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MERKINNÄT JA LYHENTEET

(σop/σmax)TJT avautumistaso vapaalla pinnalla, tasojännitystilassa

(σop/σmax)TVT avautumistaso symmetriatasolla, tasovenymätilassa

(a/r)NPC normalisoitu pysähtyneen särön pituus

CTOD särön kärjen avauma (crack tip opening displacement )

E kimmokerroin

F geometrinen korjauskerroin

H/E lujittumissuhde bilineaarisessa materiaalimallissa; plastisen moduu-
lin ja kimmokertoimen suhde

HV Vickers-kovuus

INPC särön pysähtymiskäyttäytymisen voimakkuus

K jännitysintensiteettikerroin

Kop jännitysintensiteettikertoimen arvo särön avautuessa; avautumis-
jännitysintensiteettikerroin

Kmax jännitysintensiteettikertoimen maksimiarvo

Kmin jännitysintensiteettikertoimen minimiarvo

R kuormitussuhde

Rc kriittinen kuormitussuhde, jolla sulkeutumista ei tapahdu

∆CTOD särön kärjen avauman vaihteluväli



∆K jännitysintensiteettikertoimen vaihteluväli

∆Kmin
eff tehollisen jännitysintensiteettikertoimen vaihteluvälin minimiarvo

∆Keff tehollinen jännitysintensiteettikertoimen vaihteluväli; samanlaisuus-
parametri

∆K init
eff tehollisen jännitysintensiteettikertoimen vaihteluvälin alkuarvo

∆Kth,eff jännitysintensiteettikertoimen vaihteluvälin tehollinen kynnysarvo

∆σop/σmax avautumistason absoluuttinen muutos

∆a särön etenemisinkrementti; särön pituuden muutos

∆rpl puristusplastisen alueen pituus (reversed plastic zone size)

∆u särön kylkien välinen siirtymäero

α Walker-eksponentti

ν Poissonin vakio

ρ alkuvian juuren säde Nisitanin teoriassa

ρ0 alkuvian juuren säteen kriittinen arvo Nisitanin teoriassa

σ nimellisjännitys

σ/σw normalisoitu nimellisjännitys

σcl/σmax sulkeutumistaso

σmax/σy normalisoitu maksimijännitys

σop nimellisjännityksen arvo särön avautuessa; avautumisjännitys



σop/σmax avautumistaso

σw1 jännitystaso, jonka alapuolella särö ei ydinny; alempi väsymisraja

σw2 jännitystaso, jonka alapuolella särö kasva; ylempi väsymisraja

σw väsymisraja

σy myötöraja

σmax nimellisjännityksen maksimiarvo

σmin nimellisjännityksen minimiarvo

√
area vikakokoparametri Murakami–Endo-mallissa; alkuvian pääjännitys-

tä vastaan kohtisuoran projektion pinta-alan neliöjuuri

θ solmupisteen sijaintia särörintamalla vastaava kulmakoordinaatti

ε venymä

εpleq ekvivalentti plastinen venymä

a särön pituus

a/r normalisoitu särön etenemä

drest murtopinnan pisteen pystysiirtymä levossa

da/dN särönkasvunopeus

le strukturoidun verkon osan elementtikoko

r alkuvian säde

rpl plastisen alueen säde lineaarielastisessa murtumismekaniikassa



uy,max solmupisteen pystysiirtymän maksimiarvo

y aksiaali-, pysty- tai kuormituksen suuntainen koordinaatti

CT standardin ASTM E647 mukainen koesauva (compact tension)

FEM elementtimenetelmä (finite element method )

FGA hienorakeinen alue (fine granular area)

LEFM lineaarielastinen murtumismekaniikka (linear elastic fracture
mechanics)

Mode I säröä avaava kuormitussuunta

Mode II säröä leikkaava kuormitussuunta

Mode III säröä repivä kuormitussuunta

NPC pysähtynyt särö (non-propagating crack )

OICC korroosion aiheuttama särön sulkeutuminen (oxide-induced crack
closure)

