksen 

väsymisrajaa. Hitsausliitosten väsymiskestävyyden parantamista käsitellään tarkemmin 

kappaleessa 7.2.  

 

Kuva 35. Teräksen yksinkertaistettu Wöhler-käyrä (Pajunen, Salmi 2010: 361). 

Kuvan 35 mukaisen Wöhler-käyrän tuhatta sykliä vastaava kestoraja voidaan määritellä 

kaavalla 

𝜎1000 = 0,9 ∗ 𝑅𝑚,    (28) 

missä σ1000 = tuhatta sykliä vastaava kestoraja ja 

 Rm = materiaalin murtoraja. 

Käyrän miljoonan syklin kohdalla olevan vaihtolujuuden arvo saadaan kaavalla (29) 

seuraavasti: 
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𝜎𝑤 = {
0,5 ∗ 𝑅𝑚, 𝑅𝑚 ≤ 1400 𝑀𝑃𝑎

700 𝑀𝑃𝑎, 𝑅𝑚 > 1400 𝑀𝑃𝑎
,   (29) 

missä σw = vaihtolujuus. (Pajunen, Salmi 2010: 360.) 

Wöhler-käyrän suoran osan yhtälö välillä 103…106 voidaan ilmoittaa kestorajasta ja 

vaihtolujuudesta riippuvien parametrien α ja b avulla kahdella tavalla kaavoilla (30) ja 

(31): 

σ𝑎 = 10𝛼 ∗ 𝑁𝑏,    (30) 

missä σa = jännitysamplitudi ja 

 N = kahta miljoonaa sykliä vastaava kestoluku, 

𝑁 = 10−𝛼/𝑏 ∗ 𝜎𝑎
1/𝑏

,    (31) 

missä 𝛼 = 𝑙𝑜𝑔 (
𝜎1000

2

𝜎𝑤
) ja 

 𝑏 =  −
1

3
𝑙𝑜𝑔 (

𝜎1000

𝜎𝑤
). 

Wöhler-käyrän yhtälö välillä 103… 2x106 esitetään kaavalla (32) 

𝑙𝑜𝑔(𝜎𝑎) − 𝑙𝑜𝑔(0,9 ∗ 𝑅𝑚) =
𝑙𝑜𝑔(0,5∗𝑅𝑚)−𝑙𝑜𝑔(0,9∗𝑅𝑚)

𝑙𝑜𝑔(2∗106)−𝑙𝑜𝑔(103)
∗ (𝑙𝑜𝑔(𝑁) −

𝑙𝑜𝑔(103)),     (32) 

missä N = kahta miljoonaa sykliä vastaava kestoikä. (Pajunen, Salmi 2010: 360–

361.) 

5.2 Smithin väsymislujuuspiirros 

Standardin SFS 3099 mukaan väsymislujuuspiirros on useilla eri jännitysjaksotyypeillä 

määritettyjen väsymislujuusarvojen kokonaisesitys. Standardin mukaan 

väsymislujuuspiirroksessa esitetään kesto- tai väsymisrajan jännitysarvoparista toinen 

jännitysarvo toisen funktiona. Smithin väsymislujuuspiirroksessa esitetään ylempi ja 

alempi rajajännitys keskijännityksen funktiona. (SFS 3099: 10.) 
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Kuvassa 36 vasemmalla esitetään Smithin väsymislujuuspiirros yleisille 

rakenneteräksille, kun kyseessä on taivutuskuormitus. Piirroksen vaaka-akselilla on 

keskijännitys ja pystyakselilla maksimijännitys, joka saadaan lisäämällä 

keskijännitykseen jännitysheilahdus. Piirroksessa vaakasuora osa tarkoittaa kyseisen 

materiaalin myötölujuutta. Piirros voidaan määrittää eri kuormituslajeille myös 

likimääräisesti, jos materiaalin vaihtolujuus, myötölujuus sekä murtolujuus ovat 

tiedossa. Tavanomaisissa tapauksissa piirros esitetään vain keskijännityksen 

positiivisella puolella, koska piirrokset ovat riittävän tarkasti identtisiä positiivisen ja 

negatiivisen puolten kesken. (Airila, ym. 2010: 30.) 

  

Kuva 36. Smithin piirros taivutuskuormituksessa ja piirroksen käyttäminen (Airila, ym. 

2010: 773, Pennala 2000: 353). 

Smithin piirrosta käytetään vakioamplitudisten kuormitusten kuormittamien kappaleiden 

mitoitukseen ja sen avulla voidaan määrittää varmuuslukuja eri kuormitusten tekijöiden 

suhteen. Kuvassa 36 oikealla esitetään kyseisen piirroksen käyttämistä. Kuvassa piste P 

on työskentelypiste, joka määritetään keskijännityksen korkeudelle vaaka-akselista. 

Tämän jälkeen määritetään piirroksen muut pisteet, joiden avulla määritetään 

varmuuslukuja. Varmuusluvut voidaan määrittää esimerkiksi amplitudin ja 

keskijännityksen suhteen. Smithin piirrosta käytetään tyypillisesti pyörivien 

komponenttien, kuten akseleiden väsymismitoituksessa. (Pennala 2000: 353-360.) 
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5.3 Keskijännitys–jännitysamplitudi -väsymislujuuspiirrokset 

Goodmanin väsymislujuuspiirroksessa jännitysamplitudi esitetään keskijännityksen 

funktiona. Näin on myös Gerberin ja Soderbergin mallissa. Joissakin yhteyksissä 

Goodmanin mallia kutsutaan Haighin malliksi, vaikka Goodmanin, Gerberin ja 

Soderbegin mallit ovat Haighin malliin sisältyviä erityistapauksia.  Tavallisesti nämä 

kaikki kolme väsymislujuusmallia piirretään vastaamaan ääretöntä kestoikää. Tällöin 

valitun mallin käyrän alapuolelle jäävät jännitysyhdistelmät kestävät äärettömän monta 

kuormitussykliä. Näitä malleja esitetään seuraavassa kuvassa (Kuva 37). (Pajunen, 

Salmi 2010: 362.) 

 

Kuva 37. Keskijännitys–jännitysamplitudi -väsymislujuuskäyriä (Pajunen, Salmi 2010: 

362). 

Väsytyskokeiden tulokset sattuvat tavallisesti edellisen kuvan Goodmanin ja Gerberin 

mallin välille. Tällöin Soderbergin malli on kriittinen Gerberin mallin ollessa liian 

optimistinen väsymiskestävyyden suhteen. Näistä malleista Goodmanin malli on 

käytetyin malli edellä mainitun seikan vuoksi. Tästä syystä tässä työssä esitellään vain 

kyseisen mallin mukaiset laskentaperiaatteet. Goodmanin mallin yhtälö voidaan 

kirjoittaa kaavan (33) mukaisesti, missä myös varmuus väsymismurtumaan nähden on 

huomioitu. Tällöin määritetään malli, jossa käytetään ääretöntä kestoikää vastaavia 

keskijännitys–jännitysamplitudi -pareja. Mallin yhtälö voidaan kirjoittaa myös kaavan 

(34) mukaisesti, jos halutaan määrittää mikä tahansa muu kuin ääretön kestoikä. Tällöin 

alkuperäisen mallin kaavan vaihtolujuus korvataan ekvivalentilla jännitysamplitudilla, 

joka aiheuttaa yksinään saman väsymisvaurion kuin alkuperäinen keskijännitys–

jännitysamplitudi -pari. Toisin sanoen kyseisellä kaavalla voidaan mikä tahansa 
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keskijännitys–jännitysamplitudi -pari muuttaa pelkäksi ekvivalentiksi 

jännitysamplitudiksi, joka johtaa tiettyyn kestoikään. Goodmanin mallin yhtälö on 

muotoa 

𝜎𝑎

𝜎𝑤
+ 

𝜎𝑚

𝑅𝑚
=  

1

𝑛𝑓
,    (33) 

missä σa = jännitysamplitudi, 

 σw = vaihtolujuus, 

 σm = keskijännitys, 

 Rm = murtolujuus ja 

 nf = varmuus väsymismurtumaan nähden. 

Kyseisen mallin yhtälö voidaan kirjoittaa myös seuraavasti: 

𝜎𝑎

𝜎𝑁
+ 

𝜎𝑚

𝑅𝑚
=  1,    (34) 

missä σN = ekvivalentti jännitysamplitudi. (Pajunen, Salmi 2010: 362–363.) 

Goodmanin piirroksen käyttäminen edellyttää, että materiaalin murtolujuus ja 

vaihtolujuus ovat tiedossa. Tavanomaisissa suunnittelutehtävissä on lähteen mukaan 

suositeltavaa käyttää niin sanottua modifioitua Goodmanin piirrosta, sillä perinteisessä 

piirroksessa keskijännitys ylittää myötörajan, mikä ei ole yleensä sallittua. Modifioitua 

Goodmanin piirrosta (Kuva 38) käytetään siten, että lasketaan toimintapisteen K 

koordinaatit keskijännityksestä ja jännitysamplitudista. Tällöin varmuusluku nf voidaan 

laskea kaavalla (35):  

𝑛𝑓 =
𝑂𝑃̅̅ ̅̅

𝑂𝐾̅̅ ̅̅
 . (Pajunen, Salmi 2010: 364.)   (35) 

 

 

Kuva 38. Modifioitu Goodmanin väsymislujuuspiirros (Pajunen, Salmi 2010: 364). 
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5.4 Minerin vaurioteoria 

Minerin vaurioteoria perustuu ajatukseen, että jokainen kuormitussykli kuluttaa 

materiaalin elinikää. Esimerkiksi kuormitussykli, jota vastaava kestoluku on 104 

kuluttaa eliniästä 1/10000. Kun eliniästä on käytetty 100 %, rakenne vaurioituu. Lähteen 

(Pajunen, Salmi 2010: 396) mukaan Minerin kumulatiivinen vauriosääntö kuuluu 

yleisessä muodossa seuraavasti:  

”Jokainen kuormitussykli kuluttaa rakenneosan eliniästä osuuden, joka on 

tätä kuormitussykliä vastaavan kestoluvun N käänteisluku. Vaurio tapahtuu, 

kun kaikkien kuormituskertojen eliniästä kuluttamien osuuksien summa on 

yksi.”  

Säännöstä käytetään usein nimitystä Palmgren-Minerin kumulatiivinen vauriosääntö. 

Säännön mukainen vaurioehto voidaan kirjoittaa kaavan (36) mukaisesti:  

𝑛1

𝑁1
+  

𝑛2

𝑁2
+ ⋯ +  

𝑛𝑘

𝑁𝑘
= 1,    (36) 

missä nk = eri jännitystasoilla tapahtuvien kuormituskertojen määrä, 

 Nk = kyseisiä jännitystasoja vastaava kestoluku. 

Kaavassa olevien eri jännitystasoilla tapahtuvien kuormituskertojen määrä voidaan 

selvittää esimerkiksi Rainflow-menetelmällä, joka esitetään kappaleessa 5.5. Kaavassa 

(36) esitetyt Nk-arvot saadaan edellä esitetyistä Wöhler-käyrän yhtälöstä (32) tai 

teräksen yksinkertaistetun likimääräisen Wöhler-käyrän kaavasta (31). Kaava (36) on 

siten voimassa vain, kun kestoluku N on välillä 103…106. Joissakin tapauksissa 

käytetään myös kuvassa 41 esitettyä kaavaa, jolloin kaavan vakio C lasketaan 

vastaamaan kyseistä väsymisluokkaa sekä haluttua kestoikää. Sievennettynä kaava (32) 

voidaan esittää kaavan (37) muodossa: 

𝑁 = (
𝜎𝑎

1,6218∗ 𝑅𝑚
)−11,75.    (37) 

Edellä esitetty kaava (37) on voimassa vain, kun kestoluku N on välillä 103…106. 

(Pajunen, Salmi 2010: 396.) 
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Minerin säännön puutteena on se, että se ei huomioi jännityssyklien aikajärjestystä 

epäsäännöllisessä jännityshistoriassa, vaan antaa aina saman tuloksen syklien 

järjestyksestä riippumatta. Tällöin saadaan virheellinen tulos tilanteissa, joissa 

jännitykset kasvavat tai laskevat askeleittain. Tavanomaisissa tilanteissa rakenteiden 

kuormitushistoriat ovat kuitenkin epäsäännöllisiä, jolloin kyseisen menetelmän on 

Pajusen ja Salmen Lujuusoppi -kirjan mukaan todettu antavan jopa erinomaisia tuloksia. 

Myös Minerin sääntöä käytettäessä otetaan huomioon lovivaikutukset sekä muut 

vaihtolujuutta alentavat tekijät, kuten pinnanlaadun vaikutus.  (Pajunen, Salmi 2010: 

397.) 

5.5 Rainflow-menetelmä 

Rainflow-menetelmä on japanilaisten M. Matsuishin ja T. Endon vuonna 1968 esittämä 

menetelmä, jonka avulla epäsäännöllinen venymäspektri voidaan hajottaa joukoksi 

erillisiä syklejä (Pajunen, Salmi 2010: 397). Menetelmän avulla venymä- tai 

jännityshistoria saadaan muutettua suljettujen hystereesisilmukoiden joukoksi. Kyseinen 

menetelmä toimii hyvin siis juuri silloin, kun kyseessä on epäsäännöllinen 

kuormitushistoria. 

Rainflow-menetelmällä venymähistoria voidaan siis muuttaa venymäsykleiksi, joiden 

venymävaihtelut ovat tiedossa. Jos tarkasteltavan rakenteen kimmokerroin, 

myötölujuuskerroin ja syklinen myötölujittumiseksponentti ovat tiedossa, voidaan 

kyseiselle materiaalille määrittää jännitys–venymäkäyrä. Kun tätä menetelmää 

käytetään yhdessä Minerin vaurioteorian kanssa, on mahdollista määrittää kestoikä 

epäsäännöllisesti kuormitetulle rakenteelle. Rainflow-menetelmää on mahdollista 

soveltaa myös kuormitushistoriaan, vaikka venymähistoriaa ei ole selvillä. Tämä 

edellyttää kuitenkin sitä, että huomioidaan kyseessä olevalle materiaalille ominaiset 

jännitys–venymäkäyrä, hystereesikäyrä sekä materiaalin muistiominaisuudet. On 

kuitenkin huomattava, että Rainflow-menetelmää on mahdollista soveltaa myös 

jännityshistorialle. Tällöin elinikä voidaan määrittää jännitysamplitudin sekä 

keskijännityksen avulla. (Pajunen, Salmi 2010: 399.) 
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Rainflow-menetelmää sovelletaan usein niin sanotulla vesisäiliömenetelmällä. 

Menetelmä on helposti ymmärrettävä menetelmä jännitysten tai venymien 

vaihteluvälien määrittämiseksi. Menetelmässä venymä- tai jännitys–aika kuvaajaan 

piirretty näyte esittää vesisäiliötä, jonka avulla voidaan määrittää kuormitushistorian 

venymien tai jännitysten kertymät (Pajunen, Salmi 2010; 402). Jännityskertymän 

määritys voidaan tehdä esimerkiksi seuraavien viiden pääkohdan mukaisesti, minkä 

jälkeen voidaan määrittää rakenteen kestoikä Minerin säännön mukaisesti. Seuraavassa 

kuvassa (Kuva 39) esitetään vesisäiliömenetelmän käyttöä näiden sääntöjen mukaisesti. 

1. Mitataan ΔT pituinen näyte jännityksestä. 

2. Oletetaan mitattu kuormitus jaksolliseksi. 

3. Piirretään kaksi jaksoa, jolloin jännitysmaksimien väliin jää ΔT pituinen 

vesisäiliö. 

4. Avataan säiliön pohjan vesihana siten, että aina tapahtuu mahdollisimman suuri 

veden pinnan laskeutuminen. Tällöin saadaan jännitysheilahdus Δσ1. 

5. Etsitään toiseksi suurin jännitysheilahdus Δσ2 ja jatketaan tätä kunnes koko 

säiliö on tyhjä. 

 

Kuva 39. Vesisäiliömenetelmä (SFS 2378: 25). 

5.6 Murtumismekaaninen menetelmä 

Murtumismekaniikan avulla voidaan määrittää olosuhteet, joissa staattisen 

kuormituksen alainen kappale voi murtua alkusärön vuoksi lämpötilan laskiessa. Tämä 

voidaan tehdä myös särön kasvaessa dynaamisen kuormituksen alaisena. Materiaalissa 

olevaa vikaa kutsutaan säröksi, joka aiheuttaa voimakkaan jännityshuipun ympärillä 
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olevaan materiaaliin. Murtumismekaniikan avulla tutkitaan juuri tällaisia 

materiaalivikoja, koska niitä on kaikissa materiaaleissa. Myös tylpät viat voivat muuttua 

merkittäviksi teräviksi säröiksi esimerkiksi väsymisen, lämpötilamuutosten tai 

korroosion vaikutuksesta. Menetelmissä tavoitteena on määrittää 

jännitysintensiteettikertoimet särönkasvun vaiheissa. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi 

hyödyntäen FE-menetelmää tai hot spot -jännitystä. Särönkasvunopeus voidaan laskea 

materiaalin särönkasvuparametreista. (Pennala 2000: 365, Niemi 1996: 18.) 

Murtumismekaaniset menetelmät perustuvat siihen, että rakenteeseen oletetaan aina 

tietyn kokoinen valmis alkusärö. Murtumismekaaniset menetelmät antavat melko hyviä 

tuloksia edellyttäen, että laskennassa tarvittaville parametreille on käytettävissä oikeita 

lähtöarvoja. Erityisesti oikean kokoisen alkusärön määrittäminen on merkittävää, koska 

rakenteen kestoikä lasketaan alkusärön ja lopullisen särön välillä. 

Murtumismekaanisella menetelmällä saadaan tietoa esimerkiksi seuraavista asioista: 

odotettavissa oleva kestoikä, säröllisen kappaleen jäljellä oleva ikä, sallittava vikakoko, 

vaadittavat sitkeysominaisuudet, rakenteen tarkastusjaksot, tarkastusten tarkkuus ja 

muotoiluun sekä valmistukseen liittyvien parannusten vaikutus kestoikään. Murtuminen 

voi tapahtua hauraasti tai sitkeästi, joista hauras on nopeutensa vuoksi vaarallinen. 

Väsymismurtuman vaiheet ovat tyypillisesti ydintyminen, eteneminen ja lopullinen 

murtuma. Särön kuormitustavat luokitellaan kolmeen tapaukseen kuvan 40 mukaisesti. 

Nämä ovat säröä avaava sekä pituussuuntainen ja poikittaissuuntainen 

leikkauskuormitus. (Niemi 1996: 21, Pennala 2000: 367.) 

 

Kuva 40. Särön kuormitustavat (Pennala 2000: 68). 

Edellä mainittiin, että menetelmä perustuu jännitysintensiteettikertoimen laskentaan. 

Nämä jännitysintensiteettikertoimet ovat kuormitustapakohtaisia ja ne muuttuvat 

kappaleen geometrian, särökoon ja kuormituksen mukana. Jännitysintensiteettikerroin 
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siis riittää yksin kuvaamaan särön käyttäytymistä. Jännitysintensiteettikerroin KI on 

ensimmäisen kuormitustavan mukainen kerroin, joka määritellään kaavalla (38):  

𝐾𝐼 =  𝑙𝑖𝑚
𝑟→0

[𝜎𝑦√2 𝜋 𝑟],    (38) 

missä r = särön geometriasta riippuva termi ja 

 σy = särön kärjen jännitys y-suuntaan. (Pennala 2000:369.) 

Lovenmuotoluvun α ja intensiteettikertoimen KI välillä on yhteys, joka on 

käyttökelpoinen silloin kun käytetään esimerkiksi taulukoituja lovenmuotoluvun arvoja. 

Tällöin myös särön muoto täytyy olla tiedossa. Tämä voidaan esittää kaavalla (39):  

𝐾𝐼 = 𝜎0 √
𝜋

2
 𝑙𝑖𝑚
𝜌→0

[𝛼 𝜌⁄ ],    (39) 

missä σ0 = nimellisjännitys, 

 α = lovenmuotoluku ja 

 ρ = loven kärjen pyöristyssäde. 

Tällöin nimellisjännitys σ0 voidaan määritellä esimerkiksi säröttömäksi oletetusta 

rakenteesta särön kohdalta. Kun rakenteessa olevan särön jännitysintensiteettikerroin on 

saatu selville, sitä verrataan intensiteettikertoimen kriittiseen arvoon, joka tarkoittaa 

murtumissitkeyden KC arvoa. Kappale murtuu, kun laskettu jännitysintensiteettikerroin 

ylittää sen kriittisen arvon eli murtumissitkeyden. Väsyttävässä kuormituksessa myös 

alikriittinen särö voi muodostua kriittiseksi. Väsymismurtuma kasvaa lineaarisesti 

Paris’n lain (40) mukaisesti, kun jännitysintensiteetin kynnysarvo ylitetty. Paris’n laki 

voidaan esittää kaavalla (40) seuraavasti:  

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶(𝛥𝐾)𝑛,    (40) 

missä N = kuormituskertojen määrä, 

 C = taulukoitu parametri, 

 ΔK = intensiteettikertoimien erotus ja 

 n = taulukoitu parametri. 
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Kun kaava (40) integroidaan, saadaan kuormituskertojen lukumäärä alkusäröstä a0 

kriittiseen särökokoon a. Jännitysintensiteetin kynnysarvon ΔKth alapuolella särö ei 

kasva. Teräksellä kynnysarvo on vetokuormituksessa 4,0…8,0 MPa√m. 

Kuormituskertojen kynnysarvo saadaan kaavalla (41): 

𝑁 =
1

𝐶
 ∫ (𝛥𝐾)−𝑛𝑎

𝑎0
 𝑑𝑎. (Pennala 2000: 371-380.)  (41) 

5.7 Nimellisten jännitysten menetelmä 

Nimellisten jännitysten menetelmä on yleisin sekä vanhin väsyttävästi kuormitettujen 

rakenteiden kestoiän laskentamalli. Menetelmässä pyritään selvittämään tarkasteltavan 

rakenteen nimellisjännitykset sekä rakenneosalle sopiva Wöhler-käyrä. Nimellisten 

jännitysten vuoksi menetelmä on käyttökelpoinen myös käsin laskettuna. Wöhler-käyrät 

on saatu epäjatkuvuuskohtia tai hitsejä sisältäville koesauvoille ja hitsatuille palkeille 

tehdyistä väsytyskokeista, jolloin ilmoitettu väsymislujuus sisältää epäjatkuvuuksien 

vaikutukset, hitsien lovivaikutukset sekä valmistustoleranssien sallimien 

muotovirheiden vaikutukset (Niemi 1996: 16). Nimellisjännitysten ja Wöhler-käyrien 

avulla voidaan arvioida kyseisen rakenneyksityiskohdan kestoa. Kyseisen menetelmän 

käyttämistä rajoittaa kuitenkin se, että tarkasteltavaan tilanteeseen sopivia ja luotettavia 

Wöhler-käyriä ei ole välttämättä olemassa. Nimellisten jännitysten menetelmässä 

toimitaan Wöhler-käyrän aikariippuvalla alueella. Suomalaisessa normissa SFS 2378 

käsitellään nimellisjännityksiin perustuvaa väsymismitoitusmenetelmää hitsatuille 

rakenteille. Myös standardin Eurocode 3 osan 1–9 väsymismitoitusmenetelmät 

perustuvat nimellisiin jännityksiin (SFS–EN 1993–1–9, SFS 2738, Airila, ym. 2010: 

57).   

Standardin SFS 2378 mukaisesti menetelmässä selvitetään väsyttävässä kuormituksessa 

olevan kohdan väsytysluokka ja sitä vastaavat ominaisväsymisraja sekä väsymisrajan 

laskenta-arvo. Ominaisväsymisraja on arvo, jonka suuruisella kuormituksella 2,3 % 

koekappaleista murtuu 5 x 106 kuormituskertaan mennessä. Rakenteelle määritetään 

myös ekvivalentti jännityksen vaihteluväli, missä jännitykset oletetaan 

vakioamplitudiseksi. Tällä vaihteluvälillä rakennetta väsyttävä vaikutus on 5 x 106 
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kuormitusjakson aikana yhtä suuri kuin epäsäännöllisen jännitysvaihtelun vaikutus 

rakenteen käyttöiän aikana. Tämän jälkeen ekvivalenttia jännityksen vaihteluväliä 

verrataan väsymisrajan laskenta-arvoon. Jos laskenta-arvo on edellistä suurempi, on 

mitoitus riittävä ja rakenteelle voidaan määrittää kestoikä. Kestoikä määritetään 

väsytysluokkaa vastaavan Wöhler-käyrän perusteella. Eri väsytysluokkia vastaavat 

Wöhler-käyrät esitetään seuraavassa kuvassa (Kuva 41). Kaikki kuvan Wöhler-käyrät 

voidaan muodostaa kuvassa esitetyn kaavan perusteella. Standardissa on esitetty 

taulukoituna vakion C arvoja sekä ominaisväsymisrajoja. (SFS 2378.) 

 

Kuva 41. Standardin SFS 2378 perustana olevat Wöhler-käyrät (SFS 2378). 

Standardissa SFS 2378 esitetään myös menetelmä, jossa mitoitus tapahtuu niin 

sanottujen tyypitettyjen kertymien avulla. Menetelmä on käytännön tilanteissa yleinen, 

sillä usein jännitysten vaihteluvälin tarkka kertymä ei ole tiedossa. Mitoitus perustuu 

siis tyypitettyyn kertymään, joka voi olla määritetty tuotekohtaisissa ohjeissa tai 

määräyksissä. Menetelmässä mitoitus tapahtuu ekvivalentin jännitysheilahduksen Δσeq, 

jännitysheilahduksen maksimin Δσmax sekä kuormitusten kertymää kuvaavan kertoimen 

ψ avulla. Kerroin kuvaa siis jännitysheilahduksen suhdetta jännitysheilahduksen 

maksimiin. Kyseisen kertoimen arvoja on myös taulukoitu standardiin SFS 2378. Jos 

kuormituskertymä on tunnettu, voidaan ekvivalentti jännitysheilahdus laskea 

standardissa esitetyillä kaavoilla. Tämän jälkeen ekvivalenttia jännitysheilahdusta 

verrataan väsymisrajan laskenta-arvoon, joka saadaan kyseisen yksityiskohdan 

väsymisluokan perusteella. Jos laskentalujuus on ekvivalenttia jännitysheilahdusta 
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suurempi, rakenneyksityiskohta kestää sille suunnitellun käyttöiän. Väsymisrajan 

laskenta-arvo Δσd saadaan jakamalla ominaisväsymisraja Δσk halutulla 

varmuuskertoimella. Kun jännitysheilahdus on nimellisenä jännityksenä, saadaan 

ekvivalentti jännitysheilahdus seuraavasti: 

𝛥𝜎𝑒𝑞 = 𝜓 ∗ 𝛥𝜎𝑚𝑎𝑥.    (42) 

5.8 Eurocode 3 osan 9 mukainen väsymismitoitus 

Eurooppalainen standardi EN 1993–1–9 esittelee menetelmiä rakenneosien, kiinnitysten 

ja liitosten väsymiskestävyyden arvioimiseksi. Kyseiset menetelmät perustuvat 

täysmittakaavaisiin kokeisiin, joten ne sisältävät siten myös geometristen ja 

rakenteellisten epätarkkuuksien vaikutukset rakenteen väsymiskestävyyteen. Kyseisen 

standardin mukaisia menetelmiä on käytettävä kantavien teräsrakenteiden 

suunnittelussa, mutta koneensuunnittelun osa-alueilla standardi ei ole velvoittava. 

Standardista löytyy kuitenkin käyttökelpoisia menetelmiä esimerkiksi erilaisten liitosten 

mitoittamiseen. Standardin esittelemät väsymismitoitusmenetelmät perustuvat 

nimellisten jännitysten menetelmään, jossa kestoikää arvioidaan jännitysvaihteluiden 

perusteella. Menetelmässä käytettävät Wöhler-käyrät on piirretty eri väsymisluokkien 

perusteella kuvan 41 tapaisesti, mutta käytössä on myös korkeampia väsymisluokkia.  

(EN 1993–1–9.) 

EN 1993–1–9 mukaan väsymislujuus esitetään nimellisille jännitysvaihteluväleille 

kaksoislogaritmisessa kuvaajassa, missä muodostetaan tyypillisiä väsymisluokkia ja 

rakenneyksityiskohtia vastaavat S–N -käyrät. Rakenneyksityiskohdat esittävät kyseisen 

kohdan todennäköisen särön ydintymiskohdan sijainnin. Tämä on kohta, mistä rakenne 

todennäköisimmin murtuu.  Väsymisluokka kuvaa väsymislujuuden arvoa jännityksenä 

kahden miljoonan jännityssyklin kohdalla. Seuraavassa kuvassa (Kuva 42) esitetään 

kyseisen standardin mukaiset väsymisluokkien Wöhler-käyrät laajennetussa muodossa 

normaalijännitysten vaihteluväleille.  
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Kuva 42. Väsymisluokkia vastaavat Wöhler-käyrät. 

Jokaista väsymisluokkaa vastaavat käyrät voidaan piirtää seuraavien kaavojen (43) ja 

(44) avulla. Kaavalla (43) saadaan laskettua väsymisluokkaa ΔσC vastaava 

vakioamplitudinen väsymisraja:  

𝛥𝜎𝐷 = 0,737 ∗ 𝛥𝜎𝐶 ,    (43) 

missä ΔσC = väsymisluokka ja 

 ΔσD = vakioamplitudinen väsymisraja. 

Alempi väsymisraja saadaan kaavasta (44):  

 𝛥𝜎𝐿 = 0,549 ∗ 𝛥𝜎𝐷,    (44) 

missä ΔσL = alempi väsymisraja 100 miljoonan syklin kohdalla. 

Väsymislujuus saadaan laskettua edellisten kaavojen mukaisesti laskettujen käyrien 

perusteella kaavoilla (45) ja (46). Näitä kaavoja käytetään väsymislujuuden laskentaan 
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silloin, kun jännitysvaihteluvälit ovat vakioamplitudisen väsymisrajan ylä- ja 

alapuolella. Väsymisrajan yläpuolella toimii kaava (45): 

 𝛥𝜎𝑅
𝑚 ∗  𝑁𝑅 = 𝛥𝜎𝐶

𝑚 ∗ 2 ∗ 10^6,   (45) 

missä m = 3, kun N ≤ 5 * 106, 

 NR = jännitysvaihteluväliä vastaava syklimäärä, 

 N = jännityssyklien lukumäärä ja 

 ΔσR = normaalijännityksen vaihteluväli. 

Kun jännitysvaihteluväli on vakioamplitudisen väsymisrajan alapuolella, käytetään 

kaavaa (46): 

 𝛥𝜎𝑅
𝑚 ∗  𝑁𝑅 = 𝛥𝜎𝐷

𝑚 ∗ 5 ∗ 10^6,   (46) 

missä m = 5, kun 5 * 106 ≤ N ≤ 108.  (EN 1993–1–9: 15.) 
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6 OLEMASSA OLEVAN KYNTÖAURAN KESTOIÄN 

LASKENTA 

Rakenneosien kestoiät laskettiin kappaleissa 5.1, 5.4, 5.5, 5.7 ja 5.8 esitettyjen 

menetelmien mukaisesti. Kestoiät määriteltiin erikseen rakenneosan perusaineelle sekä 

liitokselle. Tällöin saatiin määritettyä kriittisin kohta rakenteen väsymisen kannalta. 

Väsymismitoitusta ei suoritettu rakenteiden osille, joissa vallitsevana jännityksenä oli 

puristusjännitys. Tämä siksi, että puristavan jännityksen ei oleteta olevan säröä avaavia. 

Kaikki tarkastellut kohdat olivat kuormitukseltaan pääasiassa vetotykytystä, jolloin 

niissä ei ollut juurikaan puristusjännitystä. Tällaisessa tilanteessa minimijännityksen ja 

maksimijännityksen suhdeluku on lähellä nollaa. Kestoikää arvioitiin sen perusteella, 

että auraa oletettiin käytettävän vuodessa 12 tuntia päivässä kolmen viikon ajan (Ikkala 

2015). Tällöin voidaan laskea tarkasteltavan kohdan kestoikä vuosina. Rakenneosille 

määritettiin myös staattinen varmuusluku myödölle seuraavan kaavan (47) mukaisesti: 

𝑛 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑒
,     (47) 

missä,  σmax = maksimijännitys tarkasteltavassa kohdassa ja 

 Re  = rakenneaineen myötölujuus. 

Väsymismitoitukseen valittiin edellä esitetyistä menetelmistä Minerin sääntö, Rainflow-

menetelmä sekä nimellisten jännitysten menetelmä, koska kyseiset menetelmät sopivat 

vaihtuva-amplitudisissa kuormitustapauksissa rakenneosan kestoiän laskentaan. Myös 

Eurokoodi 3:n mukaista väsymismitoitusmenetelmää sovellettiin laskelmissa. 

Väsymislujuuspiirroksiin perustuvat menetelmät sopivat lähinnä vakioamplitudisten 

tapausten tarkasteluun, joten kyseisiä menetelmiä ei siten sovelleta tässä työssä. 

Rakenteiden perusaineiden väsymismitoituksessa käytetään nimellisenä kestoikänä 106 

kuormanvaihtokertaa, sillä Koneenosien suunnittelu -kirjan mukaan kyseinen luku on 

tavanomaisen koneensuunnittelun alueilla kestoikä, jonka esimerkiksi 90 % 

vierintälaakereista saavuttavat (Airila, ym. 2010: 25). Standardeissa tämä luku on 

tyypillisesti 2*106. Hitsiliitosten väsymismitoituksessa käytetään standardien SFS 2378 

ja EN 1993–1–9 mukaisia nimellisiä kestoiän arvoja sekä liitosta parhaiten vastaavaa 

väsymisluokkaa. Näiden standardien väsymisluokkia voidaan nyt kuitenkin korottaa 
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esimerkiksi hitsin jälkikäsittelyn perusteella. Tämä voidaan tehdä, koska tässä työssä 

tarkastellaan vain konedirektiivin alaisia rakenteita. Tällöin on kuitenkin huolehdittava 

rakenteen riittävästä turvallisuudesta ja kestävyydestä. 

Edellä esiteltyä murtumismekaniikkaan perustuvaa menetelmää ei sovellettu tässä 

työssä, sillä kyseinen menetelmä antaa hyödyllisiä laskentatuloksia vasta, kun toimitaan 

muuttuvissa kosteus-, lämpötila- ja korroosio-olosuhteissa (Pennala 2000: 365). 

Kyseinen menetelmä päätettiin kuitenkin esitellä pääpiirteissään, koska sitä ajateltiin 

aluksi hyödynnettävän kyntöauran rakenteiden mitoituksessa. Haasteena 

murtumismekaniikan käyttämiselle oli myös tilanteeseen sopivan ja järkevän alkusärön 

määrittely. 

Kyntöaurasta otettiin koepala, jolle tehtiin vetokoe SSAB:n laboratoriossa. Vetokokeen 

tarkoituksena oli määrittää aurassa käytetty materiaali sekä sen lujuusominaisuudet, 

jotta kyseiselle materiaalille voidaan tehdä mitoituksia. Vetokokeen tulokset esitetään 

liitteessä 5. Vetokokeen mukaan kyntöaurassa käytetyn teräksen alempi myötölujuus on 

385 MPa ja murtolujuus on 537 MPa. Nämä lujuusarvot vastaavat yleistä standardien 

mukaista rakanneterästä S355, jonka myötölujuus on 355 MPa ja murtolujuus vähintään 

510 MPa. Tärkeimpien rakenneterästen lujuusluokat esitetään esimerkiksi standardissa 

SFS–EN 10027–1 (Airila, ym. 2010: 111). 

6.1 Päärungon kestoiän laskenta 

6.1.1 Mittausalue 1  

Vetojännityksen alaisia alueita mittausalueella 1 olivat venymäliuskojen 1T ja 1L 

puoleiset sivut päärungon runkoputkesta. Arvioidaan mittausalueen kestoikää perustuen 

S355-teräksen yksinkertaistettuun Wöhler-käyrään, joka esitettiin kappaleessa 5.1. Tällä 

teräslaadulla σ1000:n ja σw:n arvoiksi saatiin kaavoilla (28) ja (29) arvot σ1000 = 459 MPa 

ja σw = 255 MPa. Tällä mittausalueella oletettuja todennäköisimpiä särön suuntia ovat 

vetojännitystä vastaan kohtisuorat suunnat särön alkaessa jostakin materiaalin alkuviasta 

tai reiästä.  
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Kyseisen mittausalueen kohdista tehtiin laskelmia, joiden avulla arvioitiin runkoputken 

perusaineen kestoikää siiven rungon kiinnittimen ruuvin reiän kohdalla. Tämä reikä 

huomioitiin lovenmuotoluvulla, joka saatiin Lujuusoppi-kirjan liitteenä olevasta 

taulukosta (Pajunen, Salmi 2010: 439). Taulukosta luettiin lovenmuotoluvun arvo reiän 

halkaisijan ja rakenneosan paksuuden sekä leveyden perusteella. Tällöin 

lovenmuotoluvuksi saatiin 1,8. Lovenmuotoluvun vaikutus otettiin huomioon siten, että 

reiän vierestä mitatut jännitysamplitudit kerrottiin kyseisellä luvulla, ja mitoitus tehtiin 

näiden korotettujen jännitysamplitudien mukaisesti. Tällainen reikä on vain 

mittauskohdan 1T vieressä, joten lovenmuotolukua ei tarvitse huomioida kohdassa 1L. 

Lisäksi väsymislujuutta pienentävänä tekijänä otettiin huomioon pinnanlaadun vaikutus. 

Tarkasteltavana kohteena oleva rakenneputki oletettiin kuumavalssatuksi, jolloin 

Lujuusoppi-kirjan sivulla 369 olevan kuvan mukaan väsymislujuutta pienennetään 

65 prosenttiin edellä lasketusta σw-lujuudesta (Pajunen, Salmi 2010: 369). Tällöin 

lopullinen vaihtolujuuden arvo tässä kohdassa oli 167,75 MPa. 

Yksinkertaistettuun Wöhler-käyrään perustuva perusaineen väsymismitoitus tehdään 

aina jännitysamplitudilla, mikä nähdään myös kappaleessa 5.3 esitetyistä 

väsymislujuuspiirroksista, kuten Goodmanin piirroksesta. Kyntöauraan vaikuttavat 

kuormitukset ovat vaihtuva-amplitudisia, joten jännitysamplitudien kertymä määritettiin 

Rainflow-menetelmällä kappaleen 5.5 mukaisesti. Tätä menetelmää ei voinut suuren 

mittausaineiston takia suorittaa käsin, vaan tähän käytettiin Nieslony A:n vuonna 2009 

esittämää Matlab-ohjelmalle käännettyä Rainflow counting -funktiota. 

Jännitysamplitudien selvittämisen jälkeen kestoikä laskettiin kappaleessa 5.4 esitetyn 

Minerin vaurioteorian mukaisesti. Jokaista jännitysamplitudia vastaava kestoluku 

laskettiin kaavalla (31). Tällöin tuloksena saatiin arvio kyseisen rakennedetaljin 

kestoiästä vuosina. Mittauskohdan 1T kestoiäksi vuosina saatiin 1E+08 vuotta, mikä 

tarkoittaa käytännössä ääretöntä kestoikää. Kohdan 1L kestoikä puolestaan on 

laskelmien mukaan 3E+06 vuotta, mikä vastaa myös käytännön kannalta ääretöntä 

kestoikää, kun mitatut kuormitukset oletetaan jaksollisesti toistuviksi. Nämä tulokset 

muodostavat kestoikälaskelmat esitetään taulukkomuodossa liitteessä 6. Mittausalueelta 

1 mitattu suurin jännityshuippu oli arvoltaan 131,50 MPa puristusta. 
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6.1.2 Mittausalue 2  

Vetojännityksen alaisia osia mittausalueella kaksi olivat runkoputken sivut 2R ja 2B. 

Kyseisistä kohdista mitatusta jännityshistoriasta muodostettiin 

jännitysamplitudikertymä Rainflow-menetelmällä, ja saadun kertymän avulla suoritettiin 

väsymismitoitus. Mitoitus tehtiin samalla tavalla ja samoilla lujuusarvoilla, kuin 

mittausalueen 1 kohdille tehtiin edellisessä kappaleessa. Myös todennäköiset 

särösuunnat olivat tässä samoja kuin ensimmäisellä mittausalueella. Kohdassa 2R 

tarkasteltiin vain runkoputken perusaineen kestoikää, koska kyseisessä kohdassa ei ollut 

reikiä tai muita epäjatkuvuuskohtia. Kohdassa 2B huomioitiin myös siiven rungon 

kiinnityksen reiän aiheuttama lovivaikutus lovenmuotoluvun avulla. Myös tämän reiän 

lovenmuotoluku oli 1,8, koska rungon ja reiän dimensiot ovat samat kuin 

mittausalueella 1. Kohdan 2R kestoiäksi saatiin 5*106 työvuotta ja kohdan 2B 

kestoiäksi 7600 työvuotta, kun vuodessa oletetaan tehtävän 252 työtuntia. Kohdan 2B 

kestoikä on näistä huomattavasti pienempi, koska kyseisessä kohdassa oleva reikä lisää 

väsymismurtuman riskiä. Näiden kohtien kestoikälaskelmat esitetään liitteessä 7. 

Tämän mittausalueen jännityksistä laskettiin myös jännitykset, jotka kohdistuvat 

runkoputkeen sen kolmannen siiven rungon kohdalle. Kyseisen kohdan kestoiälle 

haluttiin tehdä arvioita, koska tähän kohtaan oli aiemmin syntynyt väsymismurtuma.  

Jännitykset laskettiin sillä olettamuksella, että kyseiseen kohtaan muodostuu 

kuormituksia kolmannesta ja neljännestä auran siivestä. Näiden siipien voimien 

suhdeluku on 19,1 / 14,5 = 1,3. Jännitys runkoputkessa kolmannen siiven kohdalla 

saadaan kun lisätään mittausalueen 2 jännityksiin niiden ja edellä lasketun suhdeluvun 

tulo. Tämä tulos saadaan myös momenttiehdosta, kun lasketaan kolmannen ja neljännen 

siipien voimien resultanttivoimalla jännitys kyseisessä kohdassa. Jännityksen suuruus 

on siten 2,3-kertainen neljännen siiven jännityksiin verrattuna. Kolmannen siiven 

kohdalla tehtiin kestoikälaskelmia runkopalkin oikealla- ja alapuolella, sillä kyseisillä 

sivuilla on vetojännitystä. Oikean puoleisen sivun perusaineen kestoiäksi saatiin 5E+06 

työvuotta ja alapuolen kestoiäksi reiän kohdalla 25 vuotta. Myös tästä huomataan, että 

reiän kohdalla kestoikä on huomattavasti lyhempi verrattuna reiättömään rakenteeseen. 

Liitteessä 7 esitetään laskelmat kyseisten kohtien kestoiästä. Nämä laskelmat osoittavat, 
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että päärungon mittausalueilla kriittinen kohta on kyntöauran kolmannen siiven 

kohdalla. 

6.2 Siipien runkojen kestoiän laskenta 

6.2.1 Mittausalue 3 

Mittausalueella 3 mitattiin ensimmäisen siiven runkopalkin jännityksiä palkin keskeltä. 

Mittaustuloksista laskettiin jännitykset palkin juuressa ja näin saaduilla jännityksillä 

arvioitiin rakenteen kestoikää. Kyseisessä kohdassa tehtiin kestoikäarvioita U-palkeista 

hitsaamalla valmistetun runkoputken perusaineelle, pitkittäiselle hitsisaumalle sekä 

poikittaiselle runkoputken kiinnityshitsille. Kyseisten tarkastelujen todennäköiset 

särösuunnat olivat perusaineelle samat kuin mittausalueilla 1 ja 2. Pitkittäisen 

hitsisauman todennäköinen särön suunta on hitsisaumaa vastaan kohtisuorassa ja 

poikittaisen hitsisauman särö on hitsin suuntaisesti hitsisauman rajaviivalla. Tällaisten 

liitosdetaljien mitoitus on tehtävä kappaleissa 5.7 ja 5.8 esitettyjen menetelmien 

mukaisesti. Tällöin mitoitus tehdään jännitysheilahduksella. Mitoitus suoritettiin 

standardin SFS–EN 1993–1–9 mukaisesti, jolloin kestoikä perustuu niin sanottuun 

laajennettuun Wöhler-käyrään, jossa on käytössä alempi väsymisraja. Perusaineen 

mitoitus suoritetaan kuitenkin samalla tavalla kuin mittausalueilla 1 ja 2 tehtiin. 

Jännitysheilahdusten kertymä määriteltiin myös Nieslony A:n 2009 esittämällä Rainflow 

counting -funktiolla. Mittausalueen 3 hitsisaumat olivat niin siistin ja juohevan näköisiä, 

että niille on todennäköisesti suoritettu hitsauksen jälkeisiä parannustekniikoita, kuten 

tehokas kuulapuhallus. Tätä puoltaa myös se, että ennen rakenteen pintakäsittelyä pinnat 

on puhdistettava maalauksen laadun onnistumiseksi. Kyseinen menetelmä aiheuttaa 

perusaineen ja hitsin pintaan puristusjännityksen alaisena olevan kerroksen. Tämä 

kerros parantaa rakenteen väsymiskestävyyttä, joten huomioidaan se väsymisluokkaa 

nostavana tekijänä (Niemi & Tarjavuori 1995: 25). Näin tehokasta 

puhdistusmenetelmää ei ole yleensä tarpeen suorittaa tasaisille pinnoille, joten kyseistä 

tekijää ei huomioida perusaineen väsymismitoituksessa. 

Myös tällä mittausalueella vetovaikutuksen alaisena olevia palkin sivuja olivat sen ala- 

ja oikeanpuoleiset sivut. Näitä sivuja kutsuttiin lyhenteillä 2x3R ja 2x3B. Kyseisten 
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sivujen jännityksillä laskettiin aluksi runkoputken kestoikä sen perusaineelle samalla 

tavalla kuin mittausalueilla 1 ja 2. Tällöin kohdan 2x3R kestoiäksi saatiin 2100 

työvuotta ja kohdan 2x3B 1000 työvuotta. Myös nämä arvot tarkoittavat käytännössä 

ääretöntä kestoikää, sillä esimerkiksi materiaaliin kohdistuva korroosio voi aiheuttaa 

suurempia ongelmia näin pitkällä aikavälillä. Laskelmat esitetään taulukkomuodossa 

liitteessä 8.  

Rungon pitkittäisen hitsisauman kestoikää arvioitiin Eurocode 3 osassa 9 esitetyllä 

menetelmällä. Kyseisessä standardissa esitetään väsymisluokkia erilaisille 

hitsausliitoksille, joita on käytössä myös tässä tarkasteltavassa rakenteessa. Standardin 

taulukossa 8.2 esitetään väsymisluokat pitkittäiselle hitsisaumalle hitsin laadun 

perusteella. Käytetään väsymisluokkana Eurokoodin 3 1-9:n taulukon kohtaa 10, missä 

väsymisluokka on 90. Tämä väsymisluokka valitaan siitä syystä, että hitsatussa 

runkoputkessa on risteäviä hitsisaumoja, mikä ei ole sallittua. Lisäksi hitsin 

laadunvarmistuksesta ei tiedetä tarkemmin. Liitoksen mitoituksessa huomioidaan 

standardista poiketen kuulapuhalluksen vaikutus väsymisrajaan. Kuulapuhallettua hitsiä 

vastaava väsymisluokka saadaan, kun Eurokoodin mukainen väsymisluokka kerrotaan 

Huther:n et al (1994) mukaan kertoimella 1,33 (Niemi & Tarjavuori 1995: 29). 

Kyseinen kerroin on voimassa vain, kun kyseessä on pitkittäinen ripa. Tämän oletetaan 

sopivan myös siiven rungon pitkittäiselle hitsisaumalle turvallisesti, sillä kyseinen 

kerroin on pienin kuulapuhalluksen kerroin edellä mainitussa lähteessä. Tällöin voidaan 

käyttää väsymisluokkaa 120, mikä on väsymisluokkaa 90 huomattavasti parempi.  

Kappaleessa 7.3 esitetään tarkemmin hitsin väsymiskestävyyden parantamista. 

Kyseiseen väsymisluokkaan kuuluvia hitsisaumoja on tällä mittausalueella palkin ylä- ja 

alapinnalla. Vain palkin alapintaan kohdistuu vetojännitystä, joten mitoitus tehdään vain 

alapinnan jännitysheilahduksilla. Tämä voidaan tehdä sillä olettamuksella, että 

puristusjännitysten ei oleteta olevan säröä avaavia. Merkataan alapuolista 

laskentakohtaa lyhenteellä 2x3B. Kyseisen kohdan kestoiäksi 252 tunnin vuosittaisella 

käytöllä saatiin vain 2,2 vuotta. Näiden kohtien kestoikälaskelmat esitetään liitteessä 8. 

Saatu tulos on pieni, kun huomioidaan että vuonna 1996 valmistettu rakenne on vielä 

käytössä. Tulosta voidaan kuitenkin selittää sillä, että laskennallinen mitoitus perustuu 

todennäköisyyksiin. Tällöin rakenne voi siten olla hieman oletettua parempi. Toinen 
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selitys tähän on se, että kyntöauraa ei ole käytetty joka vuosi yhtä paljon tai siihen 

tavallisesti kohdistuvat kuormitukset ovat olleet mittauksissa havaittuja pienempiä.  

Runkoputki on kiinnitetty poikittaisella hitsillä osaan, jonka avulla siiven runko 

kiinnitetään kyntöauran päärunkoon. Kyseiselle hitsisaumalle tehtiin 

kestoikätarkasteluja myös Eurocode 3 osaa 9 mukaillen. Tätä hitsisaumaa kuvaava 

rakenneyksityiskohta löytyy standardin SFS–EN 1993–1–9 taulukosta 8.5, jota 

parhaiten vastaava väsymisluokka on 80. Huther:n et al. mukaan tällaisen T-liitoksen 

väsymisluokka kuulapuhallettuna saadaan, kun käytetään väsymisluokkaa 220 (Niemi 

& Tarjavuori 1995: 29). Kyseinen väsymisluokka on siten Eurokoodin väsymisluokkaa 

huomattavasti suurempi. Tähän väsymisluokkaan kuuluvia hitsisaumoja on siiven 

runkopalkin oikealla- ja alapuolella, joita kuvataan lyhenteillä 2x3R ja 2x3B. Näillä 

menetelmillä laskettuna oikean puolen hitsisauman kestoiäksi saatiin 300 työvuotta ja 

alapuolen saumalle 17 vuotta. Kestoikä on lyhyt suhteessa siihen, että kyseinen 

hitsisauma on kestänyt pidempään. Myös tätä voidaan selittää samoilla tekijöillä, kuin 

pituussuuntaisen hitsin kestoikää selitettiin. Mittausalueen poikittaisten hitsien 

kestoikälaskelmat esitetään myös liitteessä 8. 

6.2.2 Mittausalue 4 

Mittausalueella 4 suoritettiin samat mittaukset ja laskelmat kuin mittausalueella 3. 

Neljännen siiven runkopalkin oikean- ja alapuolinen sivu olivat myös tällä alueella 

vedettyinä. Näitä alueita kutsutaan merkinnöillä 2x4R ja 2x4B. Kyseisissä kohdissa 

tehtiin siis kestoikälaskelmia perusaineelle sekä pitkittäiselle- ja poikittaiselle 

hitsisaumalle. Perusaineen kestoiäksi kohdassa 2x4R saatiin 86900 työvuotta ja kohdan 

2x4B kestoiäksi 12400 vuotta. Nämä tulokset tarkoittavat käytännössä perusaineen 

ääretöntä kestoikää. Runkopalkin pituussuuntainen hitsisauma on palkin vedetyllä 

alapuolella, missä sauman kestoiäksi saatiin 6,3 työvuotta. Poikittaisia vetopuolen 

hitsejä oli kohdissa 2x4R ja 2x4B. Näiden kohtien kestoiäksi saatiin 296000 ja 150 

työvuotta. Mittausalueen 4 kestoikälaskelmat esitetään liitteessä 9. 



 

 

82 

6.3 Hot spot -kohtien kestoiän laskenta 

Hot spot -kohdille laskettiin kestoiät kahdessa oletetussa särösuunnassa. Tarkastellut 

särösuunnat esitetään seuraavassa kuvassa (Kuva 43), joista Eurokoodi 3:n mukainen 

todennäköisin särösuunta on kuvassa vasemmalla. Kuvaan on myös merkattu nuolilla 

säröä avaavien jännitysten suunnat. Lisäksi tarkasteltiin tilannetta, missä särö oletettiin 

olevan hitsin suuntaisesti putken poikittaissuunnassa. Mittausalueiden 5 ja 6 hitsisaumat 

eivät olleet yhtä juohevan näköisiä, kuin mittausalueiden 3 ja 4 hitsit. Tämän perusteella 

voidaan olettaa, että kyseisille hitsisaumoille ei ole tehty merkittäviä hitsisauman 

jälkikäsittelyjä. Tällöin ei voida suorittaa laskelmia korotetuilla väsymisluokilla. Tässä 

tilanteessa käytetään siis Eurokoodi 3:n tai SFS 2378:n mukaisia väsytysluokkia. 

 

Kuva 43. Hot spot kohtien tarkastellut särösuunnat. 

Mittausalueiden 5 ja 6 hot spot -kohdat mitoitettiin kappaleessa 5.8 esitettyjen 

menetelmien mukaisesti. Eurokoodi 3:n osassa 9 on erikseen rakenneyksityiskohtia 

geometriseen- eli hot spot -jännitykseen perustuville menetelmille. Näille 

rakenneyksityiskohdille on myös olemassa niitä vastaavat väsymisluokat ja Wöhler-

käyrät, joita on käytettävä hot spot -menetelmän yhteydessä. Tässä tilanteessa sopivin 

hot spot -väsymisluokka oli 100. Kyseistä väsymisluokkaa käytettiin näiden molempien 

kohtien laskennassa. Mitoituksessa sovelletun standardin mukaisesti laskennassa 

käytettiin jännitysheilahduksia, jotka määriteltiin edellisten mittausalueiden tapaan 

Rainflow-menetelmällä. Jännitysheilahduksista muodostettiin kestoikä Minerin 

vaurioteorian mukaisesti. 
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Tarkastellaan aluksi edellisen kuvan todennäköisintä särösuuntaa, jossa särö on 135 

asteen suunnassa vaakatasosta. Tätä suuntaa vastaan kohtisuorat jännitykset laskettiin 

rusettiliuskojen jännityksistä tasojännitystilan mukaisesti ja ekstrapoloitiin 

hot spot -jännitykseksi hitsisauman nurkkaan. Näistä jännityksistä määriteltiin 

jännitysheilahdusten kertymä, jolla mitoitus suoritettiin. Tällöin ensimmäisen siiven 

mittausalueen 5 hot spot -kestoiäksi saatiin 120 työvuotta. Mittausalueella 6 vastaava 

kestoikä on 9600 työvuotta. Myös nämä tulokset osoittavat, että kyntöauran 

ensimmäiseen siipeen kohdistuu huomattavasti suurempia kuormituksia. Näiden kohtien 

kestoikälaskelmat hot spot -jännityksille esitetään liitteessä 10. 

Toisessa tarkastellussa tilanteessa särön oletettiin olevan 45 asteen kulmassa 

vaakatasoon nähden. Tällöin säröä avaava hot spot -jännitys laskettiin rusettiliuskojen 

pääjännityksistä ekstrapoloimalla. Nyt mittausalueen 5 kestoiäksi saatiin 0,7 työvuotta 

ja mittausalueen 6 iäksi 3 työvuotta. Vastaavat laskelmat suoritettiin myös hitsin 

suuntaiselle särölle, jolloin kestoikä mittausalueella 5 oli 0,3 työvuotta. Mittausalueella 

6 vastaava kestoikä oli myös 3 työvuotta. Koska tarkasteltava rakenne on näiltä osin 

vielä käyttökunnossa, näissä suunnissa ei siten ole ollut murtumiseen johtavaa 

alkusäröä. Mahdollisen alkusärön kasvaminen on myös voinut jostakin syystä pysähtyä. 

Lyhyt laskennallinen kestoikä johtuu siitä, että kyseisissä kohdissa esiintyy 

huomattavan paljon jännitysheilahduksia, jotka ovat väsymisrajaa suurempia. On myös 

mahdollista, että mittauksissa havaitut suuret jännitysheilahdukset olivat auran 

aiempaan käyttöön verrattuna huomattavasti suurempia.  
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7 LUJAT TERÄKSET RAKENNEMATERIAALINA 

7.1 Lujat teräkset 

Rakenneteräkset voidaan luokitella seostamattomiin sekä seostettuihin rakenneteräksiin. 

Seostamattomien terästen rajana voidaan pitää seuraavia pitoisuuksia, joiden ylityttyä 

on kyseessä seostettu teräs: Al 0,1 %, Cu 0,25 %, Mn 0,8 % ja Si 0,5 %. Seostettuun 

teräkseen on lisätty jotain seosainetta, kuten kromia, nikkeliä, molybdeeniä tai 

vanadiinia haluttujen ominaisuuksien parantamiseksi. Seostamattomia teräksiä ovat 

esimerkiksi yleiset rakenneteräkset ja laivanrakennusteräkset. Seostetuista teräksistä 

mainitaan esimerkkinä ruostumattomat- ja nuorrutusteräkset. (Leinonen 2006: 63.) 

Kun puhutaan lujista teräksistä, tarkoitetaan sillä usein lujuusluokkaa 355 korkeamman 

luokan teräksiä. Yksiselitteistä määritelmää lujalle teräkselle ei kuitenkaan ole. Tässä 

työssä tarkastellaan SSAB:n rakenneputkia, jotka on valmistettu tällaisista lujista 

teräksistä. Työn tilaajan toivomuksena oli, että kyntöauran rakenteita suunniteltaisiin 

lujuusluokan S700 teräksestä. Tässä lujuusluokassa SSAB:lta (ent. Rautaruukki) löytyy 

kuumavalssattuna Strenx MC -rakenneterästä sekä kuumavalssatusta teräksestä 

kylmämuovattua Strenx Tube 700 MH -rakenneputkea. Näiden teräslaatujen 

mikrorakenne on lujaa ja sitkeää alabainiittia ja tällaisen teräksen iskusitkeys on myös 

erittäin hyvä (Leinonen 2006: 60). Tällainen teräs sopii siis näiden ominaisuuksiensa 

puolesta kyntöauran rungon rakennemateriaaliksi. 

Lujien terästen suuri myötölujuus mahdollistaa rakenteiden massojen keventämistä ja 

siten kustannustehokkaampia ratkaisuja. Lujien terästen ominaisuudet, kuten suuri 

myötölujuus ja hitsattavuus ovat ominaisuuksia, jotka halutaan mahdollisimman 

hyviksi. Koska lujien terästen käyttäminen johtaa yleensä ohuempiin rakenteisiin, on 

huomioitava että materiaalin kimmokerroin ei kuitenkaan riipu lujuusluokasta. Tällöin 

rakenteen pieneneminen vähentää myös sen jäykkyyttä, mikä on otettava suunnittelussa 

huomioon. (Kiuru 2012: 14.)  
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Edellä mainitut ominaisuudet löytyvät esimerkiksi SSAB:n Strenx Tube 700 

MH -rakenneputkista. Kyseinen teräs on SSAB:n esitteen mukaan hitsattavissa kaikilla 

yleisillä hitsausmenetelmillä, sillä teräs on matalaseosteista termomekaanisesti 

kuumavalssattua terästä. Hitsaaminen voi kuitenkin vaikuttaa teräksen ominaisuuksiin, 

sillä hitsausta voidaan ajatella lämpökäsittelynä. Kyseessä olevan teräksen myötölujuus 

on vähintään 700 MPa ja murtolujuus vähintään 750 MPa. Iskusitkeyskoe Charpy V 

40 J on suoritettu tälle teräslaadulle lämpötilassa –20 Celsiusastetta, joten materiaali 

sopii hyvin myös kylmiin olosuhteisiin. (Ruukki 2015.) 

Perusmateriaalin lujuuden kasvaessa materiaalin väsymiskestävyys kasvaa kappaleen 

5.1 mukaisesti. Lujilla teräksillä hitsattujen liitosten väsymiskestävyys ei kuitenkaan 

kasva samassa suhteessa perusaineen väsymiskestävyyden kanssa. Tämä johtuu 

pääasiassa hitsien rajaviivoilla olevista alkuvirheistä, jolloin nämä liitokset ovat 

määrääviä rakenteen väsymiskestävyydessä. Lisäksi hitsaus aiheuttaa perusaineen 

mikrorakenteeseen HAZ- eli muutosvyöhykkeen. Särön kasvun vastustuskyky 

hitsatuissa liitoksissa ei eroa tavallisten- ja lujien terästen välillä, joten liitoksen 

väsymiskestävyydet pysyvät samalla tasolla teräslaadusta riippumatta. (Kiuru 2012: 14.) 

Rakenteelle voidaan määrittää kaavan (45) avulla rajat, joiden alapuolella rakenteen 

staattinen mitoitus on määräävänä. Tällöin väsymismitoitusta ei tarvitse kyseiselle 

yksityiskohdalle tehdä. Taulukkoon 6 on määritetty kuormituskertojen rajoja 

S700-lujuusluokan teräkselle kappaleessa 5.8 esitettyjen väsymisluokkien perusteella. 

Nämä arvot on laskettu vetotykytyskuormitukselle, jolloin jännitysheilahduksen 

maksimi on oltava materiaalin myötörajaa matalempi. Laskenta tehtiin siten, että 

minimijännitys oletettiin nollaksi. 

Taulukko 6. Staattisen mitoituksen ylärajoja vetotykytyskuormituksessa. 

Staattisen ja dynaamisen mitoituksen raja S700 teräkselle vetotykytyskuormituksessa 

Sallittu 
jännityshei-
lahdus 

Väsymisluokka Δσc ja sitä vastaava kuormituskertojen määrä NR 

36 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 125 140 160 

Re = 700 272 373 532 729 1025 1459 2089 2988 4254 5836 8198 11397 16013 23902 
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7.2 Lujien terästen hitsaus  

Terästen yleisin liittämistapa on nykyisin hitsaus, sillä kyseinen menetelmä on helppo ja 

suhteellisen nopea toteuttaa. Hitsauksessa kappaleeseen kohdistuu kuitenkin voimakas 

lämpötilan muutos, mikä vaikuttaa perusaineen ominaisuuksiin. Hitsisauman viereen 

syntyy hitsauksen aikana niin sanottu HAZ-vyöhyke, jossa perusaineessa on tapahtunut 

mikrorakenteen muutoksia hitsauksen aiheuttaman lämmön vaikutuksesta. Kyseisellä 

alueella perusaineen lujuus voi vaihdella huomattavasti, joten raskaasti kuormitetuissa 

rakenteissa hitsisauman alueella on riski sauman alueiden myötämiselle. Lisäksi 

kyseinen vyöhyke voi jäähtyä liian nopeasti, jolloin alue on altis halkeilulle 

karkenemisilmiön vuoksi. Tätä voidaan ehkäistä esilämmityksellä sekä lämmöntuonnin 

rajoittamisella. Teräksen hitsattavuutta voidaan arvioida niin sanotulla hiiliekvivalentilla 

CEV. CEV-arvo kuvaa teräksen karkenevuutta ja kylmähalkeilualttiutta hitsauksessa. 

Kun hiiliekvivalentti on vähemmän kuin 0,45, on teräs hyvin hitsattavaa myös ilman 

esilämmitystä (Ruukki 2014: 5).  

Lujilla karkenevilla teräksillä on vaarana erityisesti kylmähalkeilu, jossa hitsi tai 

perusaine HAZ-vyöhykkeellä halkeilee vedyn takia. Tämä halkeilu voi syntyä myös 

hitsin sisälle ja on siten mahdotonta tunnistaa. Kylmähalkeilun kannalta teräs on hyvin 

hitsattavaa, kun CEV-arvo on alle 0,41 (Ruukki 2014: 5). Hiiliekvivalentin arvoja löytyy 

esimerkiksi teräksen toimittajan esitteistä, mutta varmin tapa hiiliekvivalentin 

selvittämiseen on laskea sen arvo teräsvalmistajan toimittaman ainestodistuksen 

perusteella. SSAB:n hitsaus -esitteen mukaan Strenx 700 MC -teräksen hiiliekvivalentti 

on välillä 0,37 … 0,41, joten kyseinen teräs on hyvin hitsattavaa. Hitsauksen 

lämmöntuonnin rajoittaminen perustuu siihen, että sillä säädetään hitsin 

jäähtymisnopeutta. Jäähtyminen ei saa tapahtua liian nopeasti, koska se aiheuttaa 

karkenemista. Tässä työssä käytettävä Strenx 700 MH -teräs ei kuitenkaan ole 

karkenevaa. Toisaalta hidas jäähtymisnopeus aiheuttaa liitoksen kovuuden, lujuuden ja 

iskusitkeyden heikkenemistä. Huomiona tähän voidaan todeta, että hitsaus on aina 

tehtävä teräsvalmistajan ohjeiden mukaan, jotta materiaalin ominaisuudet pysyisivät 

mahdollisimman hyvinä. Erityisesti hitsauksen jäähtymisnopeuteen on siten 

kiinnitettävä huomiota, jotta hitsiin ei synny säröjä, jotka voivat aiheuttaa rakenteen 

nopean väsymisen ja lopullisen rikkoutumisen. Aina, kun siirrytään hitsaamaan uusia 



 

 

87 

teräslaatuja, olisi tehtävä menetelmäkoe. Kyseisellä kokeella varmistetaan etukäteen 

haluttujen ominaisuuksien saavuttaminen lämpökäsitellyssä tai hitsatussa rakenteessa 

(Ruukki 2014: 13, Rissanen 2011: 23).  

7.3 Hitsin väsymiskestävyyden parantaminen 

Niemen ja Tarjavuoren (1995) mukaan korkean lujuusluokan mahdollistamat suuret 

jännitystasot tekevät väsymisestä määräävän vauriomuodon. Tämä siten on vaikeuttanut 

lujien terästen etujen hyödyntämistä. Tällöin erityisesti hitsin väsymiskestävyyten on 

kiinnitettävä huomiota. Hitsisaumojen väsymiskestävyyttä on mahdollista parantaa 

rakenteen muotoilulla sekä jälkikäsittelymenetelmillä. Väsymiskestävyyden 

parantaminen on aina aloitettava rakenteen muotoilulla ja hitsien sijoittamisella sinne, 

missä jännitysvaihtelut ovat alhaisemmat. Hitsin väsymislujuutta kasvattavat 

jälkikäsittelymenetelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään, jotka ovat lähteen mukaan 

hitsigeometrian parantaminen sekä jäännösjännitysmenetelmät. Geometrian 

parantamisessa tavoitteena on poistaa hitsisauman alueilta reunahaavat sekä 

hitsausvirheet. Myös hitsin rajaviivan muotoa voidaan parantaa. 

Jäännösjännitysmenetelmissä tavoitteena on muodostaa väsymiselle alttiiseen kohtaan 

puristusjännitystila, joka pyrkii estämään särön avautumista ja kasvua. Myös 

hitsausjäännösjännitysten pienentäminen lämpökäsittelyllä on mahdollista tietyillä 

edellytyksillä. Seuraavassa kuvassa (Kuva 44) esitetään Haagensenin 1985 esittämät 

hitsisauman jälkikäsittelymenetelmät pääryhmien mukaisesti. (Niemi, Tarjavuori 1995: 

1-3.) 

Tässä työssä esitetään kuvan 44 menetelmistä tärkeimpiä, jotka ovat koneviilaus, TIG-

käsittely, kuulapuhallus ja vasarointi, esiylikuormitus ja paikallinen puristus sekä 

myöstökäsittely. Näistä kaksi ensimmäistä ovat hitsigeometrian parantamiseen 

perustuvia menetelmiä ja loput perustuvat jäännösjännityksiin.  
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Kuva 44. Hitsin jälkikäsittelymenetelmät (Niemi, Tarjavuori 1995: 2). 

Koneviilauksella poistetaan hitsin rajaviivan kohdalla alkusäröinä toimivat pintaan 

ulottuvat hitsausvirheet. Samalla hitsin rajaviivan geometria pyöristyy. Päittäisliitoksen 

väsymiskestävyys saadaan lähes perusaineen tasolle, jos hitsikupu hiotaan perusaineen 

tasaan edellyttäen että muita hitsausvirheitä ei ole. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista 

pienahitsille. Koneviilaus suoritetaan seuraavan kuvan (Kuva 45) mukaisesti niin, että 

kaikki reunahaavat ja kuonasulkeumat poistuvat. Tämän käsittelyn jälkeen hiotun 

pinnan tulee olla sileä. Eri lähteiden mukaan materiaalia pitäisi poistaa hitsin 

rajaviivalta 0,8…2 mm syvyydeltä, 1…4 mm syvyydeltä tai maksimissaan 10 % 

levynvahvuudesta. Näistä kaksi viimeiseksi mainittua kuitenkin sopivat ilmeisesti vain 

paksuimmille levynvahvuuksille. Hionnassa poistetaan materiaalia myös perusaineesta, 

joten tulee huolehtia, että poikkileikkauksen ohentaminen ei alenna sen staattista 

kestävyyttä liiaksi. (Niemi, Tarjavuori 1995: 4.) 

 

Kuva 45. Koneviilauksen suorittaminen (Niemi, Tarjavuori 1995: 4). 



 

 

89 

TIG-käsittely on hitsin rajaviivan uudelleensulatusmenetelmä, missä tarkoituksena on 

sulattaa hitsin rajaviivalla olevat alkusäröt sekä muotoilla hitsin liittymä perusaineeseen 

juohevaksi. Tällöin särön ydintyminen liitoksessa vaikeutuu. Rajaviivan sulatuksessa 

voidaan käyttää normaalia ohuiden levyjen hitsaukseen tarkoitettua TIG-poltinta. 

Lisäainetta ei yleensä menetelmässä käytetä. Käsittelyn jälkeinen nopea sulan 

jäähtyminen voi aiheuttaa martensiittia käsitellyn kohdan HAZ-vyöhykkeeseen, jolloin 

alueen kovuus kasvaa hiilipitoisuudesta riippuen. Martensiitti voi olla selityksenä 

käsitellyn hitsin pinnan puristusjännitykselle. On kuitenkin huolehdittava, että hitsin 

rajaviivan kovuus ei kasva liiaksi. Liikaa kovuutta voidaan ehkäistä toistamalla TIG-

käsittely, jolloin tapahtuu päästymisilmiö joka pehmentää aiemmin käsiteltyä pintaa. 

TIG-käsittely tehdään Haagensenin (1981) mukaan seuraavan kuvan (Kuva 46) 

mukaisesti. (Niemi, Tarjavuori 1995: 7.) 

 

Kuva 46. Hitsin rajaviivan TIG-käsittely (Niemi, Tarjavuori 1995: 7). 

Kuulapuhallus ja vasarointi ovat jäännösjännitysmenetelmiä, joissa materiaalin pintaan 

muodostetaan puristusjäännösjännitys. Tämä kylmämuokkaamalla saatu jännitystila 

estää tehokkaasti särön avautumista ja pienentää siten tehollista jännitysheilahdusta. 

Näissä menetelmissä hitsin rajaviivan alueelle suunnataan pistemäisiä iskuja, joiden 

vaikutuksesta pintakerros plastisoituu. Kimmoisen muodonmuutoksen palautuessa 

plastisoitunut alue muuttuu puristetuksi. Kuulapuhalluksessa käytettävien kuulien 

sopiva koko on noin 0,2 … 1 mm, jotta hitsin rajaviiva muokkautuisi tehokkaasti. 

Käsittelyn tehokkuus voidaan varmistaa toistamalla käsittely hieman suuremmilla 

kuulilla, jotta saadaan riittävä muokkausaste. Kuulapuhalluksen kattavuus on 

tarkastettava, jotta voidaan varmistua menetelmän toimivuudesta. Käsittely voidaan 

tarkastaa esimerkiksi 10-kertaisella suurennuslasilla tai fluoresoivan lakan avulla. 

Hitsisaumojen kuulapuhalluksella saadaan myös se etu, että koko rakenne voidaan 
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puhdistaa samalla maalausta varten. Siten kuulapuhallus ei kasvata 

valmistuskustannuksia kovin paljon, koska maalattavat rakenteet puhdistetaan 

tyypillisesti raepuhalluksella. Hitsisauman vasaroinnissa kuljetetaan puolipallon 

muotoisella terällä varustettua vasaraa hitsisauman rajaviivalla. Myös tämä käsittely 

aiheuttaa hitsin rajaviivalle puristusjännitystilan, mikä parantaa hitsin 

väsymiskestävyyttä. Vasarointi voidaan tehdä myös työkalulla, joka koostuu noin 2 mm 

vahvoista teräslankakimpuista. Näissä kummassakin menetelmissä on huolehdittava, 

että kaikki alueet tulevat käsitellyksi kauttaaltaan. Tällöin kuljetusnopeus ja työkalujen 

koot ovat merkitseviä. (Niemi, Tarjavuori 1995: 12.) 

Yıldırım (2013) on käsitellyt tutkimuksessaan hitsin HFMI-jälkikäsittelyä. 

HFMI-käsittely on lyhenne käsitteestä High Frequency Mechanical Impact. Kyseinen 

käsittely on perinteiseen vasarointiin tai neulavasarointiin verrattuna 

käyttäjäystävällisempi ja iskujen taajuus on huomattavasti nopeampi. HFMI-käsittely 

suoritetaan samalla tavalla edellä esitetyn vasaroinnin kanssa. Tällä käsittelyllä päästään 

kuitenkin parempaan käsitellyn pinnan laatuun sekä saadaan hitsin väsymisluokkaa 

kahden miljoonan kuormituskerran kohdalla parannettua 89–209 % liitosmuodosta 

riippuen. Kun verrataan hitsatun tilan väsymisluokkaa HFMI-käsiteltyyn 

väsymisluokkaan, saadaan pitkittäisen hitsin väsymisluokka 1,97-kertaiseksi. 

Ristiliitoksella ja päittäisliitoksella väsymisluokka on 2-kertainen. Nämä arvot ovat 

voimassa nimellisten jännitysten menetelmässä sekä myötölujuuden ollessa 550–

750 MPa. (Yıldırım 2013: 11–30.) 

Esiylikuormitus ja paikallinen puristus ovat perinteisiä menetelmiä hitsin 

väsymislujuuden parantamiseksi. Esiylikuormituksessa rakennetta kuormitetaan niin, 

että hitsin rajalla tapahtuu plastisoitumista vetojännityksen vuoksi. Kyseisen kohdan 

ympärillä muu materiaali pysyy kuitenkin kimmoisessa tilassa. Tällöin plastisoituneelle 

alueelle muodostuu puristusjäännösjännitys, kun ylikuormitus poistetaan. Vaikka 

puristusjäännösjännitystä ei syntyisikään, hitsausjäännösjännitykset kuitenkin 

pienenevät. Näiden jäännösjännitysten häviäminen parantaa väsymiskestävyyttä omalta 

osaltaan. Ylikuormituksen vaikutusta voidaan tehostaa suorittamalla se korotetussa 

lämpötilassa. Esiylikuormitukselle ei ole tutkimustuloksia numeroarvoina siitä, kuinka 

paljon esimerkiksi väsymisluokka nousee menetelmän tuloksena. Satunnaiset harvat 
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ylikuormitukset voivat kuitenkin parantaa perusaineen väsymiskestävyyttä esimerkiksi 

HAZ-vyöhykkeellä merkittävästi. Paikallisen puristuksen menetelmässä aiheutetaan 

nimensä mukaisesti voimakas levyn paksuussuuntainen puristus väsymisalttiiseen 

kohtaan. Tämä jättää kyseiseen kohtaan siten puristusjännityksen ja vaikuttaa 

väsymiskestävyyteen parantavasti. (Niemi, Tarjavuori 1995: 15.) 

Myöstön eli jännitystenpoistohehkutuksen tavoitteena on vähentää hitsauksen 

aiheuttamia vetojäännösjännityksiä. Tämä hehkutus pienentää materiaalin myötörajaa 

tilapäisesti, koska lämpötila nousee. Myöstö suoritetaan siten, että koko työkappale 

kuumennetaan hehkutuslämpötilaan. Tällöin työkappaleen sisäiset jännitykset pääsevät 

laukeamaan plastisen muodonmuutoksen johdosta. Hehkutus on kuitenkin tehtävä 

riittävän hitaalla lämpenemis- ja jäähtymisnopeudella, jotta uusia jännityksiä ei syntyisi 

lämpötilan muutoksen vuoksi. Tyypillinen hehkutuslämpötila on 500–650⁰C. 

Menetelmä kuitenkin parantaa hitsin väsymiskestävyyttä vain puristuspuolella 

tapahtuvissa väsytystapauksissa. SSAB:n mukaan myöstökäsittely on sallittua myös 

S700-lujuusluokan teräksille, kun se suoritetaan teräsvalmistajan ohjeiden mukaisesti. 

(Niemi, Tarjavuori 1995: 15.) 

Edellä esitetyistä menetelmistä ranskalaiset Huther et al. ovat keränneet koetuloksia, 

joiden perusteella on määritetty väsymisluokkia jälkikäsitellyille hitsiliitoksille. 

Menetelmistä tehokkaimpia ovat TIG-käsittely, kuulapuhallus, hiontamenetelmät ja 

vasarointi. Väsymisluokat on määritetty kolmessa teräksen lujuusluokkatasossa, jotka 

on yhdistetty suositeltaviksi arvoiksi Eurokoodi 3:n perusteella. Jälkikäsiteltyjen hitsien 

väsymisluokkien arvot, joita Huther et al. ehdottavat käytettäväksi jälkikäsitellyille 

hitseille, on kirjattu seuraavaan taulukkoon (Taulukko 7). Nämä tulokset ovat 

käyttökelpoisia, kun levynvahvuus on alle 25 mm ja minimijännityksen suhde 

maksimijännitykseen on lähellä nollaa. Tämä tarkoittaa sitä, että menetelmät ovat 

tehokkaita vain lähinnä vetopuolella. (Niemi, Tarjavuori 1995: 29.) 
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Taulukko 7. Hitsin jälkikäsittelyn aiheuttama väsymiskestävyyden korottaminen. 

Liitosmuoto Menetelmä Δσc Δσc(EC3) 

Päittäisliitos TIG 180-205 90 

Kuulapuhallus 225 

Vasarointi 190 

HFMI 180 

Ristiliitos TIG 125-155 71 

Hionta 160 

Kuulapuhallus 145 

Vasarointi 210 

HFMI 142 

T-liitos TIG 120 71-90 

Kuulapuhallus 220 

Pitkittäinen ripa Hionta 100 63-71-90 

Kuulapuhallus 95-120 

Vasarointi 100 

HFMI 120-177 

 

Hobbacher:n (2009) mukaan hitsin rajaviivan hionnalla, TIG-käsittelyllä ja 

vasaroinnilla saavutetun väsymisluokan parannuskertoimet nimellisjännityksen 

mukaisille väsymiskäyrille ovat 1,3. Vasaroinnilla voidaan käyttää kuitenkin kerrointa 

1,5, jos teräksen lujuusluokka on 355 ja 900 välillä. Myötölujuuden ollessa 355 tai 

vähemmän, käytetään kuitenkin kerrointa 1,3. (Kiuru 2012: 73.) 

7.4 SSAB:n pituussuunnassa hitsatun rakenneputken 

väsymiskestävyys 

Wilénin diplomityössä (2014) tutkittiin pituussuunnassa hitsatun rakenneputken 

väsymislujuutta HF-hitsausta käytettäessä. Kyseisen työn tarkoituksena oli määrittää 

väsymisluokka SSAB:n valmistamille rakenneputkille. Kyseisessä työssä yhtenä 

tutkittavana rakenneputken teräslaatuna oli Optim 700 Plus MH, mikä vastaa työssä 

käytettävää Strenx Tube 700 MH -terästä. HF-hitsaus on hitsausmenetelmä, jossa 

valmiin putken muotoon valssattu putki johdetaan induktiokelan läpi. Induktiokelan 

aiheuttama magneettikenttä kuumentaa rakenneputken vielä toisistaan irrallaan olevat 

reunat, minkä jälkeen laitteisto puristaa sauman kiinni. Wilénin diplomityössä tutkittiin 

siis juuri tällä tavalla valmistetun rakenneputken kiinnityshitsin väsymislujuutta. (Wilén 

2014: 17.) 
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Edellisen kappaleen mukaisesti valmistetussa rakenneputken hitsisaumassa on 

vetojäännösjännitys, mikä ei ole edullinen tila väsymisen kannalta. Nämä 

jäännösjännitykset voidaan tarvittaessa normalisoida jo rakenneputken valmistuksen 

yhteydessä, mikä tapahtuu siihen tarkoitetun induktiokelan avulla. Tällöin hitsisauman 

lämpötila nostetaan austeniittiseen noin 960 asteeseen, jolloin haitalliset vetojännitykset 

saadaan minimoitua. (Wilén 2014: 22.)  

Wilénin diplomityössä muodostettiin väsymisluokkia väsytyskokeiden perusteella 

vetotykytykselle ja vaihtokuormitukselle. Koesauvat oli otettu rakenneputken 

hitsisauman kohdalta, jolloin kokeen tuloksena saadaan putken pituushitsin 

väsymisluokka. Kokeiden tuloksena muodostettiin Eurokoodin 3 mukaiset 

väsymisluokat näille väsytystapauksille. Tällöin koetuloksiin oli huomioitu 

puristuspuolen jännityksistä vain 60 %. Vetotykytyskokeen tuloksia oli verrattu 

vaihtokuormituskokeen tuloksiin, jolloin huomattiin, että koetulokset vastaavat toisiaan. 

Tämän johdosta oli mahdollista todeta, että kokeista saadut tulokset olivat riittävän 

tarkkoja. Optim 700 Plus MH -teräksillä vetotykytyskokeen väsymisluokkien arvot 

olivat 189, 187 ja 192, jotka ovat Eurokoodi 3:n mukaista perusaineen väsymisluokkaa 

suurempia. Kyseisessä kokeessa kaikkien testien väsymisluokkien keskiarvo oli 185, 

värähtelykokeilla saatujen väsymisluokkien keskiarvo oli 184 ja vetotykytyskokeilla 

keskiarvo oli 188. Eurokoodi 3:ssa automatisoidusti pituussaumahitsatun rakenneputken 

väsymisluokka on maksimissaan 140. Tästä huomataan, että SSAB:n valmistaman 

rakenneputken väsymisluokka on parempi, kuin standardi olettaa. (Wilén 2014: 53.) 

7.5 Vaihtoehtoiset liitostavat 

Vaihtoehtoisia liitostapoja hitsisaumalle ovat ruuviliitokset, niittiliitokset, juottoliitokset 

sekä liimaliitokset. Näistä juottoliitokset ja liimaliitokset sopivat lähinnä ohutlevyille, 

joten niitä ei tarkastella tässä työssä. Myös teräsniittien käyttö on nykyisin vähentynyt, 

sillä hitsaus ja ruuviliitokset ovat korvanneet niittejä. Tähän on vaikuttanut omalta 

osaltaan myös valmistustekniikoiden tuntemisen kasvu sekä ruuviliitoksen asentamisen 

helppous. Kyntöauran tyyppisissä rakenteissa niittiliitokset eivät ole käytännöllisiä, sillä 

kyseinen liitosmuoto on vaikeampi valmistaa sekä mahdollisen komponentin 

rikkoutuessa niittiliitosta ei ole mahdollista purkaa. Lujien teräksien yleistymisen myötä 
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niitti- ja liimaliitosten yhdistelmät voivat kuitenkin yleistyä. Airila, ym.:n Koneenosien 

suunnittelu -kirjan mukaan ruuviliitos on koneenrakennuksen yleisin irrotettava liitos, 

sillä se on helppo asentaa ja purkaa sekä luotettava oikein käytettynä. Tällöin voidaan 

todeta, että ainut liitostapa jolla hitsi on järkevää korvata, on ruuviliitos. 

Ruuviliitokset voidaan jaotella niiden kuormitustavan mukaisesti leikkaus- ja 

vetovoiman rasittamiin ruuviliitoksiin.  Standardin SFS–EN 1993–1–8 mukaan 

leikkausvoiman rasittamat liitokset voidaan suunnitella reunapuristusliitoksena 

käyttörajatilassa tai murtorajatilassa liukumattomana liitoksena. Vetovoiman rasittamat 

kiinnitykset puolestaan voidaan suunnitella esijännittämättömille tai esijännitetyille 

ruuveille. (SFS–EN 1993–1–8.) 

Väsyttävässä kuormituksessa ruuvien käyttäytyminen poikkeaa huomattavasti staattisen 

vedon alaisen ruuvin käyttäytymisestä. Tyypillisten ruuvien väsymislujuudet ovat 

vetokuormituksessa vain murto-osia verrattuna samasta aineesta valmistetun sileän 

sauvan väsymislujuuteen. Ruuvien väsymisrajat ovat usein vain noin 10 % ruuvin 

materiaalin myötörajasta. Perusaineelle vastaava raja määriteltiin kappaleessa 5.1, missä 

väsymisraja oli puolet aineen myötörajasta. Tyypillisesti käytettävät ruuvit ovat 

lujuusluokkaa 8.8, jolloin väsymisrajaksi vetokuormituksessa tulee 800 MPa * 0.8 * 0.1 

= 64 MPa. Eurokoodi 3:n mukainen vastaava väsymisraja olisi noin 20 MPa. Tämän 

perusteella ruuviliitos pitäisi aina suunnitella siten, että ruuviin ei kohdistuisi väsyttävää 

kuormaa. Väsyttävässä kuormituksessa olisi hyvä käyttää esijännitettyjä ruuveja, sillä 

esijännitys voi aiheuttaa jännityksiä tasaavan plastisen muodonmuutoksen kierreosissa. 

Tällöin kierreliitoksen muotoluku pienenee esijännityksen suuruuden kasvaessa, mikä 

parantaa liitoksen väsymiskestävyyttä. Seuraavassa kuvassa (Kuva 47) esitetään 

teräksisen standardiruuvin ja mutterin liitoksen muotoluvun ja ruuvin esijännityksen 

välistä riippuvuutta. Esijännityksessä ruuviin syntyy vetojännitys ja liitoskappaleet 

puristuvat ruuvin kohdalta. Kun liitosta kuormittavat ulkoiset voimat ovat ruuvin 

esijännitysvoimia pienemmät, on liitos hyvin jäykkä. Jos ulkoiset voimat kasvavat 

esijännitysvoiman suuruiseksi, liitetyt pinnat irtoavat toisistaan ja kuormitus kohdistuu 

täysin vain ruuville. Tällaisen vedetyn liitoksen kestävyys riippuu siis suoraan ruuvin 

kestävyydestä. (Airila, ym. 2010: 187; Kiuru 2012: 38.)  
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Kuva 47. Teräksisen ruuvin ja mutterin esijännitys–muotoluku -kuvaaja (Airila, ym. 

2010: 192).  

Leikkauskuormituksen alainen ruuviliitos voidaan siis suunnitella 

reunapuristusliitoksena tai liukumattomana kiinnityksenä. Reunapuristusliitos tarkoittaa 

sitä, että ruuvia ei ole esijännitetty, jolloin ruuviin kohdistuu leikkausvoima suoraan 

rakennetta kuormittamasta voimasta. Liukumattomat liitokset ovat niin sanottuja 

kitkaliitoksia, jolloin ruuvin esijännitysvoimasta muodostuu kitkavoima liitettävien 

pintojen välille. Tämä kitkavoima pyrkii pitämään liitoksen liukumattomana, jolloin 

ruuviin ei kohdistu leikkausvoimaa. Kitkaliitoksessa ainoa ruuviin kohdistuva voima on 

siis ruuvin esijännitysvoima. Tällöin ruuvi ei ole väsyttävän kuormituksen 

vaikutuksessa ja siten ruuvin väsymiskestävyydellä ei ole vaikutusta liitoksen 

väsymiskestävyyteen. Kyseinen olettamus on kuitenkin voimassa vain silloin, kun 

voidaan varmistua kitkapintojen pitävyydestä.  Liitettävien pintojen kitkakerrointa μ 

voidaan parantaa esimerkiksi hiekka- tai kuulapuhalluksella. Seuraavassa kuvassa 

(Kuva 48) esitetään liitospintojen kitkakertoimia eri pintakäsittelyillä. Ennen liitoksen 

asentamista on varmistettava, että kosketuspinnat ovat ehdottoman puhtaita ja 

esimerkiksi purseita ei ole. Liitospinnoissa ei tule olla ruostetta tai muuta irtonaista 

ainetta. Lisäksi on oltava erityisen huolellinen, että liittämistä varten karhennettuja 

pintoja ei tasoiteta tai vahingoiteta.  (Kiuru 2012; SFS–EN 1090–2.) 
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Kuva 48. Eri pintakäsittelymenetelmillä saavutettuja kitkakertoimia teräkselle (SFS-

EN 1090-2: 57). 

Kaikki ruuvien liitokset mitoitetaan staattisesti tavalliseen tapaan eri ohjeiden ja 

standardien mukaisesti. Esimerkiksi standardeissa SFS–EN 1993–1–8 ja SFS–EN 1090–

2 esitetään menetelmiä ruuviliitosten mitoittamiseksi. Kyntöauran tyyppiset rakenteet 

ovat kuitenkin konedirektiivin alaisia rakenteita, joten edellä mainitut standardit eivät 

ole velvoittavia. Myös Airila, ym.:n Koneenosien suunnittelu -kirjassa esitetään 

ruuviliitosten mitoittamista. Tällöin yksinkertaisimmassa tapauksessa suunnitellaan 

leikkausvoiman kuormittava ruuviliitos esijännitetyllä ruuvilla. Kyseisen liitoksen ruuvi 

mitoitetaan siten, että ruuvilla saavutettava esikiristysvoima riittää pitämään liitettävät 

osat liukumattomina kitkan avulla. Esikiristysvoiman aiheuttaman kitkavoiman on siis 

oltava liitokseen kohdistuvaa leikkausvoimaa suurempi. Kaikkien ruuviliitosten 

mitoituksessa perustana onkin ruuvilla saavutettava kiristysvoima, joiden arvoja on 

myös taulukoitu (Tuomaala 1994 : 126).  
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8 KYNTÖAURAN SUUNNITTELU LUJISTA TERÄKSISTÄ 

Kyntöauran rungot suunnitellaan uudestaan siten, että rungon rakenneputkien 

materiaalina käytetään SSAB:n Strenx Tube 700 MH -terästä. Kyseisen teräksen 

myötölujuus on vähintään 700 MPa ja murtolujuus vähintään 750 MPa. Uuden 

runkorakenteen suunnittelussa pääkohtana on väsymiskestävyys sekä erityisesti 

hitsisaumojen väsymiskestävyyden parantaminen. Tavoitteena on myös vähentää 

kyntöauran massaa. 

8.1 Siiven rungon mitoitus 

Uuden kyntöauran siiven runko suunniteltiin valmistettavaksi rakenneputkesta, jonka 

mitat ovat 75 mm * 140 mm * 5 mm. Nämä alkuperäisestä poikkeavat mitat johtuvat 

siitä, että alkuperäisen kokoista S700-teräksistä putkea ei ole saatavilla. Siiven rungon 

mitoitus aloitettiin mallintamalla Catia:lla malli uudesta rakenteesta. Tämä malli sisälsi 

edellä mainitun kokoisen rakenneputken, kappaleen 8.3 mukaisen ojaksen ja 

alkuperäisen rakenteen mukaisen rungon kiinnityskappaleen. Tämä malli tuotiin 

Abaqukseen, jossa malliin luotiin elementtiverkko, kuormat sekä muut 

materiaaliominaisuudet kappaleen 4.3 mukaisesti. Kuormituksina mallissa oli 

ensimmäisen siiven kuormitukset. Mallissa käytettiin elementtikokona tarkasteltavilla 

alueilla 1,5 millimetriä ja elementtityyppeinä 8-solmuisia kuutiomaisia C3D8R-

elementtejä sekä 4-solmuisia C3D4 tetraelementtejä. Kaikki käytetyt elementit olivat 

lineaarisia. Myös redusoitua integrointia sekä hourglass control -työkalua käytettiin 

aina, kun se oli elementtityypin mukaisesti mahdollista. Esimerkiksi kuvassa 50 

esitetään verkotettu malli. Kuvassa 49 esitetään laskentatulokset von 

Mises -jännityksinä. 
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Kuva 49. Rakenteen von Mises jännitykset. 

8.1.1 Siiven runkoputken pituushitsi ja putken perusaine 

Suorakaiteen muotoisissa rakenneputkissa putken pituussuuntainen kiinnityshitsi on 

sijoitettu putken valmistusvaiheessa sen leveämmälle sivulle. Tämä on tehty siitä syystä, 

että tällaista putkea pyritään kuormittamaan sen jäykemmässä suunnassa, jolloin 

esimerkiksi taivutustapauksessa hitsisauma jää palkin neutraaliakselille. 

Neutraaliakselilla palkissa ei esiinny juurikaan jännityksiä, kun tarkastellaan puhdasta 

taivutusta. Tarkasteltavassa tilanteessa taivutusta on kuitenkin palkin molemmissa 

suunnissa.  

Runkoputken mitoittamiseksi rakenteesta mitattiin pitkittäissuuntaiset 

maksimijännitykset palkin osista, joihin ei kohdistu epäjatkuvuuskohtien vaikutuksia. 

Tällöin kyseisistä jännityksistä voitiin laskea nimelliset jännitykset palkin tuelle sen 

kiinnityskohtaan. Nämä jännitykset esitetään taulukossa 8. Taulukossa vetojännitykset 

ovat positiivisia ja puristusjännitykset negatiivisia. Mittauspiste oli 515 mm päässä 

vapaalta tuelta ja jännitykset laskettiin alkuperäisen rakenteen hitsisauman kohdalle 670 

millimetriin. Nämä jännitykset on poimittu kuvan 50 tilanteesta, missä punainen väri 

tarkoittaa vetojännitystä ja sininen puristusta. Taulukossa esiintyvä maksimijännitys on 

suuruudeltaan noin 550 MPa. Koska rakenneputken materiaali on lujuudeltaan 

700 MPa, rakenteen varmuusluvuksi saadaan kyseisessä kohdassa noin 1,3. 
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Taulukko 8. Siiven rungon pitkittäiset nimelliset jännitykset tuella hitsisauman 

kohdalla. 

Siiven rungon pitkittäiset jännitykset [MPa] 

Sijainti 

etäisyys vapaasta päästä 

515 mm 670 mm 

T -374 -487 

R 420 546 

B 420 546 

L -400 -520 

 

 

Kuva 50. Pitkittäissuuntaiset jännitykset siiven rungossa. 

Rakenneputken pituussuuntaiselle hitsisaumalle tehdään väsymismitoitus olettamalla, 

että hitsisauma on sijoitettu putken leveämmälle vedetylle sivulle. Todellisessa 

tilanteessa sauma sijoitetaan puristetulle puolelle, koska puristusjännitykset eivät 

aiheuta hitsisauman väsymistä. Tarkastetaan kuitenkin tilanne, jossa sauma olisi 

vedetyllä puolella.  

Putken pitkittäishitsin väsymismitoitus tehdään kappaleessa 5.7 esitettyjen tyypitettyjen 

kertymien avulla. Kyseisen hitsisauman väsymisluokaksi valitaan kappaleen 7.4 

perusteella 188, mikä on vetotykytyskuormituksessa määritetty väsymisluokka. Tämän 

hitsisauman väsymiskestävyyttä ei oleteta parannettavan erikseen, vaikka se olisi 

mahdollista. Väsymismitoitus suoritetaan siten, että auran suunnitelluksi käyttöiäksi 

valitaan 15 vuotta. Kyntöauran kuormitus on vetotykytyskuormitusta, jolloin 

jännitysheilahdus on sama kuin rakenteen maksimijännitys. Tässä tilanteessa 

minimijännitys on siis hyvin lähellä nollaa. Näiden tietojen perusteella väsymismitoitus 

tehdään kahdelle eri tilanteelle, jotka ovat kivien osumisesta johtuva väsyminen ja 

väsyminen tavallisessa kyntämisessä. Mittauksissa saatiin maksimikuormitus, kun 
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kynnettiin silmukkamaista rataa, jonka oletetaan vastaavan kivien osumia auraan. 

Maksimikuormitus havaittiin kerran 1,33 tunnin aikana. Tämä maksimikuormitus oli 

noin 1,35-kertainen tavalliseen kyntämiseen verrattuna. Tavallisen kyntämisen 

kuormituskertoja oli 26 kappaletta 1,33 tunnin aikana. Yksi tällainen kuormituskerta 

ajatellaan olevan sillä välillä kun aura lasketaan maahan ja nostetaan pellon toisessa 

päädyssä ylös. Tätä oletusta tukee myös se, että mittauksissa tavallinen 

kuormitusvaihtelu tapahtui kyseisellä välillä. Sinä aikana, kun aura kyntää maata, 

kuormitusvaihtelut eivät olleet merkittäviä. 

Kaavalla (45) tarkastettiin myös kuormitusmäärä, jonka alapuolella määräävänä 

mitoitustapana on staattinen mitoitus. Tämä raja laskettiin suurimmalla sallitulla 

jännitysheilahduksella, joka vetotykytyskuormituksessa on myötölujuuden suuruinen. 

Näiden tietojen perusteella kaavalla (42) saadaan laskettua ekvivalentti 

jännitysheilahdus, jonka tulee olla korotettua väsymisluokkaa pienempi. Mitoituksessa 

kivien osumille staattinen mitoitus muodostui määrääväksi. Staattisen mitoituksen 

varmuuskertoimeksi saatiin noin 1,3. Kivien osumien kuormitukset olivat mittauksissa 

1,35-kertaisia normaaliin kyntämiseen verrattuna. Normaalin kyntämisen tilanteessa 

tulokseksi saatiin, että suunniteltu käyttöikä toteutuu. Kyseisessä tilanteessa 

väsymisluokan käyttöasteeksi saatiin noin 70 %. Tällöin suunniteltu rakenteen käyttöikä 

toteutuu. Pitkittäishitsin väsymismitoituslaskelmat esitetään liitteessä 11. 

Myös siiven rungon perusaineelle tehtiin väsymismitoitus sen maksimijännityksellä. 

Mitoitus suoritettiin kappaleen 5.1 mukaisesti, missä kestoikä voidaan laskea kaavan 

(32) mukaisesti. Vetojännityksen maksimijännitysamplitudi saadaan taulukosta 8, 

jolloin se on tässä tilanteessa 273 MPa. Laskennassa huomioitiin pinnanlaadun vaikutus 

vaihtolujuuteen kertoimella 0,55 (Pajunen, Salmi: 2010: 369) sekä varmuusluku 1,25. 

Myös tämä mitoitus tehtiin kahdelle edellä mainitulle kuormitustilanteelle.  Tällöin 

normaalissa kyntämisessä saatiin kestoiäksi noin 62 työvuotta ja kivien osumille 280 

vuotta. Myös nämä laskelmat esitetään liitteessä 11.  



 

 

101 

8.1.2 Alkuperäisen rakenteen mukainen poikittaishitsi 

Lujaa runkoputkea käytettäessä alkuperäisen rakenteen mukaisen liitoksen mitoitus 

tehdään hot spot -menetelmää hyödyntäen kappaleen 3.2.4 mukaisesti.  

Hot spot -jännityksen laskentapisteet valittiin 1,6-kertaisina ohjeellisiin arvoihin 

verrattuna, sillä myös alkuperäisissä mittauksissa käytettiin vastaavia etäisyyksiä. Hot 

spot -jännitysten laskenta-arvot otettiin maksimipääjännityksistä sekä runkoputken 

pituussuuntaisista jännityksistä. Maksimipääjännitys oli hitsisauman lähialueilla 

pitkittäissuuntaisen jännityksen mukainen. Kuvassa 51 esitetään 

maksimipääjännitysjakauma hitsisauman eniten kuormitetulla osalla. Kuten kuvasta 

huomataan, myötölujuus ylittyy suurelta osin hitsisauman aluetta. Tämä myös nähdään 

hot spot -jännityksistä taulukosta 9, sillä hot spot -jännitykset ylittävät materiaalin 

myötölujuuden. Tarkasteltu liitos ei siten ole hyväksyttävä uuteen rakenteeseen. Tällä 

rakenneyksityiskohdalle on siten tarpeetonta tehdä väsymismitoitusta, koska jo 

staattisen tarkastelun perusteella rakenne ei ole riittävän luja. 

 

Kuva 51. Maksimipääjännitykset liitoksessa. 

Taulukko 9. Alkuperäisen liitoksen mukainen hitsauskiinnitys. 

Hot spot -jännitykset [MPa] 

  pääjän suunta pitkittäinen 

piste 1 713,6 710,0 

piste 2 614,2 612,0 

hot spot 779,9 775,3 
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8.2 Alkuperäisen rakenteen mukaisen hot spot -kohdan mitoitus 

Alkuperäisen rakenteen mukaiselle hot spot -kohdalle suoritettiin väsymismitoitus 

kappaleen 5.7 mukaisesti. Kyseisen kohdan kestoikää arvioitiin tyypitettyjen kertymien 

avulla. Hot spot -jännityksen ekstrapolointipisteet laskettiin rakenneputken 

seinämävahvuuden mukaan siten, että mittauspisteet ovat 1,6*0,4*t ja 1,6*1*t 

etäisyydellä hitsin rajaviivalta. Nämä etäisyydet valittiin sillä perusteella, että saadaan 

vertailukelpoisia tuloksia alkuperäisen rakenteen laskelmiin verrattuna. Alkuperäiselle 

rakenteelle suoritetuissa mittauksissa venymäliuskat olivat kyseisillä etäisyyksillä hitsin 

rajalta. 

Kyseessä olevan kohdan väsymismitoitus aloitettiin selvittämällä 

maksimipääjännityksen suunnat hot spot -kohdan alueella. Tämä tehtiin Catia:n avulla, 

koska kyseisellä ohjelmalla tämä oli nopea ja helppo toteuttaa Abaqukseen verrattuna. 

Mallin perusteella maksimipääjännityksen suunta on kohtisuorassa hitsin rajaviivaan 

nähden (Kuva 52), mikä tarkoittaa sitä, että todennäköisin särö on hitsin suunnassa. 

Tämän jälkeen luotiin laskentamalli Abaquksessa ja suoritetiin laskenta aiemmin 

esitetyllä tavalla. Tässä mallissa hitsisauman ja sen ympäryksen elementtiverkon 

kokona käytettiin yhtä millimetriä ja tyyppinä kvadraattista 20-solmuisia C3D20R 

elementtejä. Myös tässä mallissa käytettiin redusoitua integrointia. Kuormituksina 

mallissa oli aiemmin lasketut maksimikuormitukset. 

 

Kuva 52. Pääjännitykset hitsisauman rajalla. 

Kuvassa 53 vasemmalla esitetään hot spot -kohdan von Mises -jännitykset. Kuten 

kuvasta huomataan, hitsisauman rajan jännitykset ylittävät myötörajan 700 MPa. 
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Kuvissa tumman punainen jännitys tarkoittaa rakenneputken materiaalin myötölujuutta. 

Oikealla puolella kyseisessä kuvassa esitetään maksimipääjännitykset hitsisauman 

kohdalla. Myös nämä jännitykset ylittävät myötörajan, mikä voi kuitenkin selittyä 

osittain mallin geometrialla. Kuvassa 54 vasemmalla puolella esitetään kyseisen kohdan 

rakenneputken pitkittäissuuntaiset jännitykset ja oikealla poikittaissuuntaiset 

jännitykset. Näiden kolmen viimeiseksi mainituilta jännitysten suunnilta lasketaan hot 

spot -jännitykset kappaleen 3.2.4 mukaisesti. Kyseiset jännitykset laskettiin 

rakenneputken pinnasta kunkin suunnan maksimin kohdalta. Näin saadut hot 

spot -jännitykset esitetään taulukossa 10. Kuten taulukosta huomataan, hot 

spot -jännitykset ylittävät materiaalin myötörajan. Tämä ei ole sallittua, joten 

rakenteeseen on tehtävä parannuksia. 

Hot spot -kohdasta mitattiin jännitykset myös rakenneputken paksuuden suunnassa. 

Mittauspisteiksi otettiin pisteet seinämän ulkopinnalta, keskeltä sekä seinämän 

sisäpinnalta. Tätä jännitysjakaumaa esitetään kuvassa 55. Samalla tavalla mitattiin 

jännitysjakauma myös alkuperäisestä rakenteesta. Näiden kahden jakauman vertailua 

esitetään kuvassa 56. Kuvassa esitetään kummallekin rakenteelle seinämän 

normaalijännitys, taivutusjännitys sekä näiden yhdistelmä. Tästä huomataan, että 

alkuperäisessä rakenteessa taivutus tapahtui koko poikkileikkauksen yli, kun uudessa 

rakenteessa taivutusta on jo putken seinämän yli. Kyseisessä tilanteessa seinämän 

sisäpintaan kohdistuu siis puristusjännitystä. Tämä tarkoittaa sitä, että käytetty 

poikkileikkaus on liian heikko ja seinämä pyrkii leikkautumaan hitsisauman kohdalta. 

Tämä rakenne ei siten ole sallittu ja rakennetta on vahvistettava esimerkiksi siiven 

varren kiinnityspituutta rakenneputkeen muuttamalla.  

Taulukko 10. Hot spot -jännitykset alkuperäisen mukaisessa rakenteessa. 

Hot spot -jännitykset [MPa] 

  pääjän suunta pitkittäinen poikittainen 

piste 1 623,2 643,4 412,7 

piste 2 443,3 515,4 155,1 

hot spot 743,1 728,7 584,4 
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Kuva 53. Von Mises -ja maksimipääjännitys. 

 

Kuva 54. Pitkittäinen ja poikittainen jännitys. 

 

Kuva 55. Pääjännitysjakauma paksuuden yli. 
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Kuva 56. Alkuperäisen ja uuden rakenteen hot spot -kohdan jännitysjakaumat 

seinämän yli. 

8.3 Siivenrunko–ojas -liitoksen suunnittelu 

8.3.1 Uuden liitosgeometrian suunnittelu 

Edellisessä kappaleessa huomattiin, että alkuperäinen liitos lujemmalla runkoputkella 

on liian heikko. Todettiin myös, että rakennetta on vahvistettava ja tämä voidaan tehdä 

esimerkiksi ojaksen ja siiven runkoputken välistä kiinnityspituutta lisäämällä. 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 57) esitetään uusi liitosgeometria, jossa alkuperäistä 

200 mm pituista kiinnitystä on jatkettu 400 millimetriin. Kyseisessä liitosvaihtoehdossa 

muutettiin siis vain ojaksen levymäistä osaa. Tämä rakenne on myös alkuperäistä 

rakennetta parempi, sillä alkuperäisen rakenteen runkoputki on valmistettu kahdesta 

osasta hitsaamalla. Tämä hitsisauma on sijoitettu ojaksen hitsisauman alle, jolloin 

rakenteeseen syntyy risteäviä hitsejä, mikä ei ole yleensä sallittua. Uudessa ratkaisussa 

tällaista tilannetta ei pääse syntymään, sillä rakenneputken pituushitsi on sen leveällä 

sivulla. 

 

Kuva 57. Uusi liitosgeometria. 
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8.3.2 Uuden rakenteen FEM-laskenta 

Uudelle liitostyypille tehtiin FE-laskenta aikaisemman mallin mukaisesti (Kuva 58). 

Tällöin runkoputkessa saavutettiin paikallinen maksimijännitys noin 590 MPa kun 

putken yleinen jännitystaso on noin 400 MPa. Ojaksessa ja päädyn jäykistelevyssä 

maksimijännitykset ovat noin 200 MPa ja 310 MPa. Jännitysten puolesta kyseiset osat 

voivat siten olla valmistettu S355-lujuusluokan teräksestä. Kyseisessä tilanteessa näiden 

osien varmuusluvut myödön suhteen ovat siten aina vähintään 355 / 310 = 1,15. Kun 

runkoputki on myötölujuudeltaan 700 MPa, saadaan sen varmuusluvuksi vähintään 

700 / 590 = 1,2. Tällä geometrialla rakenteen vertikaalisuuntainen siirtymä on noin 

2,3 mm.  

 

Kuva 58. Rakenteen von Mises -jännitysjakauma. 

Myös uudelle rakenteelle tehtiin hot spot -jännitystarkastelu. Kyseinen tarkastelu tehtiin 

samalla tavalla, kuin aikaisemmin, jotta saadaan vertailukelpoisia tuloksia. Myös tässä 

tarkastelussa elementtityyppinä oli kvadraattinen 20-solmuinen C3D20R elementti. 

Kyseisessä mallissa kuitenkin jouduttiin elementin koko nostamaan 2 millimetriin, sillä 

laskentaan kuluva aika näytti nousevan kohtuuttoman pitkäksi pienemmällä elementillä. 

Laskentatulokset näyttävät kuitenkin vastaavan hyvin pienemmällä verkolla suoritettuja, 

joten tulokset oletetaan luotettaviksi. Kuvassa 59 vasemmalla esitetään uuden rakenteen 

hot spot -kohdan runkoputken pitkittäissuuntainen jännitys ja oikealla puolella esitetään 

edellä mainittua jännitystä vastaan kohtisuora jännitys. Hot spot -jännitys laskettiin 
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myös maksimipääjännityksistä, joiden jakauma esitetään kuvassa 60. Uuden liitoksen 

hot spot -jännitykset esitetään taulukossa 11. Kuten taulukosta nähdään, hot 

spot -jännityksen maksimi on 617 MPa pitkittäissuunnassa. Kyseinen arvo on 

vähemmän kuin materiaalin myötöraja, joten liitos on nyt sallittu myös 

hot spot -jännityksen osalta. Liitoksesta mitattiin myös jännitysarvot seinämän yli, 

jolloin ulkopinnan jännitys oli 531 MPa, seinämän keskellä 353 MPa ja seinämän 

sisäpinnalla 159 MPa. Koska nämä kaikki arvot ovat vetojännitystä, taivutus tapahtuu 

nyt koko poikkileikkauksessa ja tilanne on aikaisempaan verrattuna parempi. Näiden 

tulosten perusteella liitos voidaan nyt hyväksyä, jos sen väsymiskestävyys on riittävä. 

Taulukko 11. Uuden rakenteen hot spot -jännitykset. 

Hot spot -jännitykset [MPa], uusi rakenne 

  pääjän suunta pitkittäinen poikittainen 

piste 1 525,9 551,5 295,9 

piste 2 434,9 453,0 88,4 

hot spot 586,5 617,2 434,2 

 

 

Kuva 59. Pitkittäinen ja poikittainen jännitys. 

 

Kuva 60. Maksimipääjännitys liitoksessa. 
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8.3.3 Uuden rakenteen väsymismitoitus 

Uuden rakenteen hot spot -kohdan väsymismitoitus tehdään kappaleessa 5.7 esitettyjen 

tyypitettyjen kertymien avulla. Hot spot -kohdan Eurokoodi 3 1–9:n mukaiseksi 

väsymisluokaksi valitaan 100 standardissa esitetyn taulukon B.1 mukaisesti. 

Väsymisluokkaa parannetaan joko hitsin rajaviivan hionnalla tai kuulapuhalluksella 

kappaleen 7.3 mukaisesti. Tällöin käsittelyllä saadaan nostettua väsymisluokkaa 

1,33-kertaiseksi. Väsymisluokaksi saadaan tässä kohdassa siten 133. Suoritetaan 

väsymismitoitus siten, että auran suunnitelluksi käyttöiäksi valitaan 15 vuotta.  

Kyntöauran kuormitus on vetotykytyskuormitusta, jolloin jännitysheilahdus saadaan 

siten, että maksimijännitys on hot spot -jännitys ja minimijännitys hyvin lähellä nollaa. 

Näiden tietojen perusteella väsymismitoitus tehdään kahdelle eri tilanteelle, jotka ovat 

kivien osumisesta johtuva väsyminen ja väsyminen tavallisessa kyntämisessä. 

Mittauksissa saatiin maksimikuormitus, kun kynnettiin silmukkamaista rataa, jonka 

oletettiin vastaavan kivien osumia auraan. Maksimikuormitus havaittiin kerran 1,33 

tunnin aikana. Tämä maksimikuormitus oli noin 1,35-kertainen tavalliseen kyntämiseen 

verrattuna. Tavallisen kyntämisen kuormituskertoja oli 26 kappaletta 1,33 tunnin 

aikana. Yksi tällainen kuormituskerta ajatellaan olevan sillä välillä kun aura lasketaan 

maahan ja nostetaan pellon toisessa päässä ylös.  

Kaavalla (45) tarkastettiin myös kuormitusmäärä, jonka alapuolella määräävänä 

mitoitustapana on staattinen mitoitus. Tämä raja laskettiin suurimmalla sallitulla 

jännitysheilahduksella, joka vetotykytyskuormituksessa on myötölujuuden suuruinen. 

Näiden tietojen perusteella kaavalla (42) saadaan laskettua ekvivalentti 

jännitysheilahdus, jonka tulee olla korotettua väsymisluokkaa pienempi, jotta 

suunniteltu käyttöikä toteutuu. Mitoituksessa kivien osumille tuloksena oli, että 

staattinen mitoitus on määräävänä. Normaalin kyntämisen tilanteessa tulokseksi saatiin, 

että suunniteltu käyttöikä toteutuu. Kyseisessä tilanteessa väsymisluokan käyttöasteeksi 

saatiin lähes 100 % suunnitellulla käyttöiällä varmuusluvulla 1,25. Uuden rakenteen hot 

spot -kohdan väsymismitoituslaskelmat esitetään liitteessä 12. Koska tämä mitoitus 

tehtiin ensimmäisen siiven suurimmilla kuormilla, kolmen muun hot spot -kohdan 

käyttöasteet ovat pienempiä. Myös väsymismitoituksen perusteella rakenne on 
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hyväksyttävissä. Siiven runkoputkena toimivan rakenneputken kestoikä on 

huomattavasti hot spot -kestoikää suurempi, joten sen puolesta putken seinämää voisi 

ohentaa. Tämä aiheuttaisi kuitenkin liitoksen väsymiskestävyyden pienenemisen, jolloin 

väsymisluokan käyttöaste nousisi yli 100 prosenttiin. Siten siiven runkoa ei voi enää 

hoikentaa tällä liitosgeometrialla. 

8.3.4 Uuden rakenteen hitsausliitoksen mitoitus 

Mitoitetaan rakenteen hitsausliitos siten, että määritetään vaadittava pienahitsin a-mitta. 

Oletetaan hitsi yhtenäiseksi koko pituudeltaan. Tällöin hitsausta tulee yhteensä noin 800 

millimetriä. Koneenosien suunnittelu -kirjan mukaan a-mitan on lämmöntuonnin 

perusteella oltava vähintään kaavan (48) mukainen: 

𝑎 ≥  √
𝑡

𝑚𝑚
− 0,5 𝑚𝑚    (48) 

Missä a = hitsin a-mitta ja 

 t = liitettävän rakenneosan paksuus. 

Edellisellä kaavalla laskettuna a-mitan on oltava vähintään 2 millimetriä. Lisäksi a-

mitan on standardin SFS 2373 mukaan oltava kaavan (49) mukainen:  

3 𝑚𝑚 ≤ 𝑎 ≤ 15 𝑚𝑚 (Airila, ym. 2010: 256).  (49) 

 

Lasketaan hitsisaumalle a-mitta Koneenosien suunnittelu -kirjassa esitetyllä 

yksinkertaisemmalla laskentatavalla (Airila, ym. 2010: 261). Tämä menetelmä voi 

johtaa eräissä tilanteissa lievään ylimitoitukseen, mutta laskentamenetelmän nopeudesta 

johtuen taloudellisia menetyksiä ei synny. Menetelmässä hitsiin syntyvä nimellinen 

jännitys σw oletetaan mahdollisimman epäedulliseksi, jolloin jännitys lasketaan voiman 

suunnasta riippumatta. Tällöin nimellinen jännitys lasketaan kaavalla (50) seuraavasti: 

σ𝑤 =
𝐹

𝑎𝑙
,     (50) 

missä F = hitsiin vaikuttava voima, 

 a = hitsin a-mitta ja 

 l = hitsin pituus. 
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Mitoitusehto on kyseisessä tilanteessa esitetään kaavalla (51):  

𝜎𝑤 ≤  𝑓𝑤𝑑 ,     (51) 

missä 𝑓𝑤𝑑 =
𝑓𝑑

𝛽 ∗ √3
 tai 𝑓𝑤𝑑 =  

𝑓𝑢

√3∗ 𝛾𝑚𝑤∗𝛽
 = hitsin leikkauslujuus, 

 fd = perusaineen sallittu jännitys, 

 fu = perusaineen murtolujuus 

 𝛾𝑚𝑤 = hitsin osavarmuusluku: 1,25 ja 

 β = perusaineen ja hitsin lujuuksien suhdeluku. (Airila, ym. 2010: 261.) 

Kaavan (51) hitsin leikkauslujuuden arvoja on taulukoitu lujuusluokkien S235 … S460 

välillä standardeihin ja nämä esitetään myös Koneenosien suunnittelu -kirjassa (Airila, 

ym. 2010: 262). Kun leikkauslujuuksia lasketaan kaavan (51) selitteen mukaisesti 

sallituista jännityksistä sekä perusaineen murtolujuudesta osavarmuus huomioiden, 

saadaan arvot 404 MPa ja 346 MPa. Lisäksi leikkauslujuutta voidaan myös arvioida 

ekstrapoloimalla arvot edellä mainittujen lujuusluokkien mukaan. Tällä tavalla 

lineaarisesti ekstrapoloituna hitsin leikkauslujuudeksi saadaan S700 teräkselle 336 MPa. 

Ekstrapoloitu arvo on näistä kolmesta arvosta pienin, joten laskelmissa käytetään tätä 

arvoa. SSAB suosittelee kyseisen teräksen hitsaukseen tasalujaa lisäainetta, joten tällöin 

β = 1 (SSAB 2015). Näiden perusteella voidaan nyt laskea riittävä a-mitta kyseessä 

olevalle liitokselle. Hitsiä tulee yhteensä 800 mm pituudelle ja oletetaan hitsisaumoihin 

vaikuttavan ensimmäiseen siipeen vaikuttavat voimat 19,1 kN ja 23,1 kN. Kaavojen 

(50) ja (51) perusteella näiden hitsien a-mitaksi saadaan nyt lauseke (52): 

𝑎 ≥  
𝐹∗ 𝛾𝑚𝑤

𝑓𝑤𝑑∗𝑙
=  

(19,1+23,1)𝑘𝑁∗1,25

336 𝑀𝑃𝑎∗800 𝑚𝑚
= 0,2 𝑚𝑚.  (52) 

Kyseisellä kaavalla a-mitaksi saadaan 0,2 mm. Nyt a-mitaksi valitaan kuitenkin 3 

millimetriä kaavojen (48) ja (49) perusteella.  
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8.4 Päärungon ja sivurungon välisten liitosten suunnittelu 

Päärunko ja sivurunko suunnitellaan kiinnitettäväksi toisiinsa mahdollisimman 

kattavasti ruuviliitosten avulla. Ruuviliitokset suunnitellaan kitkaliitoksina siten, että 

ruuveihin kohdistuisi mahdollisimman vähän ruuvien suuntaisia kuormituksia. Tällöin 

liitos voidaan olettaa kappaleen 7.5 mukaisesti käytännössä lähes väsymättömäksi. Jos 

huomataan, että ruuviliitosta ei ole mahdollista toteuttaa, liitos suunnitellaan 

hitsausliitoksena. Tällöin liitos mitoitetaan esimerkiksi hot spot -jännitystä hyödyntäen. 

8.4.1 Päärungon ja kiinnityskappaleen liitos 

Suunnitellaan siiven rungon kiinnitys päärunkoon samalla tavalla, kuin alkuperäisessä 

rakenteessa. Tämä oli toteutettu kahdella ruuvilla rakenteen läpi. Nämä ruuvit olivat 

noin 300 mm etäisyydellä toisistaan. Suunnitellaan uuden rakenteen liitos siten, että 

käytetään alkuperäisen mukaista kiinnikeosaa päärungon ja siiven rungon välissä. 

Valitaan liitokseen alustavasti kaksi M24 ruuvia, joiden reunaetäisyydeksi valitaan 30 

millimetriä. Tällöin ruuvien etäisyydeksi toisistaan saadaan 288 millimetriä. Lasketaan 

ruuvilta vaadittava kiristysvoima, joka riittää pitämään liitoksen liukumattomana 

kitkaliitoksena. Laskenta tehdään kaavan (53) ja taulukon 12 avulla siten, että lasketaan 

kaavalla (53) ruuviin kohdistuva leikkausvoima, josta saadaan kiristysvoima 

kitkakertoimella jakamalla. Kyseinen kaava on yksinkertaistus vääntömomentin 

kuormittaman laippaliitoksen kaavasta. Taulukosta katsotaan ruuvin kireyden arvo, joka 

on suurempi kuin vähimmäiskiristysvoima ja tarkastetaan saadaanko halutuilla ruuveilla 

riittävä kireys. Väännetyn laippaliitoksen eniten kuormitetun ruuvin leikkausvoima 

saadaan kaavalla 

𝑄𝑘 =  
2∗𝑇

𝑧∗ 𝑑𝑡
,     (53) 

missä Qk = Eniten kuormitetun ruuvin leikkausvoima, 

 T = liitokseen kohdistuva momentti, 

 z = ruuvimäärä ja 

 dt  = ruuvireikien jakohalkaisija (Airila, ym. 2010: 221). 
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Liitokseen vaikuttaa leikkausvoima 19,1 kN sekä vääntömomentti 17,33 kNm. 

Liitoksen yhteen ruuviin kohdistuva leikkausvoima saadaan, kun lisätään kaavan (53) 

tulokseen puolet liitokseen suoraan vaikuttavasta leikkausvoimasta. Tällöin 

leikkausvoimaksi saadaan kaavan (53) avulla 69,7 kN, kun oletetaan, että molemmat 

ruuvit ovat yhtä kuormitettuja. Valitaan liitoksen kitkakertoimeksi μ = 0,3 kuvan 48 

perusteella. Tällöin ruuvin vähimmäiskireydeksi saadaan 232 kN. Taulukon 12 mukaan 

tämä kireys saavutetaan lujuusluokan 10.9 M24 ruuvilla. Ruuviliitoksen 

väsymiskestävyyttä arvioitaessa on huomioitava, että liitos on väsymätön vain kun se on 

kireä. Ruuviliitosten väsymiskestävyyttä käsiteltiin kappaleessa 7.5. Tässä tilanteessa 

kireys voi olla epävarmaa, koska liitettävät osat voivat joustaa liikaa. Ruuvien 

pysymistä kireänä voidaan varmistaa esimerkiksi DIN 6796 jousialuslaatoilla, jotka 

sijoitetaan sekä mutterin että ruuvin kannan alle. Tällöin kyseinen liitosmuoto voidaan 

hyväksyä lähes väsymättömänä lopulliseen rakenteeseen. 

Taulukko 12.  Standardiruuvien kiristysvoimia ja kiristysmomentteja (Tuomaala 1994: 

26).  

 

Tarkastetaan vielä liitoksen nettopoikkileikkauksen kestävyys vetopuolelta. Kyseessä on 

siis tilanne, jossa tarkastetaan onko päärungon ruuvinreiän ja palkin sivun kapeamman 

puolen poikkileikkaus riittävä. Tässä tilanteessa kitkaliitos on löystynyt ja kuormat 

välittyvät reunapuristuksena päärunkoon. Oletetaan kuormitukset kohdistuvan vain 

sivuille, jotka ovat ruuvin ja mutterin kantojen alla. Tällöin vetokuormitettu ala on noin 

220 mm2. Lisäksi oletetaan kuormituksen olevan palkin pitkittäissuuntaista. 

Kuormitettu ala on siis seuraavan kuvan (Kuva 61) mukainen. Kuormitettu pinta-ala 

oletetaan lisäksi palkin ala- ja yläpuolelle. Tällöin poikkileikkauksen vetokestävyys 
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saadaan vetomyötörajasta, jolloin kestävyys on 2*109 mm2 * 700 N/mm2 = 153 kN. 

Koska yhden ruuvin leikkausvoima oli 69,7 kN, koko liitoksen leikkausvoima on 

139,4 kN. Tällöin saadaan poikkileikkauksen vetokestävyyden varmuusluvuksi 1,1. 

Tässä palkin pystysuuntaiselle sivulle ei oletettu kohdistuvan kuormitusta, joten 

todellisessa tilanteessa varmuus on hieman suurempi. Tässä 218 mm2 

poikkileikkauksessa on siten 139,4 kN / 218 mm2 = 639 MPa suuruinen vetojännitys. 

Myös tälle yksityiskohdalle voidaan tehdä väsymismitoitus ja kestoikäarvio 

nettopoikkileikkauksen murtumiselle. Tällöin saadaan normaalin kyntämisen kestoiäksi 

noin 24 työvuotta ja kivien osumille 112 vuotta, kun käytetään varmuuskerrointa 1,25. 

Jos myös palkin pystysuuntainen sivu huomioidaan kuormaa kantavana, 

vetojännitykseksi saadaan 139,4 kN / 803 mm2 = 174 MPa. Tällöin jännitysamplitudi on 

87 MPa, mikä on materiaalin vaihtolujuutta σw = 206 MPa pienempi. Kyseisessä 

tilanteessa rakenneyksityiskohdan kestoikä on siten käytännössä äärettömän pitkä. 

Tämän kohdan väsymismitoituslaskelmat esitetään liitteessä 13. 

 

Kuva 61. Alue, jonka vetokestävyyttä tarkastellaan. 

8.4.2 Siiven rungon ja kiinnityskappaleen liitos 

Suunnitellaan liitos seuraavan kuvan (Kuva 62) mukaisesti kitkalle mitoitettuna 

ruuviliitoksena. Kyseisessä liitoksessa ruuveihin ei kohdistu merkittäviä 

vetokuormituksia, jolloin liitos on lähes väsymätön ruuvien pysyessä kireällä. 

Liitoksessa on ruuveja kahdessa suunnassa, jolloin vaakasuuntaiset ruuvit kantavat 

siiven rungon suuntaiset kuormat ja pystyruuvit kantavat sitä vastaan kohtisuorat 

kuormat. Liitoksessa putken leveämmän sivun ruuvien aiheuttama kitkavoima kantaa 

siten voiman Fx aiheuttaman momentin ja kapeamman sivun ruuvien kitkavoima kantaa 

voiman Fz momentin. Momentit ovat Mx = 14700 Nm ja Mz = 15500 Nm. Tällöin 

liitoksen jokaiselle ruuville tuleva leikkausvoima saadaan kaavalla (53). Kyseisessä 
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liitoksessa ruuvireikien kriittisempi jakohalkaisija on 85 millimetriä. Tällöin 

kapeamman sivun ruuveille kohdistuva leikkausvoima on 92 kN. Kun käytetään 

kuvan 48 kitkakerrointa 0,3, jokaiselta ruuvilta vaadittu kiristysvoima on 

92 kN / 0,3 = 310 kN. Tämän suuruinen esikiristysvoima saadaan taulukon 12 mukaan 

vasta M27 ruuvilla lujuusluokassa 10.9. Kyseisiä ruuveja ei ole mahdollista sijoittaa 

tähän liitokseen riittävästi, koska rakenneosan leveys on 75 mm ja ruuveja tarvitaan 

kaksi vierekkäin. Ruuvit tulisivat siten liian lähelle toisiaan. Ruuviliitoksen geometriaa 

ja ruuvien etäisyyksiä kasvattamalla vaadittua kiristysvoimaa voitaisiin pienentää, mutta 

rakenteeseen kohdistuvista kuormista johtuen tämä ei ole kuitenkaan järkevää. 

Suunnitellaan siten kyseinen liitos hitsausliitoksena. 

 

Kuva 62. Liitosgeometria ruuviliitoksena. 

Hitsausliitoksen suunnittelu aloitettiin muodostamalla geometria hitsisaumasta ja 

liitettävistä osista. Tämän jälkeen malli tuotiin Abaqukseen, missä malli muokattiin 

FE-laskentaan sopivaksi. Kuvassa 63 esitetään malli, jossa on kaikki siiven rungon osat 

sekä runkoputkeen liittyvät hitsisaumat. Mallissa käytettiin kiinnittimien levyosien 

paksuutena kuutta millimetriä. FE-laskennassa elementtiverkkoina tarkasteltavan 

hitsisauman alueella käytettiin 2 mm elementtiverkkoja. Rakenneputken 

elementtityyppinä oli suorakulmaisia 20-solmuisia C3D20R-elementtejä ja laskennassa 

käytettiin redusoitua integrointia. Hitsisauman elementtityyppinä käytettiin 

10-solmuista C3D10-tetraelementtiä. Hitsisauman alueella elementit olivat 

kvadraattisia, jotta hitsisauman ja rakenneputken väliset kontaktit toimivat 

tarkoituksenmukaisesti sekä välittävät kuormitukset rakenneosien välillä oikein.  
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Kuva 63. Liitos hitsausliitoksena. 

Kuvassa 64 esitetään laskennan tulokset von Mises -jännityksinä. Kuvasta nähdään, että 

hitsisauman todellinen maksimijännitys on palkin keskilinjan kohdalla. Rakenneputken 

reunapyöristyksen kohdalla oleva huippujännitys johtuu siitä, että hitsin geometria ei 

ollut mallissa todellisen mukainen. Kyseistä kohtaa ei siten voitu huomioida 

laskennassa. Tämä ei kuitenkaan aiheuta ongelmia, sillä kuvasta nähdään, että oranssi 

voimakkaammin kuormittuva alue kulkee rungon ja kiinnittimen levyn välillä. 

Seuraavan kuvan mukaisesti kiinnittimen levyosien maksimijännitykset ovat noin 

350 MPa, mutta rakenteesta löytyy myös paikallinen noin 650 MPa huippujännitys. 

Hitsaussaumojen alueilla maksimijännitykset ovat noin 350 MPa. Nämä kiinnittimen 

levymäiset osat on syytä valmistaa lujuusluokan S700 teräksestä, sillä hitsisauman 

lujuus määräytyy käytännössä heikomman perusaineen lujuudesta. Tällöin levyosista 

valmistetun kiinnittimen staattiseksi varmuusluvuksi saadaan aina vähintään 1,1. 

Rakenneputken maksimijännitykset ovat noin 450 MPa suuruisia, jolloin varmuusluku 

on 1,5. 

 

Kuva 64. Liitoksen von Mises -jännitykset. 
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Rakenteesta tarkasteltiin pitkittäisiä jännityksiä sekä maksimipääjännityksiä. 

Maksimipääjännityksen suunta osoittautui lähes runkoputken suuntaiseksi, mikä on siis 

pitkittäisen jännityksen suunta. Kuvassa 65 vasemmalla esitetään liitoksen pitkittäiset 

jännitykset sekä oikealla maksimipääjännitykset. Myös tämän kuvan mukaan kyseiset 

jännitykset ovat hyvin lähellä toisiaan. Näille jännityksille tehtiin hot spot -tarkastelu, 

jossa mittauspisteiden etäisyydet valittiin myös 1,6-kertaisina. Tämä tehtiin siksi, että 

saadaan vertailukelpoisia tuloksia aikaisempiin tuloksiin verrattuna. Mittauspisteet 

valittiin jännitysten maksimien kohdilta. Näin lasketut hot spot -jännitykset esitetään 

taulukoissa 13 ja 14. Taulukossa 13 esitetään kapean sivun jännitykset sekä taulukossa 

14 leveän sivun jännitykset. Kyseisillä hot spot -jännityksillä tehtiin myös 

väsymismitoitus hitsisaumalle. Mitoitus suoritettiin samalla tavalla, kuin kappaleessa 

8.3.3. Mitoituksessa käytettiin väsymisluokkaa 100, joka on Eurokoodi 3 osan 1-9 

taulukon B.1 kohdan 6 mukainen. Kyseinen kohta vastaa esimerkiksi peitelevyjen 

päätyjä. Tätä väsymisluokkaa korotettiin taulukon 7 mukaisesti. Hitsin 

jälkikäsittelymenetelmäksi suunniteltiin kuulapuhallus, jolla saadaan päittäisliitokselle 

ja ristiliitokselle vähintään 2,04-kertainen väsymisluokka Eurokoodin väsymisluokkaan 

verrattuna. Tällöin laskennassa käytettäväksi väsymisluokaksi saatiin 204. Laskenta 

suoritettiin edellä esitetyllä tavalla kahdessa tilanteessa, jotka olivat kivien osuminen 

sekä tavanomainen kyntäminen. Laskelmissa käytettiin lisäksi varmuuslukuna 1,25 sekä 

suunniteltuna käyttöikänä 15 vuotta. Näiden laskelmien perusteella liitos kestää sille 

suunnitellun käyttöiän. Väsymisluokan käyttöasteena normaalissa kyntämisessä oli noin 

73 %. Kyseisen kohdan laskelmat esitetään liitteessä 14.  

Taulukko 13. Hot spot -jännitykset palkin kapean sivun hitsisaumassa. 

Hot spot -jännitykset [MPa] 

  pääjän suunta pitkittäinen 

piste 1 419,4 415,2 

piste 2 319,9 316,4 

hot spot 485,6 481,1 

Taulukko 14. Hot spot -jännitykset palkin leveän sivun hitsisaumassa. 

Hot spot -jännitykset [MPa] 

  pääjän suunta pitkittäinen 

piste 1 544,3 543,7 

piste 2 405,6 405,4 

hot spot 636,8 635,9 
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Kuva 65. Rakenteen pitkittäinen jännitysjakauma sekä maksimipääjännitykset. 

Mitoitetaan vielä kyseisen liitoksen hitsisauma. Hitsin a-mitan määritys suoritetaan 

samalla tavalla kuin kappaleessa 8.3.4. Tässä liitoksessa saumaa tulee yhteensä noin 

1500 mm pituudelle. Hitsisaumaan vaikuttaviksi kuormituksiksi oletetaan suoraan 

rakenteeseen vaikuttavat ulkoiset kuormat 19,1 kN ja 23,1 kN. Kun käytetään 

laskennassa arvoja β = 1, fwd = 336 MPa ja varmuuskerroin γmw = 1,25, saadaan kaavalla 

(58) hitsin a-mitaksi 0,1 millimetriä. Kaavojen (54) ja (55) mukaan a-mitan on oltava 

vähintään 2 mm ja aina välillä 3 … 15 mm. Näiden perusteella valitaan hitsisauman 

a-mitaksi 3 mm. 

8.5 Päärungon mitoitus 

Päärungon mitoituksessa käytettiin samalla tavalla luotua FE-mallia, kuin kappaleessa 

4.3.2. Kyseisessä mallissa on kaikki auran osat, jotka liittyvät auran runkorakenteisiin ja 

vaikuttavat niihin merkittävästi. Mallissa käytetään kappaleissa 8.1, 8.3 ja 8.4 

suunniteltuja osia sekä liitoksia. Tällöin malli kuvaa työssä kehitettyä auran uutta 

rakennetta. Päärunkona tässä mallissa käytetään rakenneputkea, joka on mitoiltaan 

150 mm * 150 mm * 4,5 mm. Uudessa auran rungossa kaikki rakenneputket sekä 

päärungon ja sivurunkojen väliset osat valmistetaan SSAB:n S700-lujuusluokan 

teräksistä. Seuraavassa kuvassa (Kuva 66) esitetään Catia:lla luotu 3D-malli auran 

uudesta rakenteesta.  
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Kuva 66. Uuden kyntöauran malli. 

Edellisen kuvan mukainen malli siirrettiin Abaqukseen, jossa sitä muokattiin 

FE-laskennan mukaiseksi. Tämän FE-laskennan tarkoituksena on selvittää jännitykset 

kyntöauran 150 * 150 * 4,5 päärungon rakenneputkessa, jotta voidaan arvioida rungon 

kestävyyttä sekä staattisesti että dynaamisesti. Tarkasteltavan rakenteen 

elementtityyppinä käytettiin C3D8R-elementtejä, jotka olivat 4,5 mm kokoisia. Tämä 

elementtikoko on riittävä, sillä rakenneputken seinämävahvuus on tämän kokoinen. 

Muiden osien elementtityyppi oli C3D4 ja elementin koko 15 mm. Seuraavassa kuvassa 

(Kuva 67) esitetään kyseisen mallin elementtiverkkoa sekä laskentatulokset von 

Mises -jännityksinä. Runkoputken maksimijännitykset kyseisen kuvan mukaan olivat 

noin 530 MPa, jolloin staattiseksi varmuusluvuksi saadaan 1,32. 

 

Kuva 67. Laskentatulokset Von Mises -jännityksinä.  

Päärungon väsymismitoitus suoritettiin kyseessä olevan runkoputken kriittisimmässä 

kohdassa, jonka jo aiemmin todettiin olevan auran kolmannen siiven runkopalkin 

kiinnityksen kohdalla. Tämä mitoitus tehtiin runkoputken pituussuuntaisilla 
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jännityksillä (Kuva 68) ja maksimipääjännityksillä (Kuva 69), jotka olivat mallin 

mukaan merkittävimpiä jännityksen suuntia. Kyseisistä kuvista huomataan, että nämä 

jännitysten jakaumat ovat hyvin lähelle samat. Päärungolle tehtiin kestoikäarviot sekä 

reiättömässä että reiällisessä kriittisessä poikkileikkauksessa. Tällaisen rakenteen 

kestoikä perustuu kappaleessa 5.1 esitettyyn yksinkertaistettuun Wöhler-käyrään. 

Mitoitus suoritettiin siten, että FE-mallista luettiin jännitys reiän lähettyviltä sekä 

huomioitiin loven- ja pinnanlaadun vaikutukset. Nyt on huomioitava, että käytettävässä 

mitoitusmenetelmässä mitoittavana jännityksenä on jännitysamplitudi. 

Jännitysamplitudi saadaan jakamalla maksimijännitys kahdella, kun minimijännitys 

oletetaan nollaksi. Tällöin kyseisen kohdan kestoikä voidaan selvittää kaavan (31) 

avulla. Myös tässä kohdassa väsymismitoitus tehdään kahdessa tilanteessa, jotka ovat 

kivien osuminen sekä tavanomainen kyntäminen. Väsymismitoituksessa käytettiin 15 

vuoden suunniteltua käyttöikää sekä varmuuskerrointa 1,25. Kivien osuminen oletetaan 

tapahtuvan kerran 1,33 tunnin aikana ja normaalin kyntämisen kuormanvaihtoja 

tapahtuvan 26 kertaa 1,33 tunnissa. 

 

Kuva 68. Päärungon pitkittäissuuntaiset jännitykset. 

 

Kuva 69. Päärungon maksimipääjännitykset. 
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Seuraavassa kuvassa esitetään runkopalkin voimakkaimmin kuormitetun ruuvin reiän 

ympäryksen jännitykset palkin pitkittäis-, poikittais- ja maksimipääjännityksen 

suunnissa (Kuva 70). Nämä kuvat on otettu palkin vedetyltä puolelta. Kyseisistä 

kohdista mitattiin jännitykset ruuvin reiän kohdalla palkin puolesta välistä, jolloin 

jännityksen oletetaan olevan sama kuin reiättömän poikkileikkauksen jännitys 

vastaavassa kuormitustilanteessa. Tällöin voidaan käyttää mitoituksessa kappaleen 5.1 

menetelmää sekä eri lähteisiin taulukoituja lovenmuotolukuja. Reiän kohdalla 

pitkittäinen jännitys oli 290 MPa, poikittainen jännitys 334 MPa ja maksimipääjännitys 

353 MPa. Väsymismitoitus tehtiin siten näistä suurimmalla, jolloin jännitysamplitudiksi 

saatiin 176,5 MPa. Tätä jännitysamplitudia korotettiin reiän lovenmuotoluvulla 1,8 

(Pajunen, Salmi 2010: 439) sekä huomioitiin edellä mainittu varmuusluku 1,25. 

Mitoituksessa huomioitiin myös pinnan laadun vaikutuksen kerroin 0,55, joka pienentää 

vaihtolujuutta (Pajunen, Salmi 2010: 369). Suunniteltuna kestoikänä käytettiin 15 

työvuotta. Kun S700-lujuusluokan teräkselle, jonka murtoraja on vähintään 750 MPa, 

määriteltiin yksinkertaistettu Wöhler-käyrä, saatiin vaihtolujuudeksi 206 MPa ja 

kestorajaksi 675 MPa. Mitoituksessa huomioitiin, että kivien osumien kuormitukset 

oletetaan 1,35-kertaisiksi normaaliin kyntämiseen verrattuna. Tällöin näillä arvoilla 

laskettuna normaalin kyntämisen kestoiäksi saatiin 25 työvuotta ja kivien osumien 

kestoiäksi 116 vuotta. Tästä voidaan myös päätellä se, että kivien osumisessa auraan 

staattinen mitoitus on määräävänä.  

 

Kuva 70. Pitkittäiset-, poikittaiset- ja maksimipääjännitykset kriittisessä kohdassa. 
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Kyntöauran päärungon rakenneputkelle tehtiin väsymismitoitus myös reiättömässä, 

ehjässä poikkileikkauksessa. Tämän kohdan mitoitusjännitys mitattiin edellisen kuvan 

oranssilta alueelta maksimipääjännityksistä rakenneputken maksimijännityksen 

lähettyviltä, missä ei oleteta olevan reiän vaikutusta. Tällöin jännitys on noin 599 MPa 

suuruinen. Jännitysamplitudi on siis noin 300 MPa. Kyseisen kohdan mitoituksessa 

käytettiin samoja oletuksia, kuin reiän huomioivassa mitoituksessa. Pinnanlaatu 

huomioitiin myös kertoimella 0,55, mutta loven vaikutusta ei nyt huomioitu. Tällöin 

kestoiäksi kivien osumalle saatiin noin 163 vuotta ja normaalille kyntämiselle noin 36 

vuotta. Päärungon väsymismitoituslaskelmat esitetään liitteessä 15. 

Päärungon rakenneputken pitkittäinen hitsisauma sijoitetaan palkin puristetulle puolelle, 

eli siipien runkojen kiinnityksen vastakkaiselle puolelle. Tällöin hitsisauma ei väsy. 

Tarkastetaan kuitenkin tilanne, missä hitsisauma on sijoitettu virheellisesti palkin 

vedetylle puolelle. Kyseisessä tilanteessa hitsisauman suuntainen jännitys on noin 

236 MPa. Kappaleen 7.4 mukaan tällaisen hitsisauman väsymisluokka SSAB: n 

rakenneputkelle on 188. Suoritetaan väsymismitoitus myös tälle 

rakenneyksityiskohdalle 15 vuoden käyttöiällä sekä 1,25 varmuusluvulla samalla 

tavalla, kuin kappaleessa 8.1.1. Laskentatuloksena saatiin normaalissa kyntämisessä 

väsymisluokan käyttöasteeksi noin 30 %. Kivien osumille määräävänä mitoituksena on 

staattinen mitoitus, eli kestävyys riippuu suoraan rakenneputken kestävyydestä. Myös 

nämä laskelmat esitetään liitteessä 15. 
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9 OLEMASSA OLEVAN SEKÄ UUDEN RAKENTEEN 

VERTAILEMINEN JA TULOSTEN ARVIOINTI 

9.1 Staattinen kestävyys 

Taulukossa 15 vertaillaan uuden ja vanhan rakenteen staattisen mitoituksen 

varmuuskertoimia. Taulukon varmuuskertoimet on laskettu päärungon ja siiven rungon 

eniten kuormitetuista kohdista. Kyseiset laskentapisteet valittiin alkuperäisen 

venymäliuskamittauksen mukaan, jotta saadaan vertailukelpoisia tuloksia. Taulukosta 

huomataan, että kun auran rungot vaihdetaan SSAB:n Strenx Tube 700 

MH -rakenneputkeen rakenteen staattiset varmuuskertoimet paranevat.  

Taulukko 15. Varmuuslukujen vertailu. 

Varmuusluvut staattisessa mitoituksessa  

  päärunko sivurunko 

Vanha rakenne 1,25 1,2 

Uusi rakenne 1,3 1,3 

Ero % 4,0 8,3 

 

9.2 Väsymiskestävyys 

Rakenteiden väsymiskestävyyttä vertaillaan taulukossa 16. Tarkastellaan ensimmäisenä 

päärungon kohtaa, josta rakenne oli murtunut tutkittavassa aurassa. Kyseinen kohta on 

auran kolmannen siiven kiinnitysreiän kohdalla. Kun auran runkomateriaalit vaihdetaan 

lujempaan teräkseen, pysyy kestoikä samana kuin alkuperäinen kestoikä. Päärungon 

nettopoikkileikkaukselle ruuvin reiän kohdalla tehtiin myös väsymismitoitus uuden 

rakenteen tarkastelussa. Tällöin kyseisen kohdan kestoiäksi saatiin 24 työvuotta 

tilanteessa, jossa kitkaliitos on pettänyt ja kuormitus siirtyy täysin reunapuristuksena.  

Päärungon pitkittäishitsiä tarkasteltaessa on huomioitava, että alkuperäisessä 

rakenteessa hitsisauma oli rungon puristuspuolella ja siinä ei siten havaita 

väsymisilmiötä. Uudessa rakenteessa hitsisauma sijoitetaan samalla tavalla. Uuden 

rakenteen pitkittäishitsille tehtiin kuitenkin väsymistarkastelu tilanteessa, missä 
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hitsisauma olisi sijoitettu vedetylle puolelle. Kyseisessä tilanteessa hitsisauman 

kestoiäksi saatiin noin 160 vuotta.  

Edellistä vastaava tilanne on myös siiven runkojen pitkittäisissä hitsisaumoissa. 

Alkuperäisessä rakenteessa hitsisaumat oli sijoitettu ylä- ja alapuolelle siiven runkoa. 

Tällöin molempiin saumoihin kohdistuu vuorotellen väsyttäviä kuormituksia. Tällainen 

hitsisauma kestäisi laskelmien mukaan 2,2 työvuotta. Kun kyseinen runkoputki 

valmistetaan SSAB:n 140 * 75 * 4,5 Strenx Tube 700 MH -rakenneputkesta, voidaan 

hitsisauma sijoittaa täysin puristetulle puolelle. Tällöin kyseinen sauma ei ole 

väsymiselle alttiina. Kyseiselle saumalle suoritettiin kuitenkin väsymismitoitusta, jos 

sauma olisi täysin vedetyllä sivulla. Kyseisessä tilanteessa hitsisauman kestoiäksi 

saatiin noin 100 työvuotta.  

Alkuperäisen rakenteen siiven rungon perusaineen väsymismitoituksessa saatu kestoikä 

on ainoana uutta rakennetta laskennallisesti parempi. Alkuperäisen rakenneputken 

kestoiäksi saatiin 999 vuotta kun uudelle rakenteelle vastaava kestoikä on 62 vuotta. 

Vaikka uuden rakenteen kestoikä on alkuperäistä huonompi, on kestoikä riittävä uudelle 

rakenteelle. Tämä ero johtuu siitä, että ojaksen liitos siiven runkoon ei ole paras 

mahdollinen ratkaisu uudessa rakenteessa. Tämän ratkaisun parantaminen olisi vaatinut 

myös ojaksen täydellistä uudelleen suunnittelua, mikä ei kuulunut tämän työn sisältöön. 

Työhön sisällytetty ratkaisu on kuitenkin kestävyydeltään riittävä. 

Siiven rungon ja päärungon välisen hitsausliitoksen kestoikä alkuperäisessä rakenteessa 

on noin 17 vuotta ja uudessa rakenteessa 81 vuotta. Tämä kestoiän parannus saatiin 

aikaan hitsausliitoksen uudelleen muotoilulla, jolloin hitsisauman alueen jännitystasoa 

saatiin laskettua verrattuna alkuperäiseen rakenteeseen. Kyseisen 

rakenneyksityiskohdan tarkastelussa on kuitenkin huomioitava, että päärungon ja 

sivurungon välinen levyosista hitsaamalla valmistettu osa olisi valmistettava uuden 

rakenteen runkoputkien materiaalia vastaavasta teräksestä. Vain tällöin kyseisen 

yksityiskohdan kestoikä voidaan varmistaa riittäväksi, sillä hitsausliitoksissa heikompi 

perusaine määrää hitsin lujuuden. Liitososan geometria voi kuitenkin olla hyvin lähellä 

alkuperäistä. 
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Hot spot-kohdan kestoikään saatiin todella suuri parannus, sillä alkuperäisen rakenteen 

kestoikä kyseisessä kohdassa oli vain 0,3 työvuotta. Uuden rakenteen kestoikä 

vastaavassa kohdassa on 20 vuotta. Tämä parannus saatiin aikaan ojaksen geometriaa 

muuttamalla siten, että sen kiinnityspituutta rakenneputkeen kasvatettiin. Tässä 

rakenneyksityiskohdassa on myös kahta eri lujuusluokan terästä. Heikomman 

S355-teräksisen ojaksen ja hitsisauman jännitykset kuitenkin pysyivät kyseisen 

materiaalin myötörajaa alempina, joten liitos voidaan olettaa toimivaksi. Varmin tulos 

myös tässä saataisiin, jos ojaksen materiaali muutettaisiin runkoputken materiaalia 

vastaavaksi.  

Taulukko 16. Väsymiskestävyyden vertailu. 

Rakenneosien kestoiät työvuosina 252h/a 

  Päärunko 
reiän 
kohdalla 

Päärungon 
nettopoikki-
leikkaus 

Päärungon 
pitkittäishit-
si 

Siiven 
rungon 
pitkittäishit-
si 

Siiven 
runko 

Siivenrunko-
päärunko 
liitos 

Siiven 
rungon 
hot 
spot -
kohta 

Vanha 
rakenne 

25 - puristusta, 
ei väsy 

2,2 999 17,5 0,3 / 
0,7 / 
124 

Uusi 
rakenne 

25 24 162 jos 
vedetty 

101 jos 
vedetty 

62 81 20 

Ero % 0,0 - - 4490,9 -93,8 362,9 6566,7 
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9.3 Materiaalin säästö 

Kun runkoputket muutetaan myötölujuudeltaan 700 MPa teräkseen, voidaan niiden 

seinämää ohentaa ja siten tarvittavan putken massa vähenee taulukon 17 mukaisesti. 

Päärungon massaa saatiin tämän muutoksen johdosta vähennettyä noin 24 % ja siipien 

runkojen massaa yhteensä 35 %. Koska työssä ei ollut tarpeen suunnitella muita auran 

rakenteita uudelleen, joitakin osia muutettiin vain sen verran, että rakenteesta saatiin 

riittävän kestävä. Tällöin teräslevystä leikattua ojasta muutettiin sen kiinnityspituutta 

kasvattamalla, jolloin ojaksen massa kasvoi. Tällöin muiden kuin rakenneputkiosien 

massat kasvoivat lähes 9 %. Kun auran rakenteiden massan muutosta tarkastellaan 

kokonaisuutena, huomataan että kokonaismassa pieneni noin 7 %. Tällöin voidaan 

todeta, että jos auran kaikkia rakenteita optimoitaisiin, voitaisiin teräsosien 

yhteismassaa saada vielä tätäkin matalammaksi.  

Taulukko 17. Rakenteiden massat. 

Auran rakenneosien massat [kg] 

  Päärunko Siiven rungot Muut rakenteet Yhteensä 

Vanha rakenne 84,2 65,6 224,4 374,2 

Uusi rakenne 63,6 42,4 243,6 349,2 

Ero % -24 -35 9 -7 
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10 YHTEENVETO 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kyntöauraan kyntämisen aikana vaikuttavat ulkoiset 

voimat. Näistä voimista etenkin poikittaissuuntaiset voimat olivat huomattavan suuria, 

sillä kyntöauran toimintaperiaatteen mukaisesti poikittaissuuntaisia voimia ei juurikaan 

pitäisi olla. Tutkimuksessa havaitut voimat kuitenkin huomioitiin rakenteiden 

analysoinnissa. Lisäksi havaittuja voimia käytettiin myös uuden rakenteen 

suunnittelukuormina. Tällä menettelyllä mittaus saatiin simuloitua uudessa rakenteessa. 

Lujasta teräksestä valmistetun auran suunnittelussa havaittiin, että erityisesti 

rakenneosien liitosgeometrian vaikutus rakenteen kestoikään on merkittävä. Lujia 

teräsrakenteita suunniteltaessa olisi siten huomioitava eri liitosvaihtoehdot 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hitsausliitokset tyypillisesti heikentävät 

rakenteen väsymiskestävyyttä, jolloin esimerkiksi ruuviliitokset voisivat olla edullinen 

vaihtoehto hitsausliitokselle. Hitsausliitoksia ei ole aina kuitenkaan mahdollista välttää, 

jolloin liitos on suunniteltava mahdollisimman vähäisesti kuormitetuksi. Hitsisauman 

väsymiskestävyyden parantamiseksi voidaan suorittaa myös erilaisia hitsauksen 

jälkikäsittelyjä. Tässä työssä käsitellyt merkittävimmät hitsin jälkikäsittelymenetelmät 

ovat hitsin vasarointi, hionta ja kuulapuhallus. Näiden menetelmien avulla 

väsymisluokka saadaan jopa 2,5-kertaiseksi käsittelemättömään hitsiin verrattuna. 

Jälkikäsittelyllä voidaan siten kompensoida hitsauksen aiheuttamaa materiaalin 

väsymiskestävyyden alenemista.  

Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että lujia teräksiä käytettäessä auran rungon massaa 

saadaan odotetusti pienennettyä. Myös kyntöauran rakenteiden kestoiät saatiin halutulle 

tasolle lujia teräksiä käytettäessä. Parannusta saatiin erityisesti siitä, että SSAB:n 

S700-lujuusluokan rakenneputkien väsymiskestävyydet ovat ohjeellisia arvoja 

suurempia. Perusaineen lujuuden kasvamisella saatiin lisää väsymislujuutta jo myös 

perinteisen lujuusopin mukaisen väsymismitoituksen perusteella.  

Hitsisaumojen väsymiskestävyyteen vaikutti oleellisesti hitsin jälkikäsittely 

kuulapuhaltamalla. Hitsien väsymismitoituksissa käytettiin hot spot -jännityksiä, jotka 

laskettiin FE-menetelmällä. Nämä mitoitukset suoritettiin standardin SFS–EN 1993-1-9 
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mukaisesti käyttäen korotettuja väsymisluokkia. Mitoitus tehtiin kyseisen standardin 

mukaan, sillä lujille teräksille ei ole olemassa omia standardeja. Koska standardi 

pohjautuu perinteisiin rakenneteräksiin, on mahdollista, että lujasta teräksestä 

valmistetussa rakenteessa on hyödyntämätöntä kapasiteettia. 

Jotta rakenteita voidaan suunnitella tehokkaammin, olisi laadittava lujia teräksiä 

käsittelevä suunnitteluohje tai standardi. Tämän tekeminen edellyttäisi tarkempaa 

tutkimusta lujien terästen hyödyistä ja ominaisuuksista sekä ratkaisuista, jotka ovat 

edullisia lujien terästen käyttämisessä.  
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