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The target of this thesis is to create calculation tool which exploits fracture mechanics
and probability theory. The calculation tool can be used for dimensioning in the design
phase of the propulsion system or after commissioning in cases where cracks have been
detected during the inspections. The goal is that the calculation can provide reliable
predictions for the likelihood of damage and residual lifetime of the cracked device.
The thesis investigates the possibilities of calculating fracture mechanics and their
application to practical situations and products. The uncertainties that are included in the
calculation formulas, theories and initial values are treated as a part of the probability
theory analysis. The analysis utilizes machine learning, which reduces the amount of data
to be solved by the finite element method and improves the performance of the tool. The
analysis consists of three sections: geometry preparation, finite element analysis, and
probabilistic crack growth analysis with Matlab. One of the restrictions is that the tool
and fracture mechanics theory behind it, is applicable only for metallic materials.
As a result of the analysis find out the probability of damage to the component which is
caused by static or fatigue load. The likelihood of damage can be determined by the
planned life expectancy or annual probability. In the calculation of probabilities, the load
history experienced by the part is taken into account in up to three different load cases
which are random order in the crack growth analysis. The results can be used to estimate
the robustness of the cracked structure against static and fatigue damage. The calculation
can be generalized for all metallic structures in those surrounding mediums which the
user has parameter values for the crack growth analysis.
Keywords: fracture mechanics, probability calculation, fatigue
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1 JOHDANTO
1.1 Esittely
Murtumismekaanisia

ilmiöitä

tulee

maailmassamme

vastaan

useammin

kuin

huomaamme edes ajatella. Jo kivikaudella eläneet ihmiset käyttivät särön kärjen
jännitysten singulariteettia hyödykseen lohkaistakseen kivestä palasia lyömällä sitä
toisella kivellä. Suuntaamalla iskuvoima sopivasti särörintama saatiin vielä kulkemaan
haluttuun suuntaan ja kirves tai nuolen kärki teroittumaan isku iskulta. Tämä vaati jo
silloin hyviä kädentaitoja, koska kiven mikrorakenteen epähomogeenisuus ja huokoisuus
aiheuttavat poikkeamia särön etenemissuuntaan.
Tänä päivänä materiaali, jota käytetään hyvien ominaisuuksiensa vuoksi tuotteiden
valmistamiseen, on teräs. Nykyaikaisilla teräksillä on hyvät lujuusominaisuudet ja niitä
on helppo muokata ja muovata haluttuun muotoon. Rolls-Royce Oy Ab:n Rauman tehdas
valmistaa pääasiassa teräksestä merenkulun tarpeisiin potkurilaitteita ks. kuva 1, joita on
mahdollista kääntää 360 astetta pystyakselinsa ympäri. Tämän ominaisuuden avulla
saavutetaan laivan tarkka ja tehokas ohjattavuus.
Samoin kuin kivi, myös teräs on altis murtumille sen kidehilassa olevien vikojen ja
sulkeumien takia. Teräskappaleiden liittäminen hitsaamalla aiheuttaa otolliset olosuhteet
murtumiselle. Hitsin juureen syntyy juurihaavoja ja hitsin läheisyydessä perusmateriaali
vastaanottaa suuren lämpökuorman, joka aiheuttaa HAZ (Heat Affected Zone) eli
muutosvyöhykkeen syntymisen. Tällä alueella materiaaliominaisuudet ovat muuttuneet
tavallisesti heikompaan suuntaan.
Lisäksi potkurilaitteissa käytetään paljon levyosia, jotka on valmistettu valssaamalla.
Valssausprosessissa perusmateriaalissa olevat viat muokkaantuvat ja leviävät erityisesti
valssaussuunnassa. Näin ollen myös levyosien säröjen tarkastelu voi olla aiheellista.
Myös muissa rakenteissa voi toki olla säröjä, mutta esimerkiksi hammaspyörissä
esiintyviin säröihin tämä työkalu ei tällaisenaan sovellu, koska niissä säröt ydintyvät
materiaalin sisään pintakarkaistun ja perusmateriaalin rajavyöhykkeelle.
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Kuva 1.

Rolls-Royce Oy Ab:n potkurilaitteita.

Edellä mainittujen seikkojen perusteella murtumavaaran arviointi ja hallinta ovat tärkeitä
asioita myös potkurilaitteiden suunnittelussa. Tämän vuoksi diplomityön aiheeksi
valikoitui todennäköisyysteoriaan pohjautuva murtumismekaaninen rakenneanalyysi,
joka hyödyntää elementtimenetelmää (FEM, Finite Element Method) rakenteen
murtumisparametrien laskentaan niin lineaarisessa murtumismekaniikassa (LEFM,
Linear Elastic Fracture Mechanics) kuin epälineaarisessakin (EPFM, Elastic-Plastic
Fracture Mechanics). Lopputuotteena Rolls-Royce Oy Ab saa käyttöönsä automatisoidun
laskentarutiinin,

jolla

vaurioitumistodennäköisyys

voidaan

määrittää

valituilla

halutun

reunaehdoilla

rakennekokonaisuuden

sekä

luotettavuustasolla.

Vaurioitumismuotona voi olla joko löydetyn särön stabiili kasvu syklisessä
kuormituksessa tai hallitsematon haurasmurtuma, joka aiheuttaa pahimmillaan rakenteen
rikkoutumisen kappaleiksi.

1.2 Murtumismekaniikan historiaa
Murtumismekaanisen ajattelun voidaan katsoa alkaneen Leonardo da Vincin (1504)
oivalluksesta, että murtumismekaniikassa on yksinkertaisimmillaan kyse skaalauksesta.
Tämän oivalluksen hän sai tehtyään muun muassa lujuustestejä rautalangoilla. (ks.
Cotterell 2002, s. 533) Testit osoittivat materiaalilla olevan tilavuuteen verrannollisen
vauriojakauman eli lyhyt rautalanka vaatii suuremman voiman katketakseen kuin pitkä
(Laukkanen 2018).
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Vuosisatoja myöhemmin elänyt August Wöhler (1860) oli saksalainen rautatieinsinööri,
joka teki uraauurtavia väsytyskokeita täydessä mittakaavassa rautatievaunujen akseleilla.
Hän huomasi, että dynaaminen kuormitus voi aiheuttaa kappaleen vaurioitumisen, vaikka
staattinen mitoitus olisi tehty oikein. Lisäksi hän havaitsi jännitysamplitudin vaikutuksen
kappaleen kestoikään sekä keskijännityksen vaikutuksen sallitun amplitudin suuruuteen.
(Laukkanen 2018) Nämä tutkimukset olivat erittäin tärkeitä väsymismitoituksen
kehittymiselle, ja vielä tänäkin päivänä väsymismitoituksessa käytetään apuna käyrää,
joka kantaa Wöhlerin nimeä.
Alkusysäyksen modernin murtumismekaniikan kehittämiselle antoi Griffith (1920)
esiteltyään pintaenergiaan perustuvan murtumisteorian hauraalle materiaalille - lasille.
Nykyään hyvin tunnetussa teoriassaan Griffith esitti, että särö etenee, jos tämän
aiheuttama kappaleen muodonmuutosenergia on suurempi kuin sitä vastustava uusien
säröpintojen muodostumiseen tarvittava energia. Tämän teorian avulla voidaan arvioida
suhteellisen hauraiden materiaalien teoreettista kestävyyttä sekä muodostaa yhteys
murtumissitkeyden ja materiaalin vikakoon välille. (Janssen ym. 2004, s. 4)
Griffithin tutkimusten jälkeen ei tapahtunut merkittävää kehitystä murtumismekaniikan
alalla ennen toisen maailmansodan aikoihin Pohjoisella jäämerellä murtumisongelmiin
joutuneita Liberty-laivoja. Näitä laivoja rakennettiin yhteensä 2 500 kappaletta ja niiden
valmistuksessa käytettiin ensimmäistä kertaa pääasiallisena liittämistapana hitsausta.
Näistä laivoista 145 katkesi ja noin 700 vaurioitui niin pahoin, että ne vaativat välittömiä
korjaustoimenpiteitä. Murtumien syytä selvitettiin pitkään, kunnes huomattiin, että
laivoissa käytetyn materiaalin käyttäytyminen muuttui alhaisissa lämpötiloissa sitkeästä
hauraaksi, mikä johti transitiolämpötilan käsitteen syntymiseen. (Ikonen ja Kantola 1991,
s. 16; Cotterell 2002, s. 536) Tämä ja monet muut vakavat murtumisongelmat johtivat
siihen, että murtumismekaanisia laskelmia alettiin tehdä ja kehittää 1960-luvulta lähtien
entistä laajemmin ja tehokkaammin.
Murtumismekaanisten laskelmien soveltamisen päätavoite on estää rakenteiden
murtuminen turvallisuus- ja taloudellisuussyistä. Turvallisuusnäkökulma on helppo
ymmärtää esimerkiksi ensimmäisen suihkumoottorikäyttöisen matkustajakoneen,
Comet:n, syöksyttyä Välimereen vuonna 1952 rungon murtumisen vuoksi, vaikka
koneelle oli tehty mittava yli 300 tuntia kestänyt koelento-ohjelma. Rungon
väsymiskestävyyttä tutkittiin paineistamalla runko 18 000 kertaa matkalentokorkeutta
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vastaavaan

ylipaineeseen, jonka

aiheuttama

jännitystaso

jäi noin 40 %:iin

alumiiniseoksen murtolujuudesta. Kuitenkin tätä ennen runkoa oli kuormitettu 30 kertaa
1,75 - 2,75 kertaisella ylipaineella, mikä aiheutti mitä ilmeisimmin kriittisten kohtien
myötölujittumisen

ja

näin

ollen

väsymiskestävyyden

yliarvioinnin

verrattuna

tilanteeseen, jossa vastaavaa ylikuormitusta ei ole päässyt syntymään. (Ikonen ja Kantola
1991, s. 14 ja 17 )
Taloudellisia kokonaisvaikutuksia on hankala arvioida, mutta Amerikassa vuonna 1982
tehdyn tutkimuksen mukaan murtumien aiheuttamat kustannukset olisivat olleet 119 mrd.
dollaria, joka vastasi tuolloin 4 %:a Amerikan bruttokansantuotteesta. Tutkimuksen
mukaan jopa kolmasosa näistä kustannuksista olisi voitu säästää jo sen hetkisellä
tietotaidolla ja teknologialla. (Reed ym. 1983) Nykyään säästöt voisivat olla
huomattavasti suuremmat entisestään kehittyneiden menetelmien ja tietokoneiden
laskentatehon ansiosta. Myös materiaaleissa ja niiden hitsattavuudessa on tapahtunut
kehitystä, mikä osaltaan voi vähentää murtumisriskiä valmiissa konstruktioissa.
Materiaalien myötörajan nouseminen on ollut kuitenkin paljon nopeampaa kuin
murtumissitkeyden, joten kriittinen särökoko on vain pienentynyt, mikä johtaa
väistämättä siihen, että pieniinkin säröihin on kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota.

1.3 Työn tavoitteet ja rajoitukset
Tämän työn tarkoituksena on yhdistää murtumismekaniikan osa-alueet: lineaarinen ja
epälineaarinen

murtumismekaniikka

todennäköisyysteoriaan

siten,

että

näiden

yhdistelmiä voidaan käyttää murtumisvaaran arviointiin teollisuuden tuotteissa. Laskenta
toteutetaan niin, että valitulle rakenteelle tehdään FE-analyysi joko lineaarisella tai
elastis-plastisella materiaalimallilla Ansyksellä, jolla ratkaistaan murtumisparametrit
särön kärjen alueella. Ansys on kaupallinen elementtimenetelmän ratkaisija, joka on
kehitetty erilaisten konstruktioiden suunnitteluun ja simulointiin.
Parametreille tehdään seuraavaksi regressioanalyysi, jossa parametrit sovitetaan
pienimmän neliösumman menetelmällä tarkimmin niiden muutosta kuvaavaan
polynomiin. Tämän jälkeen lopullinen probabilistinen murtumismekaaninen tarkastelu,
muun muassa särön kasvuanalyysi, tehdään Matlab-koodilla. Lopuksi laskennan
antamien tulosten tarkkuutta validoidaan kahdella todellisella murtumistapauksella RollsRoycen potkurilaitteissa.
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Aiempaa laajempi todennäköisyyssuunnittelu tuottaa lisäarvoa yrityksen tuotteille muun
muassa

mahdollistamalla

kustannustehokkuuden.

pienemmät

Lisäksi

elinkaarikustannukset

työkalun

avulla

voidaan

ja

paremman

vastata

asiakkaiden

kysymyksiin, jos laitteesta löytyy särö, esimerkiksi tuotteen jäljellä olevan turvallisen
käyttöiän suhteen. Toisaalta tällaisissa laatukysymyksissä on hyvä mahdollisuus rakentaa
luottamusta asiakkaisiin osoittamalla korkeaa teknistä erikoisosaamista. Työkalun tulisi
olla sellainen, että laskennan avulla voitaisiin vastata seuraaviin kysymyksiin:
-

Mikä

on

rakenteen

koko

eliniän

staattinen/väsymisen

aiheuttama

vaurioitumistodennäköisyys? Entä vuotuinen vaurioitumistodennäköisyys?
-

Mikä on rakenteen turvallinen käyttöikä, kun siitä on löydetty tietynkokoinen
särö?

-

Mikä on luottamusväli särön kasvun odotusarvolle?

-

Millä ehdoilla särön kasvu voi pysähtyä?

Laskentaohjelmistot

aiheuttavat

joitakin

rajoituksia

laskennan

suorittamiseen.

Kaupallinen laskentaohjelma Ansys, jossa särön geometrian ja aseman määrittely
tapahtuu, asettaa muutamia rajoituksia näihin asioihin. Särö voidaan mallintaa Ansykseen
esiohjelmoidulla puolielliptisellä pintasäröllä, jossa vapaasti muutettavina parametreinä
ovat puoliellipsin säteiden pituudet sekä särön kulma siten, että säröpinta pysyy
kohtisuorassa kappaleen ulkopintaa vastaan. Eli säröä ei voi kallistaa kuin yhdessä
suunnassa. Myöskään Särö ei voi ylittää kappaleen fyysisiä mittoja eikä se voi sijaita
kappaleen nurkassa.
Laskentapisteille tehtävän parametrien regressioanalyysin virheen ollessa yli sallitun
rajan,

todennäköisyyslaskennan

mahdollisuuksista

joudutaan

tinkimään,

jotta

laskentatarkkuus säilyy hyväksyttävällä tasolla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
Matlab-koodissa käsitellään vain diskreettejä laskentapisteitä, jotka on ratkaistu
elementtimenetelmällä.
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2 MURTUMISMEKANIIKKA
Murtumismekaniikka on tieteenala, joka tutkii kuormituksen alaisen kappaleen
murtumiseen liittyviä ilmiöitä matemaattisten mallien avulla ja pyrkii löytämään näille
ilmiöille lainalaisuuksia. Se voidaan jakaa mikroskooppiseen ja makroskooppiseen
murtumismekaniikkaan tutkittavan materiaalivirheen koon mukaan. Mikroskooppinen
murtumismekaniikka keskittyy nimensä mukaisesti tutkimaan murtumisilmiöitä
mikrorakenne tasolla, kuten materiaalin kiteitä, raerajoja, hilavirheitä sekä liukutasojen
dislokaatioita. Näiden asioiden tutkimisella selvitetään syitä murtumiselle ja näin ollen
voidaan

kehittää

aikaisempaa

parempia

materiaaleja.

Makroskooppisen

murtumismekaniikan tutkimuskohteisiin kuuluvat esimerkiksi hitsauksessa syntyvät
säröt, huokoset, väsymisilmiö sekä jännityskorroosio. (Ikonen ja Kantola 1991, s. 14-15;
Janssen ym. 2004, s. 4)
Tässä työssä keskitytään makroskooppisen murtumismekaniikan periaatteisiin ja
laskentamenetelmiin. Makroskooppinen murtumismekaniikka jaetaan vielä lineaariseen
(LEFM) ja epälineaariseen (EPFM) murtumismekaniikkaan sen mukaan, miten
kappaleen materiaalimalli on määritelty elementtimenetelmälaskennassa.
Murtumismekaniikassa säröllä tarkoitetaan sellaisia toisiaan koskettavia yhdensuuntaisia
säröpintoja, kylkiä, joiden välillä ei vaikuta olennaisia vuorovaikutusvoimia, kun
kappaleeseen ei kohdistu ulkoista kuormitusta. Todellisissa rakenteissa säröpinta voi olla
kaareva tai rosoinen, mutta laskennallisissa analyyseissä se tavallisesti idealisoidaan
tasomaiseksi käsittelyn helpottamiseksi. Pintasärön säröpinnat alkavat nimensä
mukaisesti kappaleen pinnasta ja jatkuvat materiaaliin. Jos särö ei ulotu kappaleen läpi,
pohjalla kulkee särörintama tai särön kärki, josta alkaa ehyt materiaali. Särön syvyydellä
tarkoitetaan dimensiota kappaleen pinnasta särörintaman kauimmaiseen pisteeseen ja
pituudella puolestaan särön mittaa, joka voidaan mitata kappaleen ulkopinnalta. (Ikonen
ja Kantola 1991, s. 20)
Kuten jo johdannossa todettiin, murtumismekaniikan pääasiallisena tarkoituksena on
tutkittavan konstruktion rakenteellisen eheyden arviointi erilaisissa kuormitustilanteissa.
Rakenteellisen eheyden arviointi perustuu kolmeen kokonaisuuteen ks. kuva 2, joiden
matemaattinen yhdistelmä yhdeksi parametriksi antaa kuvan murtuman käyttäytymisestä.
(Wallin 2011, s. 371)
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Kuva 2.
Tässä

Rakenteen ehyenä pysymiseen vaikuttavat kokonaisuudet.
työssä

lineaarisen

murtumismekaniikan

parametriksi

on

valittu

jännitysintensiteettikerroin, K ja epälineaariseksi parametriksi J-integraali. Näiden
parametrien valinnan puolesta puhuu se, että ne molemmat ovat yleisesti hyväksyttyjä ja
ehkä eniten sovellettuja murtumismekaanisissa laskelmissa, joten niiden voidaan olettaa
toimivan tarkoituksenmukaisesti.

2.1 Sitkeä ja hauras murtuminen
Metallit voivat murtua materiaaliominaisuuksista ja käyttöolosuhteista riippuen kahdella
tavalla – hauraasti tai sitkeästi. Hauraassa murtumassa kappaleen murtuma etenee erittäin
nopeasti ilman plastisia muodonmuutoksia tai ne ovat erittäin vähäisiä, kun taas sitkeää
murtumista edeltää materiaalin voimakas plastisoituminen esimerkiksi vetosauvan
kuroutuminen, jonka jälkeen materiaali pettää ja murtuu ks. kuva 3. Sitkeän murtuman
eteneminen vaatii paljon energiaa ja sen kasvu voi olla kuormituksesta riippuen stabiilia,
jolloin myös väsymisen aiheuttaman murtumisajankohdan ennustettavuus on ylipäätään
mahdollista. Jos rakenteen rikkoutuminen on päässyt tapahtumaan, murtopinnoista
voidaan laajassa vaurioanalyysissä päätellä, tapahtuiko murtuma sitkeästi vai hauraasti ja
mikä oli murtuman ydintymispaikka ja primäärisyy.
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Kuva 3.

Sitkeän ja hauraan murtuman käyttäytyminen.

Metallit käyttäytyvät hauraasti transitiolämpötilansa alapuolella, mikä voi aiheuttaa
ongelmia, jos transitiolämpötila osuu konstruktion käyttöympäristön lämpötilojen
kohdalle. Niin kuin kävi muun muassa Liberty-laivojen tapauksessa.

2.2 Lineaarinen murtumismekaniikka
Lineaarisen murtumismekaniikan pääperiaatteiden kehitystyö alkoi voimakkaammin
1950- ja 1960-luvuilla, kun Orowan ja Irwin jatkoivat Griffithin aloittamaa työtä. Orowan
(1945), tutki Griffithin teorian laajennusmahdollisuuksia myös vähemmän hauraille
materiaaleille kuin lasille käyttämällä röntgensäteitä plastisen alueen syvyyden
määrittelyssä matalahiilisen teräksen murtopinnan alapuolelta. Näistä tuloksista Irwin
(1948) huomasi, että plastisiin venymiin kuluneen energian pystyisi arvioimaan ja
lisäämään sen Griffithin teorian pintaenergiaan, jolloin teoria pätee myös sitkeämmille
materiaaleille. (Cotterell 2002, s. 538)
Ikosen ja Kantolan (1991, s. 100) mukaan Irwin oli ensimmäinen, joka alkoi käyttää
termiä ”jännitysintensiteettikerroin” vuonna 1957. Jännitysintensiteettikerroin, K, on
lineaarisen murtumismekaniikan tärkein ja käytetyin parametri, sillä se kykenee yksin
kuvaamaan särön käyttäytymistä määrätyssä geometriassa vallitsevalla ulkoisella
kuormituksella. Yleisessä muodossa se määritellään yhtälöllä
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𝑎

𝐾 = 𝜎√𝜋𝑎 ∗ 𝑓 (𝑊),
missä

(1)

K on jännitysintensiteettikerroin [MPa√m],
σ on laskentapisteen jännitys [MPa],
a on särön pituus [m],
f() on funktio, joka kytkee kuormituksen geometriaan,
W on kappaleen leveys [m].

Jännitysintensiteettikerrointa voidaan käyttää aina, kun tarkasteltavan kappaleen
jännitykset pysyvät lineaarisella alueella ja särörintaman edessä oleva plastinen alue
pysyy pienenä verrattuna kappaleen ja särön karakteristisiin mittoihin. Hauraissa
materiaaleissa tämä toteutuu luonnostaan, koska niissä särö kasvaa ennen materiaalin
laajaa plastisoitumista, mutta sitkeämmillä materiaaleilla alueen kokoa täytyy seurata ja
tarvittaessa käyttää plastista korjauskerrointa. Jos nämä toimenpiteet eivät tuota
tyydyttävää vaikutusta, voidaan siirtyä elastisplastiseen murtumismekaniikkaan, jotta
laskennasta saadaan luotettavia tuloksia.
Yksi suurimmista tämän parametrin heikkouksista on juuri se, että sitä käytetään vain
materiaalien lineaarisella alueella kuvaamaan särön kärjen singulaarista jännitystilaa,
jossa jännitykset voivat helposti ylittää myötörajan. Tällöin materiaali käyttäytyy elastisplastisesti,

joten

elastisuusvaatimus

aiheuttaa

merkittäviä

rajoituksia

jännitysintensiteettikertoimen käytön hyväksymiselle. (Wallin 2011, s. 10)
2.2.1 Peruskuormitustapaukset ja niiden yhdistelmät
Säröllisen kappaleen jännitystila särön kärjessä voidaan aina jakaa kolmeen
peruskuormitustapaukseen ks. kuva 4. Ensimmäisessä säröä avaavassa moodissa (opening
mode) kuormitus pyrkii avaamaan säröpintoja erilleen toisistaan ja toisessa
liukumoodissa (sliding mode) liu’uttamaan säröpintoja vastakkaisiin suuntiin siten, että
voimapari vaikuttaa x-akselin suunnassa. Myös kolmannessa repimismoodissa (tearing
mode) säröpinnat liukuvat vastakkaisiin suuntiin tasossa, mutta nyt voimapari vaikuttaa
z-akselin suunnassa. Jännitysintensiteettikerroin lasketaan kullekin tapaukselle erikseen
ja nimetään kuormitustapauksen mukaan KI, KII ja KIII.
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Kuva 4.

Särön kolme peruskuormitustapausta (mukaillen:
https://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/brittle_fracture/same.php).

Tässä työssä jännitysintensiteettikertoimien maksimit ja minimit eri kuormitustapauksille
lasketaan Ansyksellä ja viedään Matlabiin, jossa särön kasvun kannalta vaarallisimmat
jännitysintensiteettikertoimien arvot yhdistetään neljällä eri kriteerillä. Yhdistelmän
tuloksena saadaan efektiivinen jännitysintensiteettikertoimen arvo Keff, joka kuvaa
kuormituksen kokonaisvaikutusta säröön murtumismekaniikan näkökulmasta. Näitä
neljää eri tapaa laskea Keff käytetään poistamaan kuhunkin kriteeriin liittyvää
malliepävarmuutta arpomalla jokaiselle Monte Carlo -iteraatiokierrokselle (ks. luku 3.2)
yhdellä näistä neljästä kriteeristä laskettu efektiivinen jännitysintensiteettikerroin.
Tarkempi kuvaus efektiivisten jännitysintensiteettikertoimien laskennasta löytyy luvusta
4.3.
Tällaisen yhdistetyn jännitysintensiteettikertoimen käyttöön sisältyy huomion arvoinen
asia – nimittäin kriittinen materiaaliarvo murtumissitkeys KIC, on määritelty vain
tapaukselle yksi. Toki täytyy muistaa, että edellä mainitut yhdistelmät on muodostettu
siten,

että

niiden

arvoa

voisi

verrata

tapauksen

yksi

kriittiseen

jännitysintensiteettikertoimen arvoon. Wallinin (2011 s. 11) mukaan oletus, että tapausten
kaksi ja kolme murtumissitkeysarvot ovat pienempiä kuin tapauksella yksi, on validi
hauraille

materiaaleille.

Tällöin

säröä

kasvattava

voima

syntyy

pääasiassa

vetojännityksestä, ja leikkausjännityksen aiheuttama vaikutus särön kasvuun on mitätön.
Kuitenkin sitkeässä murtumassa, jota hallitsee leikkausjännitys, murtumissitkeys
leikkausjännityksen suhteen voi olla merkittävästi pienempi kuin vastaava tapauksen yksi
arvo.
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2.2.2 Lineaarisen teorian voimassaolo
Lineaarista murtumismekaniikkaa sovellettaessa on syytä pitää mielessä, että se on
kehitetty kimmoteorian pohjalta. Näin ollen jännitystasojen täytyy pysyä materiaalin
myötörajan alapuolella, jotta särön aiheuttama jännityskeskittymä ei nosta plastisen
alueen kokoa kriittistä kokoa suuremmaksi. Plastisuuden vaikutus on aikaisemmin otettu
huomioon käyttämällä plastisuuskorjausta eli mittaa, joka lisätään särön todelliseen
pituuteen. Näin särön laskennallinen käyttäytyminen saadaan lähemmäksi todellista
käyttäytymistä – siirtymät ovat suurempia ja jäykkyys on pienempi kuin elastisessa
tapauksessa. (Janssen ym. 2004, kappale 3)
Irwinin mukaan kaavalla (2) voidaan arvioida tasojännitystilassa sylinterin muotoisen
plastisen alueen säteen pituutta
𝑟𝑦 =

1

𝐾

( 𝐼 )2 ,

(2)

2𝜋 𝜎𝑦

missä ry on plastisen alueen säde, KI on tapauksen yksi jännitysintensiteettikertoimen arvo
ja σy myötöraja. Tasovenymätilassa plastisen alueen säde on ry / 3. Irwinin mallissa
plastisuuskorjauksena käytetään sädettä ry. (Janssen ym. 2004, s. 61-82)
Dugdalen esittämä arvio perustuu oletukseen, että plastiset muodonmuutokset keskittyvät
särön kärjen eteen kaistaleeksi, jonka pituutta käytetään kokonaisuudessaan
plastisuuskorjauksena.

Kaavalla

(3)

lasketaan

Dugdalen

mukainen

särön

plastisuuskorjaus
∆a𝑛 =

𝜋 𝐾𝐼 2
( ) ,
8 𝜎𝑦

(3)

missä Δan on plastisen alueen pituus, KI on tapauksen yksi jännitysintensiteettikertoimen
arvo ja σy myötöraja. Ongelmallista on se, että nämä arviot ovat voimassa vain, kun
kappaleen yleinen jännitystaso on selvästi alle myötörajan, jolloin plastinen alue on joka
tapauksessa pieni. (Janssen ym. 2004, kappale 3)
Molemmissa malleissa materiaali oletetaan ideaaliplastiseksi eli myötölujittumista ei
tapahdu ollenkaan, mikä vääristää merkittävästi todellisten materiaalien käyttäytymistä
myötörajaa suuremmilla jännityksillä. Myös monissa nykyaikaisissa standardeissa tämä
ongelma kierretään käyttämällä materiaalin todellista jännitys-venymäkäyrää ja
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määrittämällä korjaus tätä kautta. (Wallin 2011, s. 378) Lisäksi nämä arviot plastisen
alueen

koosta

perustuvat

vain

ensimmäisen

peruskuormitustapauksen

jännitysintensiteettikertoimeen, joka tämän työn laskentatyökalussa on vain yksi
kolmesta vaikuttavasta jännitysintensiteettikertoimesta. Näistä syistä tässä työssä ei
käytetä plastisuuskorjauksia vaan siirrytään tarpeen vaatiessa suoraan elastisplastiseen
analyysiin. Haasteena on kuitenkin Andersonin (2017, s. 411) mukaan se, että lineaarinen
murtumisanalyysi ei anna minkäänlaista merkkiä, milloin lineaarinen teoria ei enää
pädekään. Käyttäjän kokemuksella on näin ollen suuri painoarvo plastisuuden
aiheuttamien vaikutusten huomioon ottamista arvioitaessa.
Tämän työn ensimmäisessä vaiheessa lasketaan elementtimenetelmällä tutkittavan
kappaleen jännitystila. Andersonin (2017, s. 411) mukaan hyvänä nyrkkisääntönä
lineaarisen teorian voimassaolosta voidaan pitää jännitystasoa, joka on alle puolet
materiaalin myötörajasta. Tämä ei kuitenkaan ole yleispätevä totuus, joten jännitystason
ollessa

lähempänä

myötörajaa,

tehdään

rakenteelle

epälineaarinen

analyysi

elastisplastisella materiaalimallilla, josta voidaan ratkaista plastisoitunut alue tarkasti ja
arvioida lineaarisen teorian kelpoisuutta tapauskohtaisesti.
2.2.3 Murtumisvaaran arviointi
Staattisesti kuormitetuissa rakenteissa murtumisvaaran arviointi on suoraviivaista ja
yksinkertaista. Kun laskettu efektiivinen jännitysintensiteettikertoimen arvo on
materiaalin murtumissitkeyttä pienempi
𝐾𝑒𝑓𝑓 < 𝐾𝐼𝐶 ,

(4)

murtumista ei tapahdu. Dynaamisessa tapauksessa tarkastelu ei enää olekaan näin
suoraviivaista, koska kuormitushistoria täytyy ottaa huomioon mahdollisimman tarkasti,
jotta tulos vastaa todellista tapausta. Myös yksittäisillä ylikuormituksilla on Andersonin
(2017, s. 505) mukaan vaikutusta myöhempään väsymiskäyttäytymiseen, koska ne
aiheuttavat merkittävästi suuremman plastisen alueen, johon jäännösjännityksistä
aiheutuu puristus- tai vetojännitys. Tämän työn analyysissä potkurilaitetta oletetaan
käytettävän vain suunnitelluilla kuormitustasoilla, joten mahdollisten ylikuormitusten
vaikutusta ei huomioida.
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Tarkasteltavalle rakenteelle tehdään osavaurioanalyysi, jossa kuormitushistoria jaetaan
useampaan osaan ja näiden kunkin osan kuormitus oletetaan Weibull-jakautuneeksi. Nyt
kuormitusvaihteluvälin esiintymiselle voidaan muodostaa esiintymistiheydet ja tutkia
kunkin jännitysvaihteluvälin vaikutusta särön kasvuun kuormitustapauskohtaisesti.

2.3 Epälineaarinen murtumismekaniikka
Kun lineaarisen murtumismekaniikan keinot on käytetty, eikä riittävän totuudenmukaista
analyysia saada suoritettua, on otettava käyttöön epälineaarinen murtumismekaniikka.
Pääasiallinen ero teorioiden välille löytyy särön kärjen jännityksiä tarkastelemalla.
Lineaarisessa teoriassa jännitykset kasvavat äärettömän suuriksi, kun lähestytään särön
kärkeä. Epälineaarisessa mallissa materiaali myötää ja muokkauslujittuu, jolloin
myöskään jännitykset eivät kasva äärettömyyksiin. Suurin osa metalleista käyttäytyy tällä
tavalla – elastisplastisesti.
2.3.1 Myötöehto
Laskennallinen hetki, jolloin materiaali myötää kolmeulotteisessa jännitystilassa, voidaan
määrittää myötöehdolla. Myötäminen on seurausta atomien välisistä liukumista, jotka
leikkausvoimat saavat aikaan. Kokeellisesti tätä on vaikea tutkia monimutkaisten
koejärjestelyiden takia. Hydrostaattinen paine ei aiheuta kappaleeseen leikkausvoimia,
joten sitä materiaali kestää erittäin hyvin, mikä on todettu myös kokeellisesti. Kehitellyt
myötöehdot on sisällytetty materiaalimalleihin, joista metalleille käytetään yleisimmin
von Mises’n ja Trescan malleja. (Ikonen ja Kantola 1991, s. 32-35)
Trescan malli perustuu maksimileikkausjännitykseen, joka lasketaan pääjännitysten σ1,
σ2 ja σ3 avulla kaavalla
𝜏𝑚 =

1
2

max{|𝜎1 − 𝜎2 |, |𝜎2 − 𝜎3 |, |𝜎3 − 𝜎1 |},

(5)

missä τm on myötöleikkausjännitys. Trescan malli on sovellettavissa myös myötämisen
jälkeen, koska se ei sisällä lineaarisuusolettamuksia. Toinen erittäin käytetty
materiaalimalli, von Mises, perustuu muodonvääristymisenergiatiheyteen, joka saadaan
joko vähentämällä kimmoenergiasta hydrostaattinen jännitys tai jännitysinvarianttien
avulla. Ensimmäinen tapa perustuu Hooken lakiin ja täten myös lineaariseen
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kimmoteoriaan. Sen sijaan jännitysinvarienteilla esitettynä teoriassa ei ole kytköksiä
lineaariseen kimmoteoriaan. (Ikonen ja Kantola 1991, s. 32-35)
Efektiivinen von Misesin myötöehdon mukainen myötöjännitys määritellään yleisesti
minkälaisessa jännitystilassa tahansa kaavalla
1

2

2

2
2
𝜎𝑚 2 = 2 [(𝜎𝑥 − 𝜎𝑦 ) + (𝜎𝑦 − 𝜎𝑧 ) + (𝜎𝑧 − 𝜎𝑥 )2 + 6(𝜏𝑥𝑦
+ 𝜏𝑦𝑧
+
2
𝜏𝑧𝑥
)],

(6)

missä σm on myötöjännitys. Von Misesin myötöehto sopii hyvin sitkeille materiaaleille,
kuten potkurilaitteessa käytetyille rakenneteräksille. (Dowling 2013, s. 288-290)
2.3.2 J-integraali
Rice (1968) esitteli polusta riippumattoman viivaintegraalin analysoidessaan erilaisia
säröjä ja osoitti sen olevan yhtä suuri säröä ajavan voiman kanssa epälineaarisesti
elastisessa säröllisessä kappaleessa. J-integraali kuvaa särön kärjen jännitykset ja
venymät monotonisesti kuormitetussa epälineaarisessa materiaalissa, joten sen voidaan
ajatella olevan vastaava parametri kuin jännitysintensiteettikerroin on lineaarisessa
murtumismekaniikassa. (Anderson 2017, s. 114)
Kaksiulotteisessa tapauksessa J-integraali määritellään yhtälön (7) mukaan särön kärjen
ympäri vastapäivään kiertävänä viivaintegraalina alapinnalta yläpinnalle
𝐽 = ∫𝛤(𝑤𝑑𝑦 − 𝑇𝑖

𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥

𝑑𝑠),

(7)

missä w on venymän energiatiheys, Ti sisältää jännitysvektorin komponentit, ui
puolestaan siirtymävektorin komponentit ja ds on pituusinkrementti pitkin polkua Γ.
Venymän energiatiheys määritellään kaavalla
𝜀

𝑤 = ∫0 𝑖𝑗 𝜎𝑖𝑗 𝑑𝜀𝑖𝑗 ,

(8)

missä σij ja εij ovat jännitys- ja venymätensorit. (Anderson 2017, s. 117)
J-integraalilla on lineaarisessa systeemissä käyttökelpoinen yhteys säröä ajavaan voimaan
ja sitä kautta myös jännitysintensiteettikertoimeen. Näin ollen elastisplastisen
murtumismekaniikan parametriä J voidaan käyttää myös lineaarisen teorian yhteydessä
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ja sen arvot voidaan muuttaa kaavalla (9) kuvaamaan jännitysintensiteettikertoimen
arvoja
𝐾𝐽 = √𝐽𝐸 ∗ ,
missä

(9)

KJ on J-integraali jännitysintensiteettikertoimen yksiköllä,
J on J-integraalin arvo laskentapisteessä,
E* on tasovenymätilassa E’ ja tasojännitystilassa E. (Janssen ym. 2004, s.
148)

2.4 Särön kasvu väsyttävässä kuormituksessa
1900-luvun alkupuolella Wöhlerin tekemät testit tekivät entistä selvemmäksi sen, että
väsymisvauriot ovat eteneviä ja paikallisia tapahtumia, jotka sisältävät särön
ydintymisvaiheen sekä kasvuvaiheen ennen kuin lopullinen epästabiili murtuminen
rikkoo kappaleen totaalisesti. Tätä ei kuitenkaan hyväksytty yleisesti tuohon aikaan, vaan
ajateltiin materiaalin heikkenevän asteittain, kun se joutuu toistuvan kuormituksen
alaiseksi. Sekaannus alkoi selvitä 1950-luvulla, kun kiinnostuttiin tutkimaan särön
ydintymistä ja väsymissärön kasvua. (Janssen ym. 2004, s. 208)
Murtumismekaniikassa ydintyminen ymmärretään mikrosärön kasvamisena näennäisesti
ehjään materiaaliin ja ydintymisvaihe sisältää ydintymisen lisäksi myös kasvuvaiheen
makroskooppiseksi säröksi. Laskennallisesti ydintymisvaihe ei ole suuressa roolissa,
koska laskentateoriat soveltuvat vain makroskooppisille säröille. (Ikonen ja Kantola
1991, s. 44)
Nykypäivän hitsatuissa rakenteissa hitsin juurihaava kasvaa helpommin väsyttävän
kuormituksen alaisena kuin perusmateriaalissa olevat sulkeumat, hilavirheet yms.
materiaalivirheet, koska se on paljon suurempi vika. Jännitysjakaumasta riippuen
kaikenlaiset viat voivat kuitenkin toimia väsymissärön ydintymiskohtina. Janssen ym.
(2004, s. 209) esittävät, että käytännössä joidenkin rakenteiden koko elinikä voi olla
jostakin viasta ydintyneen tai rakenteen valmistusvaiheessa syntyneen väsymissärön
kasvua. Tästä syystä on tärkeää tietää särön kasvunopeus ja kriittinen särökoko, jotta
rakenteen elinikää voidaan ennustaa luotettavasti.
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Kynnysarvo, jolla särö kasvaa dynaamisen kuormituksen alaisena, on useimpien
tutkijoiden mukaan määritettävä kahdessa osassa – sisäisessä ja ulkoisessa. Sisäinen osa
on kullekin materiaalille määritelty ominainen arvo ja ulkoisen osan suuruus riippuu
ulkoisista tekijöistä kuten kuormitussuhteesta, R. Materiaalikohtaiselle arvolle ei ole vielä
kyetty löytämään yksiselitteistä määrittelytapaa, mutta muutamat tutkijat ovat käyttäneet
määrittämisen apuna särön kärjen dislokaatioita tai liukutasoja, joiden liike estyy
raerajalla. (Anderson 2017, s. 487-488)
2.4.1 Särön kasvuvaiheet
Tyypillisesti särön kasvu jaetaan kolmeen vaiheeseen, ks kuva 5. Vaiheessa yksi särö ei
kasva kynnysarvoa pienemmillä jännitysintensiteettikertoimen arvoilla. Kun kynnysarvo
ylitetään, on särön kasvu alussa suhteellisen nopeaa. Vaiheessa kaksi särön kasvunopeus
on

tasoittunut

ja

noudattelee

likimain

suoraa,

jonka

kulmakerroin

on

särönkasvufunktioiden potenssi, m, ks. kaavat (10),(11) ja (12). Vaiheessa kolme särön
kasvunopeus jälleen kiihtyy ja lähestyy asymptoottisesti kohti murtumissitkeyden arvoa
KIC. (Janssen ym. 2004, s. 211-212)

Kuva 5.

Särön kasvuvaiheet väsyttävän kuormituksen alaisena.

Tässä työssä väsymissärön etenemistä vaiheessa kaksi tarkastellaan muun muassa laajasti
käytetyllä Paris’n kaavalla
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𝑑𝑎
𝑑𝑁

= 𝐶(∆𝐾)𝑚 ,

(10)

missä da kuvaa särön kasvuinkrementtiä ja dN kuormituskertojen määrää, jolla särön
kasvu aiheutuu. C ja m ovat materiaalivakioita. Koska käytännön insinöörisovelluksissa
näiden parametrien tarkka materiaalikohtainen määrittäminen on haasteellista, käsitellään
näitä vakioita probabilistisessä analyysissä satunnaisina, joilla on kirjallisuudesta
löytyneistä arvioista muodostetut hajonnat. ΔK kuvaa jännitysintensiteettikertoimen
vaihteluväliä yhden kuormituskerran aikana. Kun jännitysintensiteettikertoimen
vaihteluväli ylittää kynnysarvon ΔKth, yhtälö astuu voimaan. (Anderson 2017, s. 474)
Klesnil ja Lukas (1972) sekä Donahue ym. (1972) muokkasivat Paris’n kaavaa siten, että
se kykenisi ottamaan paremmin huomioon myös jännitysintensiteettikertoimen
kynnysarvon vaihteluvälin (ks. Anderson 2017, s. 475). Klesnilin ja Lukaksen variaatio
on esitetty kaavassa (11) ja Donahuen ym. versio kaavassa (12)
𝑑𝑎
𝑑𝑁
𝑑𝑎
𝑑𝑁

𝑚
= 𝐶(∆𝐾 𝑚 − ∆𝐾𝑡ℎ
)

(11)

= 𝐶(∆𝐾 − ∆𝐾𝑡ℎ )𝑚 ,

(12)

joissa ΔKth on jännitysintensiteettikertoimen kynnysarvon vaihteluväli. Muuten suureet
ovat samat kuin Paris’n kaavassa. Särön kasvua on mahdollista tarkastella tämän työn
laskentatyökalussa myös näiden kaavojen avulla.
Sellaisia funktioita, jotka ottavat huomioon koko särön kasvun aina kynnysarvon
ylityksestä lopulliseen murtumaan, on esitetty useita. Monet näistä olettavat, että vaihe
kolme

tulee

voimaan,

kun

jännitysintensiteetin

maksimiarvo

saavuttaa

murtumissitkeuden arvon. Tämä oletus ei kuitenkaan näytä perustuvan kokeellisiin
tuloksiin. Yleisin kaava, joka ottaa huomioon kaikki kolme vaihetta, on kehitetty
NASA:ssa. (Anderson 2017, s. 475) Tutkijat Forman ja Mettu (1990, s. 4) ovat julkaisseet
pinta- ja nurkkasärölle sovitetun särönkasvufunktion

𝑑𝑎

=
𝑑𝑁

∆𝐾𝑡ℎ 𝑝
)
∆𝐾
∆𝐾
(1−𝑅)𝑚 (1−
)𝑞
(1−𝑅)𝐾𝐼𝐶

𝐶(1−𝑓)𝑚 ∆𝐾𝑚 (1−

,

(13)

missä C, m, p ja q ovat empiirisesti määritettäviä materiaaliparametreja. C ja m ovat samat
parametrit kuin Paris’n kaavassa (10). Yhtälössä esiintyvä epäyhtälö f kuvaa särön
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aukeamista kuormitussuhteen funktiona. Kaavan (13) käyttäminen tämän työn
laskentatyökalussa

ei

ole

mahdollista

puuttuvien

materiaaliparametrien

takia.

Myöhemmissä tutkimuksissa, joihin sisältyy materiaalikokeita näiden parametrien
määrittämiseksi, myös laajemman särönkasvukaavan käyttö olisi mahdollista.
2.4.2 Särön sulkeutuminen
Särön sulkeutuminen vaihtelevan kuormituksen aikana aiheuttaa haasteita väsymissärön
kasvun analyysille, koska useimpien tutkijoiden mukaan kuormitussuhteen aiheuttamat
muutokset kynnysarvoon johtuvat särön sulkeutumisesta. Toiset taas ovat sitä mieltä, että
särön sulkeutuminen ei ole suuressa roolissa väsymissärön kasvuanalyysissä
kynnysarvon lähellä, vaan heidän mukaansa materiaalilla olisi kaksi erillistä
kynnysarvoa: jännitysintensiteettikertoimen arvojen vaihteluvälille sekä maksimiarvolle.
Asiasta ei ole vielä päästy yksimielisyyteen, joten tutkimukset ja keskustelu
sulkeutumisen vaikutuksesta jatkuvat. (Anderson 2017, s. 488)
Metalleilla sulkeutumisen taustalla voidaan ajatella olevan neljä erilaista fysikaalista
selitystä. Plastisten muodonmuutosten aiheuttamat puristavat jäännösjännitykset
aikaansaavat särön kärjen sulkeutumisen ja näin ollen pienentävät särön kasvunopeutta
seuraavilla yhtä suurilla kuormitusjaksoilla. Tämä on itseasiassa ainut särön
sulkeutumisen aiheuttama tapahtuma. Loput kolme mekanismia ovat tarkemmin
katsottuna särön auki kiilaavia ilmiöitä, jotka toki vaikuttavat särön käyttäytymiseen
dynaamisessa kuormituksessa. (Anderson 2017, s. 480-481)
Toisena selityksenä on säröpintojen karheus, joka voi estää säröpintojen täydellisen
sulkeutumisen tai aiheuttaa särön avautumista, kun pinnankarheuden huiput osuvat
vastakkain saaden aikaan leikkausjännityksiä. Pinnankarheuden aiheuttamat muutokset
jännitysintensiteettikertoimen

kynnysarvon

amplitudiin

ovat

merkittävimpiä

suurirakeisilla materiaaleilla. Rakeiden koon vaikutus kuitenkin häviää, jos kynnysarvon
vaihteluvälin

määrityksessä

otetaan

huomioon

särön

sulkeutumisen

vaikutus.

Kolmannessa ja neljännessä mallissa säröpintojen väliin joutuu vierasta materiaalia,
jolloin särön täydellinen sulkeutuminen estyy eli säröön jää jäännösavauma. Pintojen väli
voi kiilautua korroosiotuotteista, korroosion irrottamien perusmateriaalin hiukkasista tai
nesteestä, joka pääsee tunkeutumaan avoinna olevaan säröön. (Anderson 2017, s. 480482)
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Tässä työssä särön sulkeutumisen vaikutuksen huomiointi jää käyttäjän päätettäväksi,
koska laskentatyökalussa on optiot molemmille vaihtoehdoille. Erityisesti tapauksissa,
joissa peruskuormitustapaus yksi on hallitseva, särön sulkeutumisella voi olla merkittävä
vaikutus särön käyttäytymiseen. Tarkempi tarkastelu laskentatyökalun vaihtoehdoista
löytyy luvusta neljä.

2.5 Ympäristön vaikutus särön kasvuun
Potkurilaitteiden käyttöympäristönä on merivesi, jonka huomioon ottaminen hankaloittaa
ja monimutkaistaa merkittävästi särön murtumismekaanista analysointia. Yleisesti
ympäristön vaikutuksesta rakenteen murtumiskestävyys heikkenee sitä enemmän, mitä
aggressiivisemmat olosuhteet ovat. Anderson (2017, s. 543) jakaa metalleilla esiintyvät
ilmiöt neljään kategoriaan, jotka ovat jännityskorroosio (SCC), vetyhauraus (HE),
korroosioväsyminen (CF) ja nestemäisen metallin aiheuttama haurastuminen (LME).
Jännityskorroosiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä särön kasvua, joka aiheutuu anodisesta
korroosioreaktiosta särön kärjen alueella. Tässä tapauksessa kuormituksella ei välttämättä
ole suurtakaan merkitystä särön etenemiseen, vaan särön kasvu aiheutuu lähinnä
materiaalin kulumisesta korroosion vaikutuksesta. Materiaali pyrkii vastustamaan
reaktiota muodostamalla passiivisen kalvon, usein oksidikalvon, säröpinnoille. Koska
särön kärjessä vallitsee voimakas jännityskeskittymä, se rikkoo kalvon särön kärjessä ja
särö pääsee etenemään. Jos korroosioreaktio tapahtuisi yhtä nopeasti särön kyljillä ja
kärjessä, särö tylpistyisi loveksi tai uraksi, jolloin myös kärjen singulariteetti vähenisi.
(Anderson 2017, s. 551)
Vetyhauraudessa vetyatomit pääsevät tunkeutumaan metalliseokseen, mikä voi
pahimmillaan romahduttaa sen kestävyyden ja sitkeyden. Tavallisesti vetyhaurautta
esiintyy titaani-, alumiini- ja nikkelipohjaisilla seoksilla sekä ferriittisillä että
austeniittisilla teräksillä. Metalliatomeihin verrattuna pienet vetyatomit pääsevät
suhteellisen helposti tunkeutumaan metalliatomien väleihin heikentäen niiden välisiä
sidosvoimia, jolloin särö pääsee etenemään helpommin. Tämä on lähinnä teoreettinen
selitys vetyhauraudelle, koska kokeellisesti tätä ei ole kyetty todistamaan. (Anderson
2017, s. 556)
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Nestemäisen metallin aiheuttama haurastuminen johtuu nestemäisessä tilassa olevien
metallien tunkeutumisesta kiinteän metallin raerajoille ja näin ollen heikentäen sitä.
Erityisesti alumiinia, titaania tai nikkeliä sisältävät seokset ovat herkkiä tälle
vaurioitumistavalle. Myös austeniittinen teräs, johon on päässyt sinkkiä, voi altistua
nestemäisen metallin aiheuttamalle haurastumiselle. Sinkki voi päästä teräkseen sinkillä
galvanoidusta kappaleesta, jos ne koskettavat toisiaan korkeassa lämpötilassa. (Anderson
2017, s. 543)
Korroosioväsyminen on todennäköisin ilmiö, kun potkurilaitteiden käyttöympäristö,
materiaali ja kuormitushistoria otetaan huomioon. Anderson (2017, s. 564) määrittelee
korroosioväsymisen ilmiöksi, jossa ympäristön vuorovaikutus kiihdyttää väsymissärön
etenemistä. Erityisesti on huomattava, että ilmiössä vaikuttavat yhtä aikaa sykliset
plastiset muodonmuutokset sekä paikalliset kemialliset tai elektrokemialliset reaktiot.
Korroosioreaktiona voi olla jännityskorroosio tai vedyn aiheuttama haurastuminen.
Ympäristöllä voi olla merkittävä vaikutus väsymismurtuman etenemiseen sen
alkuvaiheessa, jos ympäröivä aine pääsee tunkeutumaan murtuman sisälle kohti särön
kärkeä. Uusi potkurilaite on suojattu niin hyvin korrosoivaa ympäristöä vastaan, ettei
merivesi pääse tunkeutumaan särön sisään väsymissärön alkuvaiheessa. Toki on
mahdollista, kun särö on kasvanut riittävän suureksi, että aukeava särö repii maalipinnat
rikki ja merivesi pääsee kosketuksiin särön kylkien ja jopa kärjen kanssa. Tällaisessa jo
pitkälle edenneessä väsymissärössä väsyminen on kuitenkin merkittävämpi tekijä särön
kasvun kannalta kuin korrosoiva ympäristö, mikä voidaan nähdä siitä, että väsymissärö
etenee rakeiden halki (Ikonen ja Kantola 1991, s. 55).

2.6 Laskennallinen murtumismekaniikka
Tietokoneiden

numeerinen

laskenta-apu

on

käytännössä

välttämätöntä

murtumismekaanisten ongelmien ratkaisemiseksi, koska suljetussa muodossa on kyetty
ratkaisemaan analyyttisesti vain muutamia yksinkertaisia tapauksia. Anderson (2017, s.
581) muistuttaa, että sadat kirjallisuudessa esiintyvät jännitysintensiteettikertoimien
ratkaisut perustuvat suurelta osin numeeriisiin analyyseihin samoin kuin J-integraalien tai
särön kärjen avaumien ratkaisutkin. Lisäksi useat tutkijat ovat hyväksyneet numeeristen
menetelmien käytön vaativissa ongelmissa kuten rajapinnassa tapahtuvissa murtumisissa,
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dynaamisten murtumien analysoinnissa sekä sitkeästi käyttäytyvien säröjen kasvussa
(Anderson 2017, s. 581).
Numeerisia menetelmiä onkin kehitetty useita, joista elementtimenetelmä on vakiintunut
suosituimmaksi erityisesti jännitysanalyyseissä. Myös murtumismekaniikan ongelmissa
elementtimenetelmä on käytetyin. (Anderson 2017, s. 582) Elementtimenetelmän
ratkaisijana tässä työssä käytetään Ansystä (versio 19). Ansys ratkaisee tutkittavan
säröllisen rakennekokonaisuuden siirtymät, jännitykset ja murtumisparametrit kuten
jännitysintensiteettikertoimet ja J-integraalin. Perusperiaatteiden, joiden mukaan
elementtimenetelmän ratkaisu tapahtuu, oletetaan olevan lukijalle entuudestaan tuttuja
eikä niitä esitetä tämän vuoksi tässä yhteydessä.
2.6.1 Materiaalimallit
Lineaarisen

murtumismekaniikan

yhteydessä

käytetään

lineaarisesti

kimmoista

isotrooppista materiaalimallia, joka perustuu yleistettyyn Hooken lakiin. Tärkeimmät
määriteltävät materiaaliparametrit ovat siten kimmokerroin, E, ja poissonin vakio, ν,
joiden avulla voidaan määrittää leikkausmoduli, μ, ja tilavuusmoduuli, B. Nämä
parametrit kykenevät kuvaamaan materiaalin jännitys-venymäkäyttäytymisen. Ansyksen
eksplisiittisessä ratkaisijassa ei voida käyttää lämpötilasta riippuvia lineaariselastisia
materiaaliominaisuuksia, joten tässä työssä lämpötila pidetään vakiona (ANSYS 2017).
Lineaarisen

materiaalimallin

käyttö

antaa

mahdollisuuden

kuormitustapausten

lineaariseen skaalaukseen, koska kuormituksesta aiheutuneet muodonmuutokset
käyttäytyvät

kimmoisasti.

pohjautuvaa

analyysiä

Tämä

ominaisuus

huomattavasti,

kun

helpottaa

todennäköisyysteoriaan

elementtimenetelmään

määritellyt

suunnittelupisteet täytyy ratkaista vain yhdellä kuormituksen suuruudella.
Epälineaarinen materiaalimalli, jota voidaan käyttää Ansyksessä J-integraalin laskentaan,
on

isotrooppisesti

ja

lineaarisesti

muokkauslujittuva.

Mallissa

plastiset

muodonmuutokset ovat kaikkiin suuntiin samanlaisia. Materiaalin käyttäytyminen
myötörajaa suuremmilla jännityksillä määritellään Ansykseen plastisten venymien ja
niitä vastaavien jännitysten avulla. Viimeisen määritellyn pisteen jälkeen käyrän
kulmakerroin on nolla eli muokkauslujittumista ei enää tapahdu vaan materiaali
käyttäytyy ideaaliplastisesti. (ANSYS 2017)
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2.6.2 Laskenta
Murtumisparametrien laskenta tapahtuu Ansyksessa interaktiointegraalia hyödyntämällä
sekä lineaarisessa että epälineaarisessa tapauksessa. Lineaarisessa tapauksessa
materiaalin käyttäytyminen on oltava isotrooppisesti lineaariselastista ja epälineaarisessa
laskennassa plastisoitumisen on tapahduttava myös isotrooppisesti. Interaktiointegraali
on johdettu J-integraalin ja jännitysintensiteettikertoimien yhteydestä lineaarisessa
tapauksessa, joten käsitellään J-integraalin laskeminen ensin. (ANSYS 2017)
J-integraalin laskenta perustuu domain integral -menetelmään, jonka ovat esittäneet Shih
ym. (1986). Menetelmä mahdollistaa kaksiulotteisessa tapauksessa pinta-alaintegraalin
käytön ja kolmeulotteisessa tilavuusintegraalin hyödyntämisen. Nämä tarjoavat paljon
paremman tarkkuuden ja niiden toteuttaminen numeerisesti on helpompaa kuin
perinteiset viiva- ja pintaintegraalit. Lisäksi menetelmää itsessään on helppo käyttää.
(ANSYS 2017)
J-integraali määritellään Ansyksessä kaksiulotteisessa tapauksessa pintaintegraalina
kaavalla
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑄

𝜕𝜃

0
𝜕𝜀𝑖𝑗

1

𝑖

1

1

𝐽 = ∫𝛤(𝜎𝑖𝑗 𝜕𝑥 − 𝑤𝛿1𝑖 ) 𝜕𝑥 𝑑𝛤 + ∫𝛤 𝛼𝜎𝑖𝑖 𝜕𝑥 𝑄1 𝑑𝛤 − ∫𝛤 𝜎𝑖𝑗 𝜕𝑥 𝑄1 𝑑𝛤 −
∫𝐴 𝑡𝑗 𝑢𝑗,1 𝑄1 𝑑𝑆,
missä

(14)

σij on jännitystensori,
uj on siirtymävektori,
w on venymäenergiatiheys,
δij on Kroneckerin delta,
xi on paikallinen koordinaattiakseli,
Q on särön etenemisvektori,
α on lämpölaajentumiskerroin,
εij0 on alustava venymätensori,
tj on säröpintojen vetovoima,
Γ on integrointipolku,
A kuvaa säröpintoja, joihin vetovoimat vaikuttavat.

Kolmiulotteisessa tapauksessa integraalista muodostetaan tilavuusintegraali ja se
lasketaan koko elementtiryhmän yli, jonka integraali rajaa. (ANSYS 2017)
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Jännitysintensiteettikerroin lasketaan samaan tapaan kuin J-integraali pinta-ala- ja
tilavuusintegraalina. Perinteiseen tapaan, joka perustuu siirtymien ekstrapolointiin,
verrattuna interaktiointegraalilla saavutetaan parempi tarkkuus ja helpompi käytettävyys.
Lisäksi verkon tiheydelle ei ole yhtä tiukkoja vaatimuksia, jolloin ongelman ratkaisu
onnistuu riittävän tarkasti myös harvemmalla elementtiverkolla, mikä lyhentää analyysin
läpivientiin kuluvaa aikaa. (ANSYS 2017)
Interaktiointegraali määritellään kaavalla
𝐼0 =

𝑎𝑢𝑥
𝑎𝑢𝑥
𝑎𝑢𝑥
− ∫𝑉 𝑞𝑖,𝑗 (𝜎𝑘𝑙 𝜀𝑘𝑙
𝛿𝑖𝑗 −𝜎𝑘𝑗
𝑢𝑘,𝑖 −𝜎𝑘𝑗 𝑢𝑘,𝑖
)𝑑𝑉

∫𝑆 𝛿𝑞𝑛 𝑑𝑆

,

(15)

missä σij, εij ja ui kuvaavat jännityksiä, venymiä ja siirtymiä todellisessa kentässä ja
yläindeksillä aux ne kuvaavat vastaavia suureita apukentässä. Interaktiointegraalin yhteys
jännitysintensiteettikertoimiin kaikissa kolmessa perustapauksessa on esitetty kaavassa
𝐼=

2
𝐸∗

1

𝑎𝑢𝑥
(𝐾𝐼 𝐾𝐼𝑎𝑢𝑥 + 𝐾𝐼𝐼 𝐾𝐼𝐼𝑎𝑢𝑥 ) + 𝐾𝐼𝐼𝐼 𝐾𝐼𝐼𝐼
,
𝜇

(16)

missä KI, KII ja KIII ovat jännitysintensiteettikertoimen arvot ja yläindeksillä aux ne
kuvaavat vastaavia suureita apukentässä. Yhtälössä μ on leikkausmoduuli ja E* on
tasojännitystilassa kimmokerroin E ja tasovenymätilassa E’. (ANSYS 2017) Näin
saadaan

ratkaistua

kaikkien

kolmen

peruskuormitustapauksen

jännitysintensiteettikertoimien arvot pitkin kolmiulotteisen särön kärkeä.
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3 TODENNÄKÖISYYSTEORIA
Todennäköisyysteorian käyttö avaa aivan uusia mahdollisuuksia koneenosien
mitoituksen tarkentamiseen ja laajempaan ymmärtämiseen. Perinteinen, deterministinen
mitoitustapa on vieläkin useimpien standardien perusta, vaikka tietokoneiden kasvanut
laskentakapasiteetti mahdollistaisi laajankin todennäköisyysteoriaan pohjautuvan
laskennan ja mitoituksen. Deterministinen mitoitus perustuu varmuuskertoimien käytölle,
koska käytetyt laskentaparametrit eivät koskaan ole täysin tarkasti tiedossa ja lisäksi
niihin sisältyy aina hajontaa. Keski-Rahkonen (2018, s. 3) toteaa deterministisen
mitoitusmenetelmän olevan validi, mutta esittää vääjäämättä esiin nousevan haastavan
kysymyksen: mikä on riittävä varmuuskerroin?
Soveltamalla

todennäköisyysteoriaa

vaurioitumistodennäköisyyksillä,

jotka

varmuuskertoimet
määritetään

voidaan

suunniteltua

korvata

elinikää

sekä

lähtöarvojen hajontoja hyödyntämällä, kun sopiva luotettavuustaso on määritelty. KeskiRahkosen (2018, s. 1-2) mukaan luotettavuuden, jonka mukaan suunniteltavat laitteet voi
esimerkiksi mitoittaa, ajatellaan muodostuvan sopivista kompromisseista valmistus- ja
laatukustannusten välillä. Tästä voidaan muodostaa optimointiongelma, jonka
reunaehtoina ovat sekä suunnittelun ja lain asettamat vaatimukset että ympäristö- ja
turvallisuusriskit. Optimoinnin tuloksena saadaan mitoittava luotettavuustaso. Muitakin
menetelmiä voidaan toki käyttää luotettavuustason määrittelyssä.
Aivan ongelmatonta probabilistisen mitoituksen käyttökään ei ole, sillä lähtöarvojen
odotusarvojen ja hajontojen määrittelyissä voidaan tehdä virheitä, jotka vääristävät
tuloksia. Näitä epävarmuuksia voidaan pienentää mahdollisimman tarkoilla ja
monipuolisilla mittauksilla, joista muuttujien hajonnat voidaan määrittää tietyllä
luotettavuustasolla.
Potkurilaitteen vaurioitumisen arvioinnissa hyödynnetään heikoimman lenkin teoriaa eli
saman vaurioitumistodennäköisyyden sisältävät lenkit ajatellaan tässä tapauksessa
sarjaankytketyiksi, jolloin yhden lenkin katkeaminen riittää lopulliseen vaurioon (Rabb
2017, s. 140). Teoriaa sovellettaessa potkurilaitteisiin oletetaan laite rikkoutuneeksi, kun
yksi särö kasvaa kriittiseksi ja osa murtuu. Tällaisen vauriokriteerin käyttö on selkeää ja
helppo ymmärtää käytännön tilanteissakin.
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3.1 Regressioanalyysi
Regressioanalyysi on yksi valvotun koneoppimisen muodoista, jossa regressiofunktio
oppii elementtimenetelmän tietyssä, suhteellisen tarkkaan määritellyssä tapauksessa.
Oppiminen tapahtuu samaan tapaan kuin esimerkiksi selkäytimeen ohjelmoituneet
kävelyn perusliikkeet, jotka ihmisen hermoverkko voi oppia (Ilmoniemi 2001). Kävely
koodautuu selkäytimeen nähdyn mallin sekä joidenkin onnistuneiden suoritusten jälkeen,
eikä sitä välttämättä tarvitse enää tietoisesti ajatella. Samoin regressiofunktiota opetetaan
näyttämällä sille diskreettejä laskentapisteitä, joiden pohjalta matemaattinen malli
muodostuu. Tätä mallia inter- ja ekstrapoloimalla saadaan haluttuja alkuarvoja vastaava
selitettävän muuttujan arvo.
Regressioanalyysin avulla on tarkoitus löytää murtumisparametreihin, K ja J,
vaikuttavien suuruudeltaan epävarmojen muuttujien, kuten puoliellipsin säteiden
pituuksien väliset tilastolliset riippuvuudet. Näiden riippuvuuksien pohjalta luodaan
tilastollinen malli eli regressiomalli, jonka avulla murtumisparametrien arvoja voidaan
laskea ilman aikaa vievää elementtimenetelmällä tehtävää analyysiä. Regressiomallin
matemaattinen muoto määräytyy pienimmän neliösumman out of sample -virheen
keskihajonnan arvon perusteella. Virheen keskihajonta saadaan ristiinvalidoimalla eli
mallin toimintaa testataan sellaisiin suunnittelupisteisiin, jotka eivät ole olleet mukana
mallia muodostettaessa. Jos malli toimii hyvin, virheen hajonta on pientä eli malli
kykenee kuvaamaan muuttujien vaikutuksen murtumisparametrien arvoihin.
Ristiinvalidointia varten elementtimenetelmällä laskettu data jaetaan kymmeneen osaan.
Yhtä näistä osista käytetään vuorollaan muodostetun mallin toiminnan testaamiseen ja
jäljelle jääneitä yhdeksää osaa regressiomallin muodostamiseen, ks. kuva 6. Testiosaa
vaihdetaan ja näin jatketaan kunnes kaikki vaihtoehdot on käyty läpi. Kunkin kierroksen
jokaisen regressiomallin virheen keskihajonnan arvot tallennetaan ja lasketaan niistä
keskiarvot, joiden pohjalta parhaiten toimiva sovite valitaan. Analyysin viimeisessä
vaiheessa regressiofunktion muodostamisessa käytetään koko laskettua dataa hyväksi ja
muodostetun mallin avulla lasketaan in sample -virheen keskihajonnat koko datalle.
Käytettävä regressiomalli määräytyy tässä työssä ristiinvalidoinnista lasketun out of
sample -virheiden keskiarvon mukaan ja itse mallin muoto otetaan viimeisestä
analyysistä, jossa on ollut mukana koko datamäärä.
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Datamäärä, joka on mielekkäässä ajassa laskettavissa elementtimenetelmällä, voi sisältää
joitakin

kymmeniä

laskentapisteitä.

Esimerkiksi

tämän

työn

Matlab-koodia

muodostettaessa käytettiin 50 laskentapistettä. Tälle datalle kokeiltiin myös vapaampaa
ja laajempaa koneoppimista: neuroverkkoja. Testit kuitenkin osoittivat, että niiden avulla
luodun mallin toiminta ei ollut merkittävästi parempaa, joten neuroverkot hylättiin
ylimääräisen monimutkaisuuden ja heikon lisäarvon vuoksi.

Kuva 6.

Ristiinvalidointi regressioanalyysissä.

Tilastotieteessä regressiomallin sanotaan olevan lineaarinen, jos se on kerroinparametrien
suhteen lineaarinen (Laininen 1998, s. 295). Tässä työssä kaikki vaihtoehtoiset mallit ovat
lineaarisia kertoimien suhteen. Sen sijaan selittävien muuttujien suhteen malleina ovat
lineaarinen malli ja epälineaariset mallit toisesta asteesta aina neljänteen asteeseen asti
sekä nämä mallit vahvennettuna interaktio-termillä eli yhteensä kahdeksan erilaista
vaihtoehtoa. Interaktio-termin tarkoituksena on, että selittävien muuttujien yhteisvaikutus
tutkittavaan suureeseen, tässä tapauksessa murtumisparametreihin, tulee myös
huomioitua. Tavallisesti interaktio-termin lisääminen parantaa regressiota.
Regressioanalyysiä käytettäessä on myös pidettävä huolta siitä, että malli ei ali- eikä
ylisovitu datapisteisiin, ks. kuva 7. Sovituksen sopivuutta on helppo tarkastella
visuaalisesti piirtämällä datapisteet ja regressiofunktio joko kaksi- tai kolmeulotteiseen
kuvaajaan. Mikäli muuttujia on paljon, niiden kaikkien piirtäminen samaan kuvaajaan ei
ole mielekästä, sillä kuvaajasta tulee useampi kuin kolmeulotteinen, jonka tulkinta ei ole
enää kovin selkeää.
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Kuva 7.

Regressiofunktion sovitus datapisteisiin kaksiulotteisessa kuvaajassa.

Tässä työssä regressioanalyysi toteutetaan Matlab-ohjelmalla pienimmän neliösumman
menetelmällä, joka on ohjelmoitu matriisimuodossa kaikille kahdeksalle mallille.
Funktion sopivuutta tarkastellaan pienimmän neliösumman virheen keskihajonnan
perusteella.

Tarkastelemalla

pelkästään

pienimmän

neliösumman

selitysastetta

ongelmaksi muodostuisi se, että selitysaste lähenisi ykköstä ylisovittumisen vuoksi aina,
mitä korkeampaa polynomin astetta käyttäisi. Tämän työn regressioanalyysin
maksimiaste, jota on mahdollista käyttää, on neljä. Lisäksi käyttäjä voi rajoittaa
käytettävän asteen maksimiarvoa tätä pienemmäksi, jos ylisovittumisen mahdollisuus on
ilmeinen korkeamman asteen polynomeilla.
Regressioanalyysissä maksimiaste ei automaattisesti tarkoita sitä, että laskennassa
käytetään vain tämän asteisia polynomeja. Matlab-koodi aloittaa aina ensimmäisestä
asteesta ja jatkaa termien muodostamista käyttäjän määrittämään maksimiasteeseen
saakka ja valitsee näistä automaattisesti parhaan sovituksen. Valittu sovitus ei näin ollen
välttämättä ole se korkeimman asteen sovitus, joka analyysissä on asetettu mahdolliseksi.

3.2 Monte Carlo -menetelmä
Useamman epävarmuuksia sisältävän muuttujan analyysissä Monte Carlo -simulaatiota
voidaan käyttää vaurioitumistodennäköisyyden arviointiin. Menetelmässä arvotaan
kullekin iteraatiokierrokselle lähtöarvot määritellystä todennäköisyysjakaumasta ja
lasketaan tutkittavan parametrin arvo. Kun näitä laskentakierroksia on riittävä määrä,
voidaan tulokset sovittaa sopivaan todennäköisyysjakaumaan. Jakaumaan sovittaminen
on mielekästä tehdä sen vuoksi, että saadaan pienetkin vaurioitumistodennäköisyydet
esille. Voi olla mahdollista, että Monte Carlo -iteraatioissa ei esiinny yhtään
vauriotapausta, jolloin vaurioitumistodennäköisyys olisi nolla, mikä ei todellisuudessa
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pidä paikkaansa. Se, että laskennassa ei löydetä yhtään vauriotapausta, johtuu käytettävän
numeerisen

menetelmän

epätarkkuudesta,

joka

on

vahvasti

riippuvainen

iteraatiokierrosten määrästä.
Mitään vaatimusta iteraatioiden määrälle ei ole, mutta kirjoittajan kokemuksen mukaan
on hyvä käyttää vähintään tuhatta iteraatiokierrosta, jotta tulosten jakauma saadaan
riittävän tarkasti esille. Yleispätevänä ohjeena suoralle Monte Carlo -menetelmälle on
kymmenkertainen iteraatioiden määrä pienimpään tavoiteluotettavuustasoon nähden.
Tämä on hyvä arvio sen vuoksi, että iteraatioista löydetään todennäköisesti ainakin yksi
vaurio, jos luotettavuus on tavoitetasolla tai huonompi. Laskenta-ajan pysyessä
kohtuullisena iteraatioiden määrän kasvattaminen kannattaa, koska tällöin saadaan
lähtöarvojen jakaumat tarkemmin mukaan, mikä johtaa myös tulosten tarkkuuden
paranemiseen.
Monte Carlo -menetelmän hyvänä puolena on sen yksinkertaisuus. Perusperiaatteeltaan
se vastaa iteraatioiden määrää vastaavaa joukkoa deterministisiä analyysejä, joiden
tulokset kootaan yhteen ja sovitetaan todennäköisyysjakaumaan. Laskennallisesti tämä ei
välttämättä ole tehokkain tapa muodostaa todennäköisyysjakaumia, mutta tässä työssä
sitä käytetään sen helpon ja suoraviivaisen käytön vuoksi.
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4 LASKENTATYÖKALU
Laskentatyökalu

koostuu

kolmesta

kokonaisuudesta:

geometrian

valmistelusta,

elementtimenetelmäanalyysistä ja Matlab:lla tehtävästä särön kasvuanalyysistä.
Kokonaisuudet käsitellään tarkemmin luvuissa 4.1, 4.2 ja 4.3. Laskentatyökalu on
suunniteltu ja toteutettu Rolls-Royce Oy Ab:n käyttöön potkurilaitteissa esiintyvien
säröjen vaarallisuuden arviointiin.

Kuva 8.

Prosessikaavio laskennan etenemisestä.

Kuvassa 8 on esitettynä laskennan eteneminen Ansyksessa ja Matlabissa sekä niihin
sisältyvät päävaiheet. Työkalun tavoitteena on antaa luotettava arvio löydetyn särön
vaarallisuudesta
Laskentarutiinilla

laitteen
voidaan

koko

käyttöiän

tarkastella

kuormitushistoria

erilaisia

huomioon

kuormitushistorioita

ottaen.

siten,

että

maksimimäärä kuormitustapauksille on kolme. Laskennan avulla voidaan myös arvioida
eri paikoissa potkurilaitetta mahdollisesti esiintyvien erikokoisten ja eri asennoissa
olevien säröjen vaikutusta laitteen vaurioitumistodennäköisyyteen
kuormitushistorialla.

määritellyllä
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4.1 Geometrian valmistelu
Laskennan läpivieminen alkaa tutkittavan rakenneosan geometrian muokkaamisella
elementtimenetelmällä

tehtävää

analyysiä

varten.

Valmistukseen

tarkoitetusta

geometriasta täytyy poistaa esimerkiksi pienet piirteet kuten viisteet ja pyöristykset, jotka
hankaloittavat

elementtiverkon

generoimista.

Laskennan

tulosten

kannalta

merkityksettömät osat ja osakokonaisuudet poistetaan, jotta laskenta-aika saadaan
pysymään mahdollisimman pienenä ja kokonaisuuteen saadaan luotua parempi verkko
laskennan tarkkuuden parantamiseksi. Tällaisia osia ovat esimerkiksi erilaiset putkistoosat, ruuvit ja mutterit sekä sähköiset liikeratojen tunnistimet.
Geometrian valmistelu tehdään Ansykseen integroidulla SpaceClaim-ohjelmalla, joka on
luotu tätä käyttötarkoitusta varten. Siitä löytyykin monia geometrian muokkausta
nopeuttavia pikavalintoja, kuten reikien automaattinen täyttö sekä erillisten kappaleiden
yhdistäminen. Kappaleiden kokoa on myös helppo hienosäätää pull-työkalun avulla, jolla
kolmiulotteisen kappaleen tahkoista vetämällä saadaan nopeasti muutettua rakenteen
dimensioita.
Kun geometria on valmis verkon generoimista varten, siihen täytyy vielä määritellä
haluttuun asemaan koordinaatisto, johon särö myöhemmin tullaan mallintamaan. Matlabkoodi tukee vain yhdelle särölle tehtävää analyysiä, joten Ansyksessakin on määriteltävä
yksi särö kerrallaan. Näin ollen säröjen yhteisvaikutus jää ottamatta huomioon, mikä voisi
olla yksi jatkotutkimuksen kohteista. Koordinaatiston asento on määriteltävä siten, että
sen positiivinen x-akseli osoittaa kappaleen pinnan normaalin suuntaan materiaalin
sisään.

4.2 Elementtimenetelmäanalyysi
Potkurilaitteelle tehtävässä elementtimenetelmäanalyysissä tavoitteena on ratkaista
riittävän suuri joukko murtumisparametrien arvoja erikokoisilla ja eri asennoissa olevilla
säröillä, jotta regressioanalyysissä kyetään muodostamaan mahdollisimman tarkka
tilastollinen

malli.

Elementtimenetelmän

ratkaiseminen

on

joka

tapauksessa

laskennallisesti raskasta ja aikaa vievää, joten mallista kannattaa tehdä mahdollisimman
laskentatehokas.
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4.2.1 Geometrian verkotus
Analyysi aloitetaan geometrian verkottamisella. Elementtityyppeinä on käytettävä särön
läheisyydessä kvadraattisia tetraedri-elementtejä, jotta Ansyksen puolielliptisen särön
verkotusalgoritmi kykenee generoimaan säröprofiilille sopivan verkon. Kauempana
säröstä, minne särön verkotusalgoritmin vaikutus ei yllä, voi olla myös lineaarisia
tetraedri-elementtejä. (ANSYS 2017) Verkon tiheys määritetään alustavasti kullekin
mallin osalle sen koon mukaan: isompiin kokonaisuuksiin voi generoida harvemman
verkon ja vastaavasti pienempiin tiheämmän. Näin elementtimäärä pysyy kohtuullisena
eikä laskentatarkkuus heikkene dramaattisesti.
Seuraavaksi määritellään särö sitä varten luotuun koordinaatistoon. Tässä työssä
käytetään Ansykseen esiohjelmoitua puolielliptistä pintasäröä, koska sen koko ja asento
ovat helposti parametrisoitavissa useaa laskentakierrosta varten. Ensimmäisenä täytyy
määritellä yksi solidikappale, jossa särö sijaitsee. Särön määrittäminen kappaleen
pinnalle, esimerkiksi kahden erillisen osan rajalle ei onnistu. Jos särö halutaan määrittää
kahden solidin rajapintaan, täytyy kappaleet yhdistää yhdeksi solidiksi, jolloin särön
määritys onnistuu uuden kappaleen sisälle vanhan rajapinnan kohdalle.
Kun särön paikka on määritelty, sille täytyy vielä antaa mitat. Särön koko määräytyy
puoliellipsin säteiden pituuksista, joista pidemmän (major radius) täytyy sijaita
kappaleen ulkopinnalla ja lyhyempi (minor radius) on säröön kytketyn koordinaatiston
x-akselin suuntainen särön syvyys. Pidempi säde kuvaa särön pituuden puolikasta.
Parametrisointi astuu voimaan, kun säteen nimen edessä olevaan tyhjään laatikkoon
klikkaa ja siihen ilmestyy merkiksi p-kirjain.
Esiohjelmoidussa puolielliptisessä särössä on valittavana kaksi verkotusmenetelmää,
jolla särön vaikutusalueelle luodaan tihennetty elementtiverkko. Ensimmäisenä, ja
suositeltavana, verkotusmenetelmänä on ensisijaisesti kuutiollisia elementtejä käyttävä
(Hex Dominant) ja toisena vaihtoehtona ovat kvadraattiset tetraedri-elementit
(Tetrahedrons).

Eri

verkotusmenetelmien

tehokkuutta

tutkittiin

empiirisesti

yksinkertaisella geometrialla siten, että kaikki muut mallin parametrit pidettiin vakioina
testeissä. Tuloksista kävi ilmi, että kuutiollisia elementtejä käyttämällä laskenta-aika
saadaan jo yksinkertaisella geometrialla murto-osaan (317 sekuntia ja 9 sekuntia)
tetraedreilla verkotettuun kappaleeseen verrattuna. Tulokset tässä yksinkertaisessa
tapauksessa erosivat maksimissaan kolme prosenttia toisistaan, joten laskentatarkkuuden
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voidaan katsoa olevan molemmilla elementtityypeillä hyvällä tasolla.

Kuva 9.

Puolielliptisen särön verkotusalueet.

Kuvassa 9 on esitettynä alueet, joiden mukaan särön verkotusalgoritmi luo särön
vaikutusalueelle tihennetyn elementtiverkon. Numerolla yksi on merkitty kappaleen
ulkoreuna ja kakkosella alue, jonka elementtityyppiä ei ole rajoitettu. Alueiden kaksi ja
kolme rajalta alkaen on kuitenkin oltava kvadraattisia tetraedri-elementtejä, jotta
verkottaja osaa tehdä rajapinnalle neljä kontaktia varten yhteensopivan verkon. Alue viisi
on särön vaikutusalue, joka täytetään Hex Dominant -menetelmässä kuutiollisilla ja
särörintama kiilamaisilla elementeillä. Numero kuusi kuvaa puolielliptisen särön
särörintamaa ja numero seitsemän säröpintoja, joiden välille verkottaja ei automaattisesti
luo minkäänlaisia kontaktiehtoja vaan pinnat voivat irtautua vedossa toisistaan ja
vastaavasti painua puristuksessa sisäkkäin. (ANSYS 2017)
Verkotukseen vaikuttavia valintoja ovat vielä suurimman integrointipolun säteen
määritys, integrointipolkujen lukumäärä, särörintaman jako haluttuun määrään alueita
sekä uloimman integrointipolun rajaaman pinnan jako alueisiin säteen suunnassa
kahdeksalla jaolliseen määrään.
4.2.2 Kuormitus ja reunaehdot
Potkurilaitteen kuormitushistoriana on tässä työssä esitellyissä esimerkkilaskelmissa sen
koko suunniteltuna elinikänä kokemat kuormitukset. Kuormitushistoria jaetaan yhdestä
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kolmeen kuormitustapaukseen, joihin Ansyksessa määritellään kaksi ääripäätä eli
yhteensä maksimissaan kuusi kuormitusaskelta. Esimerkiksi potkurilaitteen alavaihde on
kiinnitetty väliosaan ruuviliitoksella, jonka voidaan ajatella olevan tässä analyysissä
täysin jäykkä ja riittävän kaukana kiinnostavasta alueesta eli ylälaippaan määritellään
fixed-reunaehto.
Ensimmäisen kuormitustapauksen ääripäät muodostuvat kuormittamattomasta tilasta
sekä laitteen aikaansaamasta maksimityöntövoimasta. Toisessa tapauksessa simuloidaan
potkurilaitteen kääntöä eli etenevän aluksen potkurilaite käännetään 90 asteen kulmaan
etenemissuuntaan nähden, jolloin virtaavan veden paine aiheuttaa laitteen kylkeen
suurimman mahdollisen taivuttavan kuormituksen. Tämän tapauksen toinen ääripää on
vastaava kuormitus vastakkaiselle puolelle laitetta. Viimeisessä kuormitustapauksessa
huomioidaan potkurilaitteeseen kohdistuvat pystysuuntaiset kiihtyvyydet rajussa
merenkäynnissä. Tämä kuormitustapaus jätettiin kuitenkin pois ensimmäisen esimerkin
analyysistä sen huomattavasti pienemmän rasituksen vuoksi.
Ansyksessa kukin kuormitustapaus lasketaan maksimivoimilla, joita skaalataan alaspäin
Matlabissa kuormituskertojen lukumäärän kasvaessa. Kuormituksen skaalaus on tärkeä
tehdä, koska laite ei todellisuudessa tule kokemaan näitä maksimikuormituksia
montaakaan kertaa, vaan suurin osa kuormituskerroista syntyy vajaalla kuormalla.
Kuormituskertojen määrä noudattaa Weibull-jakaumaa, josta tarkempi esitys löytyy
luvusta 4.3.2. Dowlingin (2013, s. 908) mukaan Weibull-jakaumaa tai lognormaalijakaumaa käytetään usein epäsymmetriselle datalle käytännön laskelmissa.
4.2.3 Laskentaan liittyvät määrittelyt
Laskenta tapahtuu luvussa 2.6.2 esitettyjen periaatteiden mukaan. Kuitenkin käyttäjän on
tehtävä tiettyjä määrittelyjä myös Ansyksessa, jotta laskenta tulee suoritetuksi oikein.
Analyysin asetuksista kuormitusaskeleiden määrä täytyy asettaa kuuteen, jotta
kuormitushistoria saadaan kokonaisuudessaan mukaan laskentaan. Jos laskettavana on
epälineaarinen analyysi, aika-askelluksessa on hyvä käyttää aliaskeleita tulosten
konvergoinnin parantamiseksi.
Asetuksista tarkistetaan myös se, että murtumismekaaniset parametrit ratkaistaan
analyysin aikana. Samasta paikasta voidaan valita, mitä parametrejä ohjelman haluaa
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ratkaisevan. Tämän työn laskelmissa käytetään vain jännitysintensiteettikertoimia ja Jintegraalia, joten asetetaan näiden parametrien laskenta aktiiviseksi.
4.2.4 Elementtimenetelmän tulokset
Jokaisesta kuormitusaskeleesta ratkaistaan jännitystila ja kokonaissiirtymät ainakin
yhdellä särökoolla ja kulmalla, jotta voidaan tarkistaa jännitystilan suuruusluokka ja
jakauma. Näiden tulosten pohjalta nähdään nopeasti, jos esimerkiksi kuormitusten
määrittelyssä on tapahtunut virheitä, ennen kuin lasketaan kaikki parametrisoidut
särökoot ja asennot.
Kun kaikki kuormitusaskeleet on ratkaistu kaikilla määritellyillä parametrien arvoilla,
voidaan tarkastella haluttuja tuloksia ja tallentaa ne CSV-tiedostoon. CSV-tiedostossa
samalla rivillä oleva data on eroteltu pilkulla, josta myös tiedoston tallennusmuodon
englanninkielinen nimi: Comma-Separated Values on johdettu. Jokaisesta laskennasta
tallennetaan joko jännitysintensiteettikertoimien maksimi- ja minimiarvot tai Jintegraalin vastaavat arvot analyysityypistä riippuen.

4.3 Matlab-analyysi
Käytettävä Matlab-koodi on kehitetty tämän diplomityön aikana ja sillä tehtävän
analyysin tarkoituksena on selvittää kriittinen särökoko, särön kasvun odotusarvolle
luottamusväli sekä vaurioitumistodennäköisyys tutkittavalle potkurilaitteelle, kun
laitteesta on löytynyt särö. Vaurioitumistodennäköisyyttä tutkitaan väsyttävällä
kuormitushistorialla ja lähtöarvojen hajonnat huomioon ottaen. Hajontojen suuruudet
ovat täysin käyttäjän määrättävissä ja tarvittaessa myös deterministinen analyysi on
mahdollinen, jolloin jakaumille määritetään nollahajonnat.
4.3.1 Parametrien ja lähtöarvojen määrittely
Analyysi alkaa parametrien määrittelyllä, jotka vaikuttavat laskennan kulkuun oleellisesti
ks. liite 2. Parametrien valinta edellyttää tietoa laskennan taustalla vaikuttavista teorioista
sekä murtumismekaanisten ilmiöiden fysikaalista ymmärrystä. Lähtöarvot määritellään
kullekin parametrille sen hajonnan muodon mukaan: normaalijakautuneelle annettavat
arvot ovat odotusarvo ja keskihajonta ja tasajakautuneelle puolestaan ala- ja yläraja.
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Ensimmäisenä valittavan parametrin (CrackDefinition) avulla määritellään teoria, johon
koko laskenta pohjautuu. Vaihtoehtoina ovat lineaariselastisen murtumismekaniikan
teorialla laskettu särönkasvuanalyysi jännitysintensiteettikertoimilla tai J-integraalilla
sekä elastisplastiseen teoriaan perustuva analyysi, jossa käytetään J-integraalia. Kaikissa
vaihtoehdoissa käytetään puolielliptistä pintasäröä.
Seuraavalla parametrillä (Degree) voidaan rajoittaa regressioanalyysissä käytettävän
polynomin maksimiastetta. Valittavina maksimiasteina ovat yksi, kaksi, kolme tai neljä.
Mitä korkeamman asteen sovituksen hyväksyy, sitä suuremmaksi kasvaa riski siitä, että
malli ylisovittuu eli se pyrkii selittämään myös laskentatuloksiin sisältyvää kohinaa.
Parametrillä (Criterion) valitaan jännitysintensiteettikertoimien KI, KII ja KIII yhdistelmän
Keff laskennassa käytettävä funktio. Valittavana on neljä erilaista yhdistelmää, jotka on
nimetty esittäjänsä mukaan: Richard, Crump, Miranda1 ja Miranda2. Parametrin
valinnalla nolla koodi valitsee sattumanvaraisesti yhden kriteerin kullekin Monte Carlo iteraatiokierrokselle. Tällä valinnalla malleihin sisältyvien malliepävarmuuksien summaarvo pienenee, koska toinen malli voi sopia johonkin tiettyyn tilanteeseen paremmin kuin
jokin toinen. Kuitenkin, jos käyttäjällä on tietoa tilanteeseen sopivasta mallista, koodi
mahdollistaa yhden kriteerin lukitsemisen, jolla lasketaan kaikki iteraatiot.
Richard ym. (2017, s. 12) esittävät yhdistelmäfunktioksi
𝐾𝑒𝑓𝑓 =

𝐾𝐼
2

1

+ 2 √𝐾𝐼2 + 4(𝛼1 𝐾𝐼𝐼 )2 + 4(𝛼2 𝐾𝐼𝐼𝐼 )2,

(17)

missä α1 ja α2 ovat materiaaliparametrejä, joten niiden tarkkojen arvojen
määrittelemiseksi täytyisi tehdä materiaalille murtumismekaanisia kokeita. Kaava pätee
niin

haurasmurtuman

arviointiin,

jolloin

Keff

arvoa

verrataan

materiaalin

murtumissitkeyteen KIC, kuin myös väsymismurtuman etenemiseen, jolloin arvoa
verrataan

jännitysintensiteettikertoimen

vaihteluvälin

kynnysarvoon

ΔKth.

Väsymismurtumaa analysoitaessa myös KI, KII ja KIII tilalla on käytettävä vastaavia
vaihteluvälejä ΔKI, ΔKII ja ΔKIII. Richardin ym. (2017) tutkimusten mukaan kaava pätee
hyvin

erilaisissa

moniaksiaalisissa

kuormitustapauksissa

sekä

materiaaliparametrien arvoilla myös suurelle osalle metallisista materiaaleista.
Crump ym. (2017, s. 115) puolestaan esittävät funktioksi

sopivilla
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𝐺𝑒𝑓𝑓 =

1−𝜈 2
𝐸

1

2
+ (𝐾𝐼2 + 𝐾𝐼𝐼2 ) + 2𝜇 𝐾𝐼𝐼𝐼
,

(18)

missä Geff on efektiivinen säröä ajava voima, joka on lineaarisessa tapauksessa yhtä suuri
kuin

J-integraali,

joten

Geff

voidaan

muuntaa

efektiiviseksi

jännitysintensiteettikertoimeksi kaavalla (9). Kaavassa (18) μ on leikkausmoduli.
Mirandan ym. (2007, s. 423) mukaan ekvivalenttia jännitysintensiteettikertoimen arvoa
voidaan approksimoida lineaarisen teorian mukaan laskettuna kaavalla
2
𝐾𝑒𝑓𝑓 = √𝐾𝐼2 + 𝐾𝐼𝐼2 + (1 + 𝜈)𝐾𝐼𝐼𝐼
,

(19)

jonka muoto saadaan säröä ajavan voiman ja jännitysintensiteettikertoimen välisestä
yhteydestä tasojännitystilassa. Laskentatyökalussa tästä mallista käytetään nimeä
Miranda1. Viimeisen mallin, Miranda2, on johtanut Tanaka (1974) (ks. Miranda ym.
2007, s. 423)

4

4

8𝐾𝐼𝐼𝐼
𝐾𝑒𝑓𝑓 = √𝐾𝐼4 + 8𝐾𝐼𝐼4 + 1−𝜈
,

(20)

joka perustuu särön kärjen takana kriittiseksi tuleviin siirtymiin.
Probabilististen Monte Carlo -iteraatioiden käytön voi valita asettamalla parametrin
(MonteCarlo) arvoksi yksi. Tällöin koodi arpoo kullekin iteraatiokierrokselle tarvittaville
lähtöarvoille arvot määritellyistä jakaumista. Tulokset saadaan todennäköisyyksinä, jotka
kuvaavat särön käyttäytymistä, vaikka lähtöarvoja ei tarkkaan tunnettaisikaan.
Iteraatiokierrosten lukumäärän käyttäjä syöttää kohtaan (iter).
Parametrillä (Growth) voidaan vaikuttaa siihen, mitä särön kasvufunktiota käytetään
kullakin iteraatiokierroksella. Valinnalla nolla koodi arpoo satunnaisesti käytettävän
funktion ja valinnoilla yksi, kaksi ja kolme käyttäjä voi lukita yhden funktioista (10), (11)
tai (12). Tämän työn kirjoittajan kokemus on, että Paris’n kaava antaa suurimman
vaurioitumistodennäköisyyden ja seuraavaksi suurimman antaa Klesnilin ja Lukaksen
johtama funktio. Donahuen kaavan mukaan laskettuna ennusteet särön kasvulle ovat
pienimmät.
Viimeisenä käyttäjän on vielä määritettävä laskentatapaukseen liittyvät lähtöarvot
epävarmuuksineen. Näiden arvojen tarkempi esitteleminen tässä yhteydessä ei liene
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tarpeellista, koska matlab-koodissa on kuvaus jokaiselle annettavalle lähtöarvolle ks. liite
2.
4.3.2 Laskenta
Laskenta alkaa Ansyksessä laskettujen murtumisparametrien maksimi- ja minimiarvojen
tuonnilla Matlabiin. Jos tallennetun CSV-tiedoston nimi on analyysityypin mukainen ks.
liite 2 esimerkiksi (LEFM_K) ja se on tallennettu samaan kansioon matlab-tiedostojen
kanssa, koodi osaa hakea sen automaattisesti luettavaksi. Tiedostosta tallennetaan särön
kokoon ja asentoon liittyvät parametrit sekä murtumisparametrien arvot, jonka jälkeen
tiedot syötetään funktiolle (Load_steps). Funktio tunnistaa sarakkeiden määrästä
kuormitusaskeleiden

lukumäärän

ja

määrittää

niiden

mukaan

tarvittavat

jännitysintensiteettikertoimen maksimi- ja minimiarvot.
Peruskuormitustapauksessa yksi (ks. kuva 4, s. 19) mahdolliset negatiiviset
jännitysintensiteettikertoimen arvot eivät kasvata säröä, jolloin koodi asettaa
vaihteluvälin alarajaksi arvon nolla. Kuitenkin, jos käyttäjä haluaa ottaa myös särön
sulkeutumisen huomioon, alarajaa korotetaan jännitysintensiteettikertoimen arvoon, jolla
särö sulkeutumisen jälkeen jälleen avautuu. Sulkeutuminen määritellään odotusarvolla
sekä keskihajonnalla, joista koodi arpoo normaalijakauman mukaan sulkeutumiselle
arvon.
Seuraavaksi

lasketaan

kullekin

kuormitustapauksen

ääripäälle

efektiiviset

jännitysintensiteettikertoimen arvot kaikilla neljällä eri kriteerillä, joista lopulta
muodostetaan kuormitustapausten kuormitussuhteet. Näin toimimalla haasteeksi
osoittautuu se, että muodostetut kuormitussuhteet poikkeavat toisistaan jonkin verran.
Lisäksi

jännitysintensiteettikertoimista

laskemalla

saataisiin

jokaiselle

kuormitustapaukselle kolme eri arvoa ja niiden yhdistämiseen ei löytynyt tutkimuksia.
Näin ollen tässä työssä on päädytty käyttämään yksinkertaistavaa oletusta, että
kuormitussuhde määritetään säröttömän kappaleen jännityksistä Ansys-laskennassa ja
syötetään käsin Matlab-koodiin. Lineaarisella taustateorialla kuormitussuhde pysyy
muuttumattomana, vaikka kuormitusta skaalattaisiin.
Muodostettujen

vaihteluvälien

määrän

mukaan

Matlab-koodi

tunnistaa

kuormitustapausten lukumäärän ja laskenta etenee sen mukaan. Maksimimäärä
kuormitustapauksille tässä työssä on kolme, joten käydään se tarkemmin läpi. Jos käyttäjä
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haluaa tarkastella särön kasvua yhdellä tai kahdella kuormitustapauksella, laskenta etenee
samoja pääpiirteitä noudattaen kuin kolmella kuormitustapauksellakin.
Ensimmäiseksi

jokaiselle

jännitysintensiteettikertoimen

kuormitusaskeleelle
vaihteluvälin

arvot

muodostetaan
käyttäen

kaikkia

efektiiviset
neljää

eri

yhdistelmäkriteeriä. Tämän jälkeen etsitään regressioanalyysin avulla sopivimmat
funktiot ja niiden kertoimet jokaiselle kuormitustapaukselle ja kriteerille. Kertoimet
tallennetaan vektoriksi, jolla voidaan myöhemmin laskea erikokoisille ja asennoissa
oleville säröille efektiivisiä jännitysintensiteettikertoimen vaihteluvälejä.
Koodi mahdollistaa myös sen, että regressio tehdään kullekin peruskuormitustapauksen
jännitysintensiteettikertoimen vaihteluvälille ja yhdistelmä lasketaan vasta tämän jälkeen.
Kirjoittajan kokemus on, että regressio kannattaa tehdä yhdistelmän jälkeen, koska tällöin
virheen keskihajonta on pienempää. Särön sulkeutumisen huomioon ottaminen kaventaa
virheiden keskihajontoja ja joissakin tapauksissa jälkeenpäin laskettu yhdistelmä tuottaa
jopa

tarkemman

tuloksen.

Regressioanalyysin

tulokset

esitetään

kuvaajissa

kuormitustapauskohtaisesti, joista voi nopeasti tarkistaa virheen keskihajonnan
suuruusluokan ks. kuva 10.
Kuvassa kymmenen on esitettynä esimerkinomaisesti lasketut regressioanalyysin virheen
keskihajonnat. Sinisellä vaakasuoralla viivalla kuvataan suurinta hyväksyttävää virheen
keskihajonnan arvoa, jonka suuruuden käyttäjä voi oman harkintansa mukaan valita.
Tyypillisesti virheen keskihajonnan on hyvä olla puolet pienempi kuin tutkittavan
kappaleen materiaalin kynnysarvo, jotta regressiofunktio kykenee ennustamaan
murtumisparametrien arvoja riittävällä tarkkuudella.
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Kuva 10. Regressioanalyysin virheen keskihajonnat kuormitustapauksessa yksi.
Regressioanalyysin jälkeen muodostetaan Weibull-jakauman mukaiset kertoimet
kuormitussyklien lukumäärän mukaan. Kuormitussyklien lukumäärän ja sen, kuinka
moneen osaan kuormituksen skaalaus jaetaan, käyttäjä määrittää lähtöarvoina. Kuvassa
11 on esitettynä Weibull-jakautunut puolilogaritminen kuormituskertojen kuvaaja, jossa
maksimisyklimäärä on 108 ja kerroin 10 osaan jaettuna.

Kuva 11. Kuormituskertoimet ja niitä vastaavat Weibull-jakautuneet kuormituskerrat.
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Kuormituskertojen määrä on esitetty logaritmisella asteikolla, jolloin kuvaajasta saadaan
suora, joka leikkaa x-akselin kohdassa 108. Tällainen kuormituskertojen jakauma on
tyypillinen käytännön sovelluksissa, joissa suurin osa laitteen kokemista kuormituksista
on suuruudeltaan pieniä. Kuormituskerrat voivat kuvata esimerkiksi koko potkurilaitteen
suunniteltua elinikää.
Ennen kuormitushistorioiden luomista Monte Carlo -analyysissä muodostetaan
tarvittaville

muuttujille

arvot,

jotka

noudattavat

niille

määrättyä

hajontaa.

Normaalijakautuneille Paris’n kaavan (10) eksponentille sekä puolielliptisen särön
säteiden pituuksille täytyy asettaa rajoitukset. Andersonin (2017, s. 474) mukaan
eksponentti vaihtelee metalleilla kahden ja neljän välillä, kun korrosoivan ympäristön
vaikutusta ei huomioida särön kasvussa.
Säteille käytetään fysikaalista rajoitusta sekä lineaarisen teorian voimassaoloa, kun särö
lyhenee kohti mikrosäröä. Toisin sanoen molempien säteiden tulee olla pidempiä kuin
yksi millimetri, mikä on toisaalta lähellä potkurilaitteille tehtävän ainetta rikkomattoman
ultraäänitarkastuksen alarajaa. Eli kovin paljon lyhyempiä säröjä ei todennäköisesti edes
löydetä käytettävissä olevilla menetelmillä. Lisäksi elementtimenetelmälaskelmissa
kuvassa 7 numerolla neljä esitetty rajapinta täytyy pysyä kappaleen sisällä, pois lukien
kaarevalle pinnalle generoidun särön päät, jotka leikkaavat kappaleen ulkopinnan ennen
täydellistä puoliellipsiä.
Seuraavaksi

luodaan

kaikille

kolmelle

kuormitustapaukselle

efektiiviset

jännitysintensiteettikertoimen vaihteluvälin arvot arvotuilla särön säteiden pituuksilla ja
kulmalla sekä regressiokertoimilla. Kun nämä kerrotaan kuormituskertoimella, saadaan
Weibull-jakautuneita kuormituskertoja vastaavat kuormituksen suuruudet. Jotta
kuormitushistorian vaikutus saataisiin huomioitua, annetaan kuormitushistorian osien
esiintyä satunnaisessa järjestyksessä. Ensin valitaan yksi kuormitustapauksista ja sille
yksi yhdistelmäfunktio, myös satunnaisesti, ja nyt aletaan käymään satunnaisesti läpi
tämän kuormitustapauksen osia. Jos särö kasvaa jollakin osalla, laskenta keskeytetään ja
efektiiviset jännitysintensiteettikertoimet päivitetään uusilla kasvaneilla säteiden
pituuksilla kulman pysyessä samana. Särön kasvuinkrementti lisätään molempiin
säteisiin riippumatta niiden pituuksien suhteesta, vaikka todellisuudessa särö pyrkii

50
muotoon,

jossa

jännitysintensiteettikertoimen

arvo

on

koko

särörintamalla

mahdollisimman yhtäsuuri.
Kun ensimmäinen kuormitusaskel on käyty läpi, siirrytään toiseen jäljellä olevista
kuormitustapauksista ja käydään sama prosessi läpi myös näille tapauksille. Lopulta särö
joko on kasvanut tai ei ole kasvanut koko kuormitushistorian aikana ja voidaan siirtyä
seuraavaan iteraatioon uusilla alkusärön parametreilla. Jos särö kasvaa niin suureksi, että
sille

laskettu

efektiivinen

jännitysintensiteettikerroin

ylittää

materiaalin

murtumissitkeyden, kappale todetaan vaurioituneeksi, laskenta keskeytetään ja siirrytään
seuraavaan iteraatioon.
Jokaisen iteraation särön kokonaiskasvu lasketaan valinnasta (Growth) riippuen joko
satunnaisella tai käyttäjän määrittämällä kriteerillä ja tallennetaan matriisiin. Jos särön
kokonaiskasvu ylittää materiaalin paksuuden särön kohdalla tai laite vaurioituu jonkin
kuormitusaskeleen aikana, oletetaan laite vaurioituneeksi väsymällä.
4.3.3 Matlab-analyysin tulokset
Koodin loppuosassa lasketaan vaurioitumistodennäköisyydet staattisesti ja väsymällä
vaurioituneille

tapauksille.

Näiden

kokonaisvaurioitumistodennäköisyys.

termien

Seuraavaksi

summasta

särönkasvudatasta

muodostuu
poistetaan

vaurioituneet iteraatiot ja ne, joissa särö ei ole kasvanut lainkaan, eli jäljelle jäävät vain
särönkasvut, jotka eivät ole vaurioittaneet potkurilaitetta lopullisesti. Tästä datasta
voidaan arvioida todennäköisyyttä särön kasvun suuruudelle, kun vaurioitumistapauksia
ei oteta huomioon. Säron kasvuinkrementit kootaan kuvaajaan ja sovitetaan tähän dataan
eksponenttijakauma, gamma-jakauma ja Weibull-jakauma.
Kriittistä

särökokoa

voidaan

arvioida

koko

kuormitushistoria

huomioiden

vaurioituneiden tapausten viimeisistä särön dimensioista. Näistä voidaan laskea
esimerkiksi keskiarvot ja verrata niitä todellisiin löydettyihin säröihin, joiden pitäisi olla
tätä pienempiä, jos osa ei ole murtunut lopullisesti. Analyysi voidaan suorittaa useamman
kerran erilaisilla lähtöarvojen odotusarvoilla ja hajonnoilla, jolloin voidaan tarkentaa
arviota kriittisistä särön mitoista ja asennoista. Vaurioitumistodennäköisyys voidaan
määrittää

joko

vaurioiteraatioiden

suhteena

todennäköisyysjakauman sovitteesta integroimalla.

kaikkiin

iteraatioihin

tai
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5 TYÖKALUN VALIDOINTI
Validointi ja verifiointi ovat käsitteitä, joiden käyttö saattaa olla epäselvää – jopa
ristikkäistä. Termien käyttö vaihtelee myös alakohtaisesti eli samoista asioista
puhuttaessa voidaan käyttää poikkeavia sanoja ja niillä voi olla alakohtaisia merkityksiä.
(Hägg 2016, s. 7-8) Tässä työssä validoinnilla tarkoitetaan sitä, että laskentaproseduurin
antamia tuloksia verrataan siihen tietoon, jota on kerätty todellisista potkurilaitteiden
murtumistapauksista.

Näitä

tapauksia

on

kaksi:

ensimmäisessä

tapauksessa

potkurilaitteen rakenneosan liitoshitsistä on löydetty säröjä ja toinen tapaus käsittää erään
tiivistepesän murtumistapauksen analysoinnin.
Validoinnilla pyritään havaitsemaan, ovatko laskennan antamat tulokset sopusoinnussa
potkurilaitteiden murtumista kerätyn datan kanssa. Verifiointia laskentarutiinille ei voida
tehdä, koska mitään vastaavaa yleisesti hyväksyttyä menetelmää ei ole olemassa. Tämän
vuoksi tuloksia verrataan vain todellisiin tapauksiin ja pyritään niiden pohjalta
varmistamaan, että laskenta tuottaa järkeviä tuloksia.
Erityisesti tässä työssä kirjoitetun Matlab-koodin toimintaa on tarkistettu koko
kehitysvaiheen ajan, kun jokin pienempi osakokonaisuus on saatu valmiiksi. Tarkistusten
avulla on löydetty mahdollisimman aikaisessa vaiheessa koodissa olleet viat ja puutteet
ja niihin on voitu puuttua heti ilmenemisen jälkeen.

5.1 Yksinkertainen perustapaus
Elementtimenetelmän toimivuutta testataan kirjallisuudesta löytyneillä yksinkertaisilla
tapauksilla, joille on mahdollista laskea käsin murtumisparametrien arvoja. Käsiteltyjen
tapausten geometriat, reunaehto ja kuormitukset ovat samanlaiset. Ainoa ero löytyy
puolielliptisen särön säteiden suhteissa. Ensimmäisessä tapauksessa käytetään
syvyydeltään matalaa säröä, jonka pituuden puolikas c on yhtä suuri tai suurempi kuin
särön syvyys a, ja toisessa tapauksessa syvyys on suurempi mitta. (Anderson 2017, s.
454-455)
Käsinlaskennan kaavat, ks. liite 1, ovat kehittäneet Newman ja Raju (1984) NASA:ssa.
Kaavat pätevät, kun kuormituksena on puhdas veto tai taivutusmomentti siten, että ne
pyrkivät avaamaan puolielliptistä pintasäröä. Myös näiden yhdistelmä on mahdollinen,
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kunhan kokonaisjännitysintensiteettikertoimen arvo on positiivinen eli vetojännityksen
täytyy pitää särö kokonaan auki. Laskentakaavoille sopivan kappaleen geometria on
esitetty kuvassa 12.

Kuva 12. Kappaleen geometria käsinlaskennassa.
Laskenta toteutetaan lineaarisella materiaalimallilla ja Ansyksesta tarkastellaan
jännitysintensiteettikerrointa KI, koska vain tämän pystyy määrittämään Newmanin ja
Rajun esittämillä kaavoilla. Vertailun monipuolistamiseksi molemmilla tavoilla lasketaan
kullakin särökoolla kaksi arvoa. Ensimmäinen lasketaan kappaleen pinnalta, jolloin
kulma phi saa arvon nolla ja toinen särön pohjalla phin arvolla π/2.
Tulokset on esitetty taulukoissa 1, 2 ja 3, joista ensimmäisessä kuormituksena on puhdas
veto, toisessa taivuttava momentti ja kolmannessa näiden yhdistelmä siten, että
vetokuormituksesta on otettu puolet ja taivuttava kuormitus kokonaisuudessaan.
Laskennassa käytetyn kappaleen paksuus t on 40 mm ja leveyden puolikkaalle W
käytettiin 100 mm. Kappaleen korkeudelle ei ole asetettu rajoituksia, joten korkeudeksi
valittiin 200 mm.
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Taulukko 1.

Jännitysintensiteettikertoimen KI arvot puhtaassa vedossa

Vetojännitys 20 MPa
[mm] [mm]
KI särön pohjalla [MPa mm^1/2]
KI kappaleen pinnalla [MPa mm^1/2]
a
c
Ansys Newman & Raju Ero [%]
Ansys Newman & Raju Ero [%]
1
1
23.8
23.55
1.06
25.53
25.91
1.47
10
10
76.23
77.05
1.06
82.1
86.44
5.02
20
20 112.31
115.19
2.50
127.6
136.79
6.72
30
30 141.41
149.76
5.58
181.21
194.22
6.70
3
10
62.36
62.66
0.48
40.46
37.82
6.98
10
30 119.16
120.67
1.25
79.75
79.16
0.75
20
40 169.59
171.49
1.11
143.36
144
0.44
20
50 191.83
188.81
1.60
148.68
141.8
4.85
10
20 104.98
107.19
2.06
81.08
85.03
4.65
5
10
71.83
72.66
1.14
55.21
56.8
2.80
20
15
92.52
107.42
13.87
119.13
108.43
9.87
10
7
61.09
73.42
16.79
78.03
68.51
13.90
Eroprosentin keskiarvo
4.04
Eroprosentin keskiarvo
5.34

Taulukko 2.

Jännitysintensiteettikertoimen KI arvot puhtaassa taivutuksessa

Taivutusjännitys 18,75 MPa
[mm] [mm]
KI särön pohjalla [MPa mm^1/2]
KI kappaleen pinnalla [MPa mm^1/2]
a
c
Ansys Newman & Raju
Ero [%] Ansys Newman & Raju
Ero [%]
1
1
20.92
22.04
5.08
23.06
24.01
3.96
10
10 45.13
65.64
31.25
68.4
71.92
4.89
20
20 31.97
70.19
54.45
94.86
99.39
4.56
30
30
neg.
31.41
117.16
120.63
2.88
3
10 51.54
59.21
12.95
35.96
34.46
4.35
10
30 75.67
109.31
30.77
66.51
66.38
0.20
20
40 62.61
116.71
46.35
104.37
108.34
3.66
20
50 75.21
133.35
43.60
107.9
107.41
0.46
10
20 65.46
94.76
30.92
67.47
71.85
6.10
5
10 54.97
67.54
18.61
48.19
50.62
4.80
20
15 22.42
25.07
10.57
89.9
81.22
10.69
10
7
34.75
42.15
17.56
65.42
58.5
11.83
Eroprosentin keskiarvo
27.47
Eroprosentin keskiarvo
4.86
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Taulukko 3.

Jännitysintensiteettikertoimen KI arvot yhdistelmäkuormituksessa

Yhdistelmäjännitys 28.75 MPa
[mm] [mm] KI särön pohjalla [MPa mm^1/2]
KI kappaleen pinnalla [MPa mm^1/2]
a
c
Ansys Newman & Raju Ero [%] Ansys Newman & Raju Ero [%]
1
1
32.81
33.81
2.96
35.96
36.97
2.73
10
10
83.23
104.17
20.10
109.62
115.14
4.79
20
20
88.21
127.79
30.97
159.28
167.78
5.07
30
30
66.46
106.29
37.47
208.27
217.73
4.34
3
10
82.72
90.54
8.64
50.97
53.37
4.50
10
30 135.23
169.65
20.29
103.06
105.46
2.28
20
40 147.38
202.45
27.20
177.62
180.34
1.51
20
50 171.11
227.76
24.87
184.62
178.31
3.54
10
20 117.94
148.36
20.50
108.58
114.36
5.05
5
10
90.88
103.87
12.51
76.38
79.02
3.34
20
15
68.79
78.77
12.67
149.46
135.43
10.36
10
7
65.3
78.86
17.20
104.43
92.76
12.58
Eroprosentin keskiarvo
19.62
Eroprosentin keskiarvo
5.01

Tuloksista nähdään, että käsinlaskennan kaavat antavat puhtaassa vedossa hyvin lähelle
samat tulokset kuin elementtimenetelmäkin, virheen ollessa keskimäärin noin viiden
prosentin

suuruusluokkaa.

Kun

kuormituksena

on

puhdas

taivutusmomentti,

käsinlaskennan kaavat eivät tahdo pystyä antamaan samansuuruisia tuloksia särön
pohjalla kuin elementtimenetelmä. Tulosten eroavaisuudet johtuvat todennäköisesti särön
syvyydestä, koska ero kasvaa syvyyden kasvaessa. Kappaleen pinnalla tulokset ovat
tässäkin tapauksessa hyvin linjassa elementtimenetelmän kanssa.
Suurella puoliympyrän muotoisella säröllä elementtimenetelmä antaa taivutuksessa
negatiivisen arvon särön pohjalla. Tämä tulos jätetään huomioimatta, koska
käsinlaskennalla taivuttavassa kuormituksessa ei hyväksytä negatiivisia arvoja, vaikka
tässä tapauksessa käsinlaskenta tuottaakin positiivisen tuloksen.
Yhdistelmäkuormituksessa hallitsevana kuormituksena on taivutusmomentti, jonka
suuruus on 18,75 MPa ja vetojännityksen suuruutena käytettiin 10 MPa. Aikaisempien
tulosten pohjalta pääteltynä tulokset ovat odotetun kaltaisia: särön pohjalla
jännitysintensiteettikertoimissa on enemmän eroa kuin kappaleen pinnalla, mikä on
nähtävissä myös puhtaan taivutuksenkin tapauksessa. Keskiarvoistetut eroprosentit
sijoittuvat puhtaan taivutuksen eroprosenttien keskiarvojen ja puhtaan vedon vastaavien
arvojen väliin, joten kokonaisuudessaan tulokset ovat järkeviä.
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Tulosten eroavaisuudet taivutuskuormituksella särön pohjalla johtuvat todennäköisesti
siitä, että käsinlaskennassa jännitystilaa korjaava kerroin H, ks. liite 1, ei kykene täysin
kuvaamaan jännitystilaa kappaleen sisällä. Taivutuksessa kappaleen pinnoilla on
suurimmat jännitykset, jotka pienenevät kappaleen keskustaa lähestyessä. Särö
vetopinnalla aiheuttaa monimutkaisen muutoksen jännitysjakaumaan, joten on
ymmärrettävää, ettei yksi kerroin kykene ottamaan tätä täydellisesti huomioon kaikilla
eri särön dimensioilla ja kuormitusten suuruuksilla.
Edellä

esitettyjen

tulosten

jännitysintensiteettikertoimen

pohjalta

arvoja

myös

voidaan

käsinlaskennalla

käyttää

saatuja

probabilistisessa

särön

kasvuanalyysissä, jos tapauksen jännityksenä on pääasiassa vetokuormitus. Pieni
taivutusjännitys ei vielä oleellisesti huononna tuloksia, mutta jos taivutus on hallitseva,
kirjoittaja suosittelee käyttämään elementtimenetelmää murtumisparametrien laskentaan.
Toisaalta

todennäköisyysteoriaan

pohjautuva

analyysi

mahdollistaa

kaikkien

peruskuormitustapausten jännitysintensiteettikertoimien huomioimisen, vaikka niiden
suuruus ei olisikaan merkittävässä roolissa kuormituksen aikana. Kirjoittajan
kokemuksen mukaan tämä osaltaan puoltaa elementtimenetelmän, josta saadaan
ratkaistua kaikkien peruskuormitustapausten jännitysintensiteettikertoimet, käyttöä.

5.2 Särön kasvu väsymällä rakenneosan hitsissä
Tarkastuksen yhteydessä potkurilaitteen alaosasta on löydetty analyysiä vaativa särö,
jonka vaarallisuutta tutkitaan tässä työssä kehitetyllä laskentakoodilla. Särö sijaitsee
laitteen vedenalaisessa osassa, ks. kuva 13. Puolielliptinen särö sijoitetaan siten, että sen
säteet ovat x- ja z-akseleiden suuntiin ja särö avautuu y-akselin suunnassa.
Tässä tapauksessa laskennallisen särön ja todellisen särön geometriat poikkeavat melko
merkittävästi toisistaan, koska Ansyksessä määriteltävä puolielliptinen pintasärö täytyy
olla kokonaisuudessaan kappaleen sisällä siten, että säröllä on vain yhdellä pinnalla
avaumaa. Todellisessa tapauksessa särö on kasvanut kappaleen paksuuden läpi menneenä
särönä x-akselin suuntaan. Kuitenkin voidaan olettaa, että ydintynyt alkusärö on ollut
huomattavasti pienempi kuin kappaleen z-suuntainen paksuus, joten laskennalla saadaan
särön kasvun alkuvaiheet todenmukaisesti laskettua.
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Kuva 13. Särön sijainti hitsisauman läheisyydessä.
Elementtimenetelmällä laskettaessa käytetään maksimissaan niin leveää säröä kuin
kappaleeseen mahtuu verkottamaan eli särönkärjen ja sitä ympäröivän integrointialueen
täytyy pysyä kappaleen z-suuntaisen paksuuden sisällä. Särön ulkopuolelle jäävien
sivuseinämien

ohentuessa

jännitysintensiteettikerroin

voi

kasvaa

materiaalin

murtumissitkeyttä suuremmaksi, jolloin sivuseinät voidaan katsoa murtuneiksi ja särö
syvyytensä kokoiseksi läpisäröksi.
Ansyksessa lasketaan 60 erilaista tapausta, jossa puoliellipsin säteet sekä särön kulma
vaihtelevat määrätyissä rajoissa. Maksimikulmana tässä analyysissä on viisi astetta joko
positiiviseen tai negatiiviseen kiertosuuntaan x-akselin ympäri, koska todellinen särö on
myös ollut selvästi näiden rajojen sisällä. Kappaleen pinnalla kulkevaa puoliellipsin
sädettä varioidaan yhden ja 24 millimetrin välillä ja syvyyssuuntaista sädettä yhden ja
130 millimetrin välillä.
Alaosa kiinnitetään väliosaan ylälaipasta, johon määritetään fixed-reunaehto. Reunaehto
sijaitsee kaukana säröstä, joten sen idealisointi täysin jäykäksi ei vaikuta merkittävästi
tuloksiin. Kuormitustapauksia tässä analyysissä on kaksi, joista ensimmäinen sisältää
lepotilan ja maksimaalisen paalutyöntövoiman, jonka voidaan ajatella syntyvän
potkurilaitteen työntövoimasta, ks. kuva 14. Toinen tapaus koostuu tilanteista, jossa
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etenevän aluksen potkurilaitteita käännetään ja virtaavan veden paine aiheuttaa
suulakkeeseen sivusuuntaisen runkoa taivuttavan kuormituksen. Rakenteelle tehdään
lineaarinen analyysi, jossa kuormituksen skaalaus onnistuu Matlabissa, vaikka
elementtimenetelmällä laskentapisteet on ratkaistu vain maksimikuormituksella.
Särö mallinnetaan Ansykseen esiohjelmoidulla puolielliptisellä pintasäröllä. Kuvassa 14
on esitettynä esimerkinomaisesti särö, jonka säteet ovat 15 ja 10 millimetriä ja kulma xakselin ympäri nolla astetta. Kuvassa näkyvät myös verkotusalueet sekä särön kärjen jako
22 osaan.

Kuva 14. Särögeometrian generointi sekä kuormitussuunnat.

Kuva 15. Säröalueen elementtiverkko.
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Säröalueen elementtiverkko on esitetty kuvassa 15. Kuvasta

nähdään, että

elementtiverkko on tarkoituksenmukainen eivätkä säröä ympäröivät integrointipolut ole
vääristyneet. Tulokset konvergoivat hyvin jo toisesta integrointipolusta lähtien.
Ansyksella laskettujen murtumisparametrien arvot sivusuuntaisella kuormituksella on
esitettynä kuvissa 17-20. Kuvista nähdään parametrien arvojen jakautuminen särönkärjen
alueelle

sekä

J-integraalin

jännitysintensiteettikertoimien

arvon
arvoihin.

yhteys

lineaarisessa

Laskennassa

tapauksessa

käytetyn

särön

murtumisparametrien arvot ovat jo sitä suuruusluokkaa, että ne ylittävät materiaalin
kynnysarvon alarajan särön kasvun suhteen. On kuitenkin muistettava, että laskenta on
suoritettu maksimikuormalla, jollaisia esiintyy hyvin harvoin laitteen eliniän aikana.

Kuva 16. Jännitysintensiteettikerroin KI esimerkkisärössä
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Kuva 17. Jännitysintensiteettikerroin KII esimerkkisärössä

Kuva 18. Jännitysintensiteettikerroin KIII esimerkkisärössä
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Kuva 19. J-integraali esimerkkisärössä.
Kun kaikki 60 suunnittelupistettä on ratkaistu, tulokset tallennetaan CSV-tiedostoon ja
siirretään Matlabiin regressioanalyysiä varten. Regressioanalyysin maksimiasteeksi tässä
tapauksessa voidaan määrätä kaksi tai kolme, koska näissä sovitteen virheen keskihajonta
pysyy reilusti sallitun rajan alapuolella eikä ylisovittumisen riski ole merkittävä.
Maksimiasteella yksi ylitetään suurin sallittu virheen keskihajonta, jonka vuoksi tämä
vaihtoehto hylätään. Myös neljännen asteen sovitteen käyttö jätetään pois, koska
neljännen asteen funktio pienentäisi vain perustapauksen KII arvoa kuormitustapauksessa
yksi verrattuna toisen tai kolmannen asteen maksimisovituksiin. Virheen keskihajonta
pienentyisi ainoastaan 0,9 MPa√mm.
Regressioanalyysin tulokset maksimissaan toisen asteen sovituksella on esitettynä
kuvassa 20. Kuvassa 21 on mukana myös kolmannen asteen sovituksen käytön
mahdollisuus. Kirjoittajan kokemus on, että regressiomalli toimii kasvuanalyysissä
riittävällä tarkkuudella, kun virheen keskihajonnan arvo on pienempi kuin puolet
materiaalin kynnysarvon minimiarvosta. Tässä tapauksessa kynnysarvon minimiarvona
käytetään 94 MPa√mm, joten virheen keskihajonnan maksimiarvoksi saadaan noin 47
MPa√mm.
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Kuva 20. Regressioanalyysin sovitteen maksimiasteena kaksi.

Kuva 21. Regressioanalyysin sovitteen maksimiasteena kolme.
Jännitysintensiteettikertoimien yhdistäminen kannattaa kuvien 20 ja 21 perusteella tehdä
ennen regressioanalyysiä, jolloin saavutetaan hieman pienemmät virheen keskihajonnan
arvot. Käytännössä tämän tapauksen arvot ovat niin lähellä toisiaan, ettei järjestyksen
valinnalla

ole

juurikaan

vaikutusta

lopputuloksiin.

Tämän

tapauksen

särön

kasvutarkasteluissa käytetään regressioanalyysiä, joka sallii maksimissaan toisen asteen
sovitukset.
Regressioanalyysin jälkeen Matlabissa suoritetaan särön kasvutarkastelu määrätyllä
kuormitushistorialla ja valituilla lähtöarvoilla. Iteraatiokierrosten määräksi analyysiin on
asetettu 20 000. Lähtöarvot valitaan siten, että ne kuvaavat särön käyttäytymistä
merivedessä, koska todellisen tapauksen särö oli kasvanut niin suureksi, että se näkyi
paljaalla silmällä laitteen pinnalla. Merkittävimpinä parametreina, joilla otetaan
meriveden vaikutusta huomioon, ovat särön kasvufunktioon vaikuttavat arvot.
Kuormituskertojen määrä arvioidaan suunnitellun käyttöiän kuormituskertojen määrästä
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skaalaamalla siihen ajan hetkeen, jolloin todelliset säröt löydettiin. Laskennassa
kuormitussyklien maksimimääräksi asetetaan siis 1,5*10^9.
Analyysin perusteella todennäköisyys sille, että arvottu alkusärö kasvaa väsymällä, mutta
ei riko osaa kuormitushistorian aikana, on 0,70. Särön kasvun suuruudet eri
iteraatiokierroksilla on esitetty kuvan 22 vasemman puoleisessa kuvaajassa. Kuvan
muodostamiseen käytetystä datasta on poistettu vaurioon johtaneet iteraatiot sekä ne,
joissa särö ei ole kasvanut lainkaan. Oikealla puolella on puolestaan sama data
todennäköisyysjakaumiin sovitettuina. Kuvaajissa y-akselin asteikko on logaritminen.

Kuva 22. Särön kasvu väsymällä ilman vaurioituneita iteraatioita.
Kuvasta 22 nähdään, että särön kasvu on suhteellisen pientä, kun se ei vaurioita laitetta
lopullisesti koko kuormitushistorian aikana. Lähellä kappaleen paksuutta (250 mm)
nähdään kuvaajissa laskettujen iteraatioiden osalta pientä nousua. Tämä voisi selittyä
kirjoittajan kokemuksen mukaan sillä, että kun särö on kerran lähtenyt kasvamaan, se on
kasvanut lähelle kappaleen paksuutta ja kuormitushistoria on ikään kuin loppunut kesken
eli osa ei ole aivan kerennyt rikkoontua. Toisaalta pidempien säröjen kasvunopeus
kiihtyy, kun lähestytään murtumissitkeyden arvoa, mikä voi myös olla osasyynä pieneen
nousuun särön kasvun esiintymistodennäköisyydessä. Tässä analyysissä Weibulljakauma näyttää kuvan 22 perusteella sovittuvan tarkimmin laskettuihin särön
kasvuinkrementteihin, joten kirjoittaja suosittelee Weibull-jakauman käyttöä lopullisessa
särön kasvun arvioinnissa.
Todennäköisyydet, joilla särö kasvaa 0-5, 5-20, 20-50 tai 50-250 millimetriä on esitetty
taulukossa 4. Eli kullekin iteraatiokierrokselle arvotun alkusärön kasvu sijoittuu
taulukossa esitetyillä todennäköisyyksillä kyseisille särön kasvuväleille.
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Taulukko 4.

Todennäköisyydet särön kasvulle.

Särön kasvun todennäköisyys
Todennäköisyysjakauma
Eksponentti
Gamma
Weibull

Särön kasvu välillä [mm]
0-5
5-20
20-50
0,3019
0,4606
0,2100
0,5937
0,2049
0,1222
0,6822
0,1760
0,0797

50-250
0,0275
0,0783
0,0564

Taulukon tuloksista nähdään, että kaikilla sovitteilla laskettuna noin 76-86 prosenttia
väsymällä kasvaneista iteraatioista sijoittuu nollan ja kahdenkymmenen millimetrin
välille. Erittäin suuria särön kasvun arvoja on odotetusti vain vähän, koska särön
kasvaessa nopeasti se todennäköisesti kasvaa niin suureksi, että efektiivinen
jännitysintensiteettikerroin ylittää murtumissitkeyden ja rakenne murtuu.
Alkusärön syvyys tässä analyysissä vaihtelee 1,0 ja 50,5 mm välillä. Näin ollen analyysin
kuormitushistorialla laskettuna löydetyn särön syvyys pitäisi olla Weibull-jakauman
mukaan 86 prosentin todennäköisyydellä pienempi kuin 70,5 mm. Todellisista laitteista
löytyneiden säröjen syvyydet vaihtelivat 55 ja 95 mm välillä, joten laskelmat ovat
kohtuullisen hyvin linjassa todellisten löydettyjen säröjen kanssa.
Laitteen materiaalin murtumissitkeyden suhde jokaisesta iteraatiosta laskettuun
efektiiviseen jännitysintensiteettikertoimeen on esitetty kuvassa 23. Iteraatioiden
esiintymistiheydet on normalisoitu vastaamaan todennäköisyyksiä, joilla suhde
laskennassa esiintyy. Tähän dataan on sovitettu log-normaalijakauma. Visuaalisen
tarkastelun perusteella log-normaalijakauma näyttää sovittuvan hyvin laskettuun dataan,
vaikkakin todennäköisimpien laskettujen suhteiden huiput leikkaantuvat sovituksessa
hieman. Sekä sovitteen että histogrammin huiput ovat kuitenkin samalla kohdalla xakselilla.
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Kuva 23. Staattisen vaurion esiintymistodennäköisyys.
Kuvassa 23 esitetty suhde KIC / Keff kuvaa rakenteen varmuuskerrointa staattista murtumaa
vastaan. Jos varmuuskerroin on pienempi kuin yksi, rakenteen efektiivinen
jännitysintensiteettikerroin ylittää materiaalin murtumissitkeyden ja rakenne murtuu.
Kuvan 23 sovitteista integroimalla väli nollasta yhteen saadaan haurasmurtuman
esiintymistodennäköisyys. Log-normaalijakaumasta integroimalla staattisen vaurion
esiintymistodennäköisyydeksi saadaan 4,94*10^(-11).
Väsymisen aiheuttama vaurioitumistodennäköisyys on esitetty kuvassa 24. Samoin kuin
staattisessa tapauksessakin vaaka-akselilla on kuvattuna varmuuskerroin, joka saadaan
murtumissitkeyden ja efektiivisen jännitysintensiteettikertoimen suhteesta. Erona
staattisen tapauksen vaurioon väsymisvauriossa kappaleeseen on jo vaikuttanut vähintään
yhden

kuormitustapauksen

yhden

osan

kuormitus.

Log-normaalijakaumasta

integroimalla väsymisvaurion esiintymistodennäköisyydeksi saadaan 1,51*10^(-10).
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Kuva 24. Väsymisvaurion esiintymistodennäköisyys.
Särön syvyys, jolla murtuminen keskimäärin tapahtuu, on laskennan mukaan 159,8 mm.
Jos löydettyjä säröjä sisältävien potkurilaitteiden käyttöä olisi jatkettu suunnitellun
kuormitushistorian mukaisena, laitteen murtuminen analyysin mukaan olisi keskimäärin
tapahtunut 2-3 -kertaisen ajanjakson jälkeen säröjen löytöhetkestä laskien.

5.3 Murtumissitkeyden yhteys murtokuormaan
Toisessa analysoitavassa tapauksessa erään tiivistepesän seinämä on murtunut noin 120
millimetrin matkalta päästäen hydrauliöljyn vuotamaan suljetun systeemin ulkopuolelle.
Tässä

tapauksessa

tutkitaan

tiivistepesän

murtumiskuorman

määrittämistä

laskennallisilla menetelmillä. Tiivistepesälle on tehty paineistuskoe, jossa määritettiin
kokeellisesti osan kestämä maksimipaine. Tiivistepesän materiaaliksi on valittu
tinapronssi (CuSn12), jonka materiaaliominaisuuksia on koottu taulukkoon 5.
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Taulukko 5.

Tinapronssin materiaaliominaisuuksia.

Mekaaniset ominaisuudet
CuSn12
Liuku- tai keskipakovalettuna
Murtolujuus
[MPa]
≥ 270
Myötölujuus
[MPa]
≥ 150
Kovuus
HB10
≥ 90
Kimmomoduli
[GPa]
100
Murtumissitkeys [Mpa √m]
30 - 90

Taulukon arvoista huomataan, että tinapronssin materiaaliarvojen suuruusluokka vastaa
valettujen alumiiniseosten vastaavia arvoja. Korroosionkesto sekä kulumiskestävyys on
määritelty erinomaisiksi tinapronssilla, jotka ovat erittäin suotuisia ominaisuuksia
tiivistepesän toiminnan kannalta. Kirjallisuudesta löytyneissä murtumissitkeyden
arvoissa on huomattavaa hajontaa, jolla on kriittinen vaikutus siihen, saadaanko laskentaanalyysillä todellisuutta vastaavia tuloksia. Lähtöarvojen epävarmuus heijastuu suoraan
lopputulosten epävarmuuteen. Probabilistinen analyysi on silti mahdollinen, vaikka
lähtöarvoissa olisi suurtakin hajontaa. Vaurioituneelle kappaleelle tullaan tekemään
materiaalikokeita, joissa tutkitaan esimerkiksi materiaalin murtumissitkeys. Valitettavasti
nämä tulokset eivät ehtineet tähän diplomityöhön, joten laskennan tuloksia tarkennetaan
myöhemmin materiaalikokeiden tulosten pohjalta.
Tiivistepesä sisältää kolme rengasmaista tiivistettä, joiden avulla erotellaan kaksi
hydrauliöljykanavaa pyörivän akselin ympärillä. Murtumistapauksissa tiivistepesän
seinämä on murtunut hydrauliöljyn kulkureiän kohdalta, ks. kuva 25. Lisäksi kuvassa on
esitetty koordinaatisto, johon särö myöhemmin mallinnetaan.

Kuva 25. Särön sijainti tiivistepesässä.
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Puolielliptisen särön säteet parametrisoidaan ja kolmantena parametrisoitavana suureena
on tässä tapauksessa kuormituspaine. Kuormituspaine suuntautuu kuvan 25 x-akselin
suuntaan ja se määritellään samalle pinnalle, jossa koordinaatisto sijaitsee. Analyysissä
käytetään vain yhtä kuormitustapausta, koska paineen vaihtelut hydrauliöljykanavissa
ovat ainoat merkittävät rasitukset, joita seinämät kantavat. Kuormituspainetta varioidaan
10 ja 60 MPa välillä.
Säröön generoitu elementtiverkko tarkistetaan kuvan 26 tapauksessa, jossa puoliellipsin
säteinä on käytetty kappaleen pinnalla 2 mm ja syvyyssuunnassa 1 mm. Kuvasta voidaan
todeta, että muodostettu elementtiverkko on tarkoituksen mukainen, eikä särön alueella
näy vääristyneitä elementtejä. Lasketaan seuraavaksi kaikki parametrisoidut tapaukset.

Kuva 26. Särön elementtiverkko tiivistepesässä.
Laskettujen suunnittelupisteiden tulokset tallennetaan CSV-tiedostoon Matlab-analyysiä
varten. Aluksi Matlabilla tehdään lineaarinen analyysi jännitysintensiteettikertoimien ja
J-integraalin arvoilla ja myöhemmin tutkitaan myös epälineaarisella analyysillä tulosten
vastaavuutta kokeellisesti määritettyyn murtopaineeseen.
Alkusärön koko pidetään pienenä, koska todellisessa rakenteessa olleet alkusäröt ovat
materiaalin sisäisiä vikoja eli sulkeumia ja valusaostumia. Testattu osa oli siis täysin
käyttämätön, eikä siihen ollut ehtinyt kasvaa esimerkiksi väsymällä alkusäröä.
Elementtimenetelmäanalyysissä alkusärön pituus kappaleen pinnalla vaihtelee yhden ja
neljän millimetrin välillä ja syvyys puolestaan yhden ja kahden millimetrin välillä.
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Matlab-analyysissä särön säteiden pituuksia ekstrapoloidaan vielä pienemmille särön
pituuksille jopa 0,1 mm asti.
Kuvassa

27

on

esitettynä

lineaarisella

materiaalimallilla

laskettujen

jännitysintensiteettikertoimien ja J-integraalien virheen keskihajontojen arvot. Sallimalla
myös korkeamman asteen sovitusten mahdollisuuden, analyysi käyttää silti pääasiassa
lineaarista sovitetta. Myös virheen keskihajonnan arvot ovat jo niin pienet, että sovite
toimii erittäin hyvällä tarkkuudella. Kuvasta nähdään, että jännitysintensiteettikertoimien
yhdistäminen kannattaa tässäkin analyysissä tehdä ennen regressiota.

Kuva 27. Lineaarisen regressioanalyysin virheen keskihajonnat.
Vaurioitumistodennäköisyydet staattisessa tapauksessa lasketaan kuvan 28 mukaisista
sovitteista integroimalla. Kuvan tapauksessa kuormitus on 20 MPa. Histogrammien
muodot pysyvät erisuuruisilla kuormituksilla odotetusti samanlaisina ja ne vain siirtyvät
kohti y-akselia. Laskenta suoritetaan 10 MPa askelluksella 10-60 MPa välillä.

Kuva 28. Vaurioitumistodennäköisyydet 20 MPa kuormituksella.
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Jännitysintensiteettikertoimella laskettuna log-normaalijakauma saadaan sovitettua
histogrammiin paremmin kuin J-integraalilla lasketussa tapauksessa. Taulukossa 6 on
koottuna vaurioitumistodennäköisyydet sekä jännitysintensiteettikertoimilla että Jintegraalilla laskettuina.
Taulukko 6.

Staattiset vaurioitumistodennäköisyydet lineaarisella teorialla.
Vaurioitumistodennäköisyys

Kuormitus
10 [MPa]
20 [MPa]
30 [MPa]
40 [MPa]
50 [MPa]
60 [MPa]

LEFM_K
1,17e-21
6,06e-15
1,28e-11
1,43e-9
3,09e-8
2,70e-7

LEFM_J
6,80e-8
2,23e-5
3,14e-4
0,0022
0,0067
0,0128

Taulukossa esitetyistä tuloksista nähdään, että jännitysintensiteettikertoimilla laskettuna
vaurioituminen on erittäin epätodennäköistä kaikilla käytetyillä kuormituksen
suuruuksilla. Sen sijaan J-integraalin avulla laskettuna vaurioitumistodennäköisyys
kasvaa huomattavan nopeasti 30 MPa ylityksen jälkeen, kuten kuvassa 29 on esitetty.
Tästä voidaan päätellä, että kappaleen murtokuorma on laskennan mukaan vähintään yli
40 MPa tai jopa yli 60 MPa, koska vaurioitumistodennäköisyys on vielä pieni.

LEFM_J

Vaurioitumistodennäköisyys

1.40E-02
1.20E-02
1.00E-02
8.00E-03
6.00E-03

LEFM_J

4.00E-03
2.00E-03
0.00E+00
10

20

30

40

50

60

Kuormitus [MPa]

Kuva 29. J-integraalilla lasketut vaurioitumistodennäköisyydet kuormituksen
funktiona.
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Kokeessa kappale murtui 40 MPa kuormituksella. Toki koetilanteessa voitiin tehdä vain
yksi mittaus ja tämä on otettava huomioon tulosten yhteensopivuutta arvioitaessa. Yhden
yksittäisen mittauksen tulosta voidaan pitää suuntaa antavana, mutta ei missään nimessä
tarkkana. Tyypillisesti odotusarvon määrittämiseenkin on hyvä tehdä vähintään kolme
mittausta ja hajonnan määrittämiseen huomattavasti enemmän. Joka tapauksessa tämän
laskennan perusteella näyttäisi siltä, että materiaalin murtumissitkeys on lähempänä
kirjallisuudesta löydettyä alarajaa (30 MPa√mm) kuin ylärajaa (90 MPa√mm).
Epälineaarisella

materiaalimallilla

lasketaan

samat

suunnittelupisteet

kuin

lineaarisellakin ja muodostetaan regressiofunktio, jossa suurin sallittu aste on neljä.
Regressiofunktion virheen keskihajonta on esitetty kuvassa 30. Materiaalin kriittinen
murtumissitkeys J-integraalin yksiköllä on noin 7,5 mJ/mm2, joten virheen keskihajonnan
olisi hyvä olla alle 3,75 mJ/mm2.

Kuva 30. Epälineaarisen analyysin regressiovirheen keskihajonta.
Vaurioitumistodennäköisyydet staattisessa tapauksessa lasketaan kuvan 31 mukaisista
sovitteista integroimalla samoin kuin lineaarisessakin analyysissä. Kuvan tapauksessa
kuormitus on 20 MPa. Histogrammien huiput siirtyvät kohti y-akselia suuremmilla
kuormituksilla. Laskenta suoritetaan 10 MPa askelluksella 10-60 MPa välillä.

71

Kuva 31. Vaurioitumistodennäköisyys epälineaarisella materiaalimallilla ja 20 MPa
kuormituksella.
Vaurioitumistodennäköisyydet eri kuormituksen suuruuksilla on koottu taulukkoon 7.
Taulukon arvoista nähdään, että myös epälineaarisella materiaalimallilla laskettuna
laskenta yliarvioi osan kestämän kuormituksen verrattuna koetulokseen.
Taulukko 7.

Vaurioitumistodennäköisyydet epälineaarisella analyysillä laskettuna.
Vaurioitumistodennäköisyys

Kuormitus
10 [Mpa]
20 [Mpa]
30 [Mpa]
40 [Mpa]
50 [Mpa]
60 [Mpa]

EPFM_J
2,8322e-9
7,1254e-8
4,9464e-5
2,4034e-4
0,0086
0,1093

Myös epälineaarisen analyysin perusteella murtumissitkeys olisi lähempänä hajonnan
alarajaa kuin ylärajaa. Kuten kuvasta 32 nähdään epälineaarisessa analyysissä
vaurioitumistodennäköisyys

kasvaa

voimakkaasti

50

MPa

ylityksen

jälkeen.

Suuruudeltaan kaksi viimeistä todennäköisyyttä ovat hieman suuremmat kuin
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lineaarisessa analyysissä, mikä osaltaan vahvistaa käsitystä siitä, että osan murtokuorma
laskennan mukaan ylittäisi ainakin mitatun 40 MPa.

EPFM_J

Vaurioitumistodennäköisyys

1.20E-01
1.00E-01
8.00E-02
6.00E-02
EPFM_J

4.00E-02
2.00E-02
0.00E+00
10

20

30

40

50

60

Kuormitus [MPa]

Kuva 32. Vaurioitumistodennäköisyys kuormituksen funktiona.
Kokonaisuudessaan laskennan tulokset näyttävät yliarvioivan osan todellista mitattua
kuormankantokykyä. Materiaalille tehtävien materiaalikokeiden tulosten saamisen
jälkeen suoritetaan vielä uusi analyysi tarkennetulla murtumissitkeyden arvolla ja
tutkitaan saadaanko myös laskennan antama arvio lähemmäs mitatun mukaista
murtumiseen johtavaa kriittistä kuormitusta.
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6 YHTEENVETO
Tämän diplomityön aiheena oli uuden, todennäköisyysteoriaan ja murtumismekaniikkaan
pohjautuvan

laskentamenetelmän

kirjallisuustutkimuksella,

jossa

luominen.
perehdyttiin

Työ

aloitettiin

kattavalla

tämän

hetkisiin

vallitseviin

murtumismekaniikan teorioihin, kaavoihin ja käsityksiin. Todennäköisyysteorian tausta
ja sovellusmahdollisuudet selvitettiin myös työn kirjallisuusosiossa. Näitä tietoja
yhdistelemällä ja soveltamalla luotiin laskentakoodi, joka kykenee arvioimaan
probabilistisesti säröllisen rakenteen robustisuutta väsyttävän kuormituksen alaisena.
Laskettavan kappaleen geometriaa ei ole rajoitettu millään tavalla, kun taas rakenteen
materiaalin täytyy olla jotakin metallia. Väliaine, jossa kappaletta kuormitetaan, on myös
vapaasti valittavissa, kunhan käyttäjällä on tarvittavat parametrit särön kasvufunktioon
tiedossa. Ilmassa ja merivedessä lasketuissa tapauksissa laskenta antaa todenmukaisia
tuloksia ja on näin ollen sovellettavissa hyvin suureen määrään erilaisia tapauksia.
Tässä työssä esitelty laskentatyökalu soveltuu esimerkkitapausten tulosten valossa hyvin
erilaisten metallisten rakenteiden analysointiin. Ottamalla lähtöarvojen epävarmuudet
mukaan analyysiin päästään hyödyntämään todennäköisyysteoriaa ja sen mukana tuomia
uusia mahdollisuuksia myös murtumismekaanisissa laskelmissa. Murtumismekaniikan
parametrit kuten materiaalin murtumissitkeys ja kynnysarvo ovat usein huonosti tiedossa
tai ne on määritelty hajontana, jonka huomioon ottaminen deterministisessä analyysissä
ei ole mahdollista tai on vähintäänkin työlästä.
Laskentatyökalussa rajoittavana tekijänä on alkusärön muoto, joka on oltava tasomainen
puoliellipsi tai puoliympyrä. Alkusäröllistä kappaletta kuormitettaessa väsymisen
aiheuttama kasvu lisätään alkusärön molempiin säteisiin, vaikka todellisuudessa särö
pyrkii kasvamaan tiettyyn, etenemisen kannalta edulliseen muotoon. Tämän asian
huomioiminen laskelmissa voisi olla yksi jatkotutkimuksen kohteista. Myös
regressioanalyysin

erimuotoisten,

esimerkiksi

logaritmisten,

sovitefunktioiden

toimivuutta voisi tutkia tarkemmin ja lisätä niiden käyttömahdollisuuden koodiin.
Mielenkiintoisena laajennusmahdollisuutena Matlab-koodiin tulevaisuudessa voisi vielä
tutkia mahdollisuutta, jossa lähtöarvojen epävarmuuksien yhteys lopputulosten
epävarmuuksiin saataisiin esitettyä numeerisesti. Analyysillä olisi tällöin mahdollista
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arvioida kunkin yksittäisen lähtöarvon epävarmuuden vaikutusta lopputuloksen
kokonaisepävarmuuteen ja näin ollen valita sopivat mittauksilla tarkennettavat
parametrit. Tästä olisi merkittävää hyötyä tapauksissa, joissa usealla lähtöarvoista olisi
huomattavaa hajontaa.
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Liite 1. Matlab-koodi jännitysintensiteettikertoimen laskemiseen yksinkertaisessa
tapauksessa.
% Fracture Mechanics
% Simple calculation example
% Clear workspace
close all
clearvars -except closematlab workfolderpath
% Example from Newman and Raju (1984)
% a/t: 0 ... 1
% a/c: 0.2 ... 2
% User defined inputs
a = 20;
c = 40;
W = 100;
t = 40;
M = 1000000;
I = (W*t^3)/6;
phi = pi/2;

% crack depth [mm]
% half of the crack length [mm]
% half of the body length [mm]
% body thickness [mm]
% moment [Nmm]
% Second moment of area [mm4]
% Calculation angle [rad] pi/2

sigma_m = 0;
sigma_b = (M*t)/(2*I);

% Membrane stress [MPa]
% Bending stress [MPa]

% Calculation
if a <= c
G1 = 0.55-1.05*(a/c)^0.75+0.47*(a/c)^1.5;
G2 = -1.22-0.12*(a/c);
H1 = 1-0.34*(a/t)-0.11*(a/c)*(a/t);
H2 = 1+G1*(a/t)+G2*(a/t)^2;
p = 0.2+(a/c)+0.6*(a/t);
H = H1+(H2-H1)*(sin(phi))^p;
g = 1+(0.1+0.35*(a/t)^2)*(1-sin(phi))^2;
fw = (sec(((pi*t)/(2*W))*sqrt(a/t)))^0.5;
fphi = ((a/c)^2*cos(phi)^2+sin(phi)^2)^0.25;
M1 = 1.13-0.09*(a/c);
M2 = -0.54+0.89/(0.2+(a/c));

M3 = 0.5-1.0/(0.65+(a/c))+14*(1.0-(a/c))^24;
F = (M1+M2*(a/t)^2+M3*(a/t)^4)*fphi*fw*g;
Q = 1+1.464*(a/c)^1.65;
% Mode I stress intensity factor [MPa mm^1/2]
KI = (sigma_m+H*sigma_b)*sqrt(pi*a/Q)*F
elseif a/c > 1
G11 = -0.04-0.41*(c/a);
G12 = 0.55-1.93*(c/a)^0.75+1.38*(c/a)^1.5;
G22 = 0.55-0.72*(c/a)^0.75+0.14*(c/a)^1.5;
G21 = -2.11+0.77*(c/a);
H1 = 1+G11*(a/t)+G12*(a/t)^2;
H2 = 1+G21*(a/t)+G22*(a/t)^2;
p = 0.2+(c/a)+0.6*(a/t);
H = H1+(H2-H1)*(sin(phi))^p;
g = 1+(0.1+0.35*(c/a)*(a/t)^2)*(1-sin(phi))^2;
fw = (sec(((pi*t)/(2*W))*sqrt(a/t)))^0.5;
fphi = ((c/a)^2*cos(phi)^2+sin(phi)^2)^0.25;
M1 = sqrt(c/a)*(1+0.04*(c/a));
M2 = (0.2*(c/a))^4;
M3 = -0.11*(c/a)^4;
F = (M1+M2*(a/t)^2+M3*(a/t)^4)*fphi*fw*g;
Q = 1+1.464*(c/a)^1.65;
% Mode I stress intensity factor [MPa mm^1/2]
KI = (sigma_m+H*sigma_b)*sqrt(pi*a/Q)*F
end

Liite 2. Matlab-koodin parametrien määrittelyt
% Fracture mechanics LEFM or EPFM
% Mixed-mode fracture criterion and multiaxial loading
% Clear workspace
close all
clearvars -except closematlab workfolderpath
% Initialize time count
tic
% Input file
LEFM_K = ' LEFM_K.csv';
LEFM_J = 'LEFM_J.csv';
EPFM_J = 'EPFM_J.csv';
% User defined parameters
CrackDefinition = 1;
% 1 = LEFM Semi-elliptical surface crack with K
% 2 = LEFM Semi-elliptical surface crack with J-integral
% 3 = EPFM Semi-elliptical surface crack
Degree = 3;

% 4 = The highest degree of regression is 4
% 3 = The highest degree of regression is 3
% 2 = The highest degree of regression is 2
% 1 = The highest degree of regression is 1

Criterion = 0;

% 0 = Use random function for Keff calculation
% 1 = Use Richard function for Keff calculation
% 2 = Use Crump function for Keff calculation
% 3 = Use Miranda1 function for Keff calculation
% 4 = Use Miranda2 function for Keff calculation

MonteCarlo = 1;
% if 0, determine
%KIC = 3162.2777;
%dKth = 189.7367;
%mp = 3;
%JIC = 31.4251;
%dJth = 0.1342;
%mj = 1.5;

% 1 = Monte Carlo analysis on
% 0 = Monte Carlo analysis off
% Fracture toughness mode I [MPa mm^1/2]
% Delta SIF threshold value [MPa mm^1/2]
% Eksponent for Paris crack growth function
% Fracture toughness mode I [mJ/mm^2]
% Delta SIF threshold value [mJ/mm^2]
% Eksponent for Paris crack growth function with J-integral

Growth = 0;

% 0 = Use random crack growth function
% 1 = Use Paris crack growth function
% 2 = Use Klesnil and Lukas crack growth function
% 3 = Use Donahue crack growth function

iter = 1000;
LoadCycles = 1*10^9;

% Number of iterations for Monte Carlo analysis
% Maximum number of loadcycles

LoadBlocks = 10;

% Number of load blocks

nu = 0.3;
E = 200;
Es = E/(1-nu^2);
mu = E/(2+2*nu);
a1 = 1.15;
a2 = 1;

% Poisson's ratio
% Young's modulus [GPa] plane stress
% Young's modulus [GPa] plane strain
% Shear modulus [GPa]
% Alpha1-parameter for Richard 3D criterion
% Alpha2-parameter for Richard 3D criterion

ErrorSDcrit_K = 40;
ErrorSDcrit_J = 0.1;

% Acceptance criterion for standard deviation of error
% Acceptance criterion for standard deviation of error

C = 2.182*10^(-10);
Mean_mp = 3;
SD_mp = 1;

% Parameter C for Paris crack growth function
% Eksponent for Paris crack growth function

Kop = 0;
SD_Kop = 0;

% Crack opening SIF
% Taking crack closure effect consideration set the Kop > 0
% No crack closure effect set the Kop = 0 and SD_Kop = 0

KICmin = 1897.3666;
KICmax = 3320.3915;

% Fracture toughness mode I lower limit [MPa mm^1/2]
% Fracture toughness mode I upper limit [MPa mm^1/2]

Kthmin = 94.8683;
Kthmax = 252.9822;
Jthmin = 0.01656;
Jthmax = 0.26499;

% Minimum SIF threshold value
% Maximum SIF threshold value
% Minimum J-integral threshold value
% Maximum J-integral threshold value

Thickness = 250;
Width = 60;

% Thickness of the plate in the crack location
% Width of the plate in the crack location

Mean_major_radius = 10;
SD_major_radius = 5;
Mean_minor_radius = 15;
SD_minor_radius = 7;
Min_rotation_x = -5;
Max_rotation_x = 5;
Rotation_x = 0;

% Semielliptical crack actual length
% Standard deviation of crack length
% Semielliptical crack actual depth
% Standard deviation of crack depth
% Minimum rotation angle around x-axis
% Maximum rotation angle around x-axis
% Initial rotation angle around x-axis