PICC plastisuuden aiheuttama särön sulkeutuminen (plasticity-induced
crack closure)

RICC karheuden aiheuttama särön sulkeutuminen (roughness-induced crack
closure)

TJT tasojännitystila

TVT tasovenymätila

VHCF erittäin suuren kuormanvaihtoluvun väsyminen (very high cycle
fatigue)
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1 JOHDANTO

Väsyminen aiheuttaa suurimman osan rakenteiden vaurioista. Konetekniikan sovel-
lutuksissa väsymisraja on keskeinen parametri kone-elinten suunnittelutyön kannal-
ta. Useiden väsymissäröjen näennäisesti spontaanista pysähtymisestä kokeellisissa
tutkimuksissa tehtyjen havaintojen jälkeen särön etenemissimulaatioiden, ja yleises-
ti koko murtumismekaniikan tieteenhaaran, tarpeellisuus on kasvanut entisestään.
Klassisen väsymisrajan mekanismina on yleensä pidetty sitä, ettei särön ydintymistä
tapahdu. Toisin sanoen, klassinen väsymisraja ylitetään, jos särö ydintyy, ja päin-
vastoin. Sittemmin on kuitenkin tuotu esiin, että usein väsymisrajan määrittääkin
toisenlainen mekanismi, jota karakterisoi jo ydintyneen särön pysähtyminen. Vä-
symisraja voidaan siis eriyttää kahteen osaan; jännitystasoksi σw1, jonka ylittyessä
särö ydintyy, ja jännitystasoksi σw2, jonka ylittyessä särö ei enää pysähdy (Nisita-
ni 1968). Näistä kahdesta jännitystasosta suurempi on yleistetty väsymisraja σw.
Jos siis voitaisiin riittävällä varmuudella osoittaa, että jälkimmäinen väsymisraja on
tarkasteltavassa tilanteessa suurempi, voitaisiin kappaleeseen sallia tietyn mittainen
särö. Onkin esitetty, että teräksen väsymisraja määräytyisi ensisijaisesti särön py-
sähtymisestä (Murakami 2019f). Tällöin seuraa, että väsymisrajan ymmärtäminen,
määrittäminen ja ennustaminen on pohjimmiltaan murtumismekaaninen ongelma.

Väsymissärön pysähtyminen on tunnettu ilmiö, jonka ennustamiseen on esitetty usei-
ta erilaisia tapoja kirjallisuudessa (Nisitani 1968; El Haddad et al. 1979; Abdel-
Raouf et al. 1992). Varmaa syytä ilmiölle ei kuitenkaan ole saatu selville, osittain
siksi, että suurin osa asiaan liittyvistä julkaisuista on suosinut fenomenologista lä-
hestymistapaa, ilman sen suurempaa yritystä ymmärtää ilmiötä fysikaalisesti. Täs-
sä työssä pyritään valaisemaan ilmiötä kontrolloivaa mekaniikkaa kimmoplastisen
elementtimenetelmäsimulaation kautta, painottaen plastisuuden aiheuttamaa särön
ennenaikaista sulkeutumista, sillä johdonmukaisesti tapahtuvan väsymissärön pysäh-
tymisen arvellaan johtuvan kyseisestä sulkeutumismekanismista (Murakami 2019c;
Åman et al. 2020).

Ennen Elberin (1970; 1971) havaintoa plastisuuden aiheuttamasta särön sulkeutu-
misesta, särön sulkeutumista pidettiin yksinkertaisena ilmiönä; särö sulkeutuu ai-
noastaan puristavan Mode I -kuormituksen alaisena. Elber kuitenkin osoitti, että
väsymissärön sulkeutuminen voi tapahtua kuormituksen ollessa vielä vedolla. Pie-
nikin Mode I -vetokuormitus aiheuttaa plastista venymää lähellä särön kärkeä, jo-
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ka ei täysin palaudu minimikuormituksella, etenkään tykyttävässä kuormituksessa.
Kun särö kasvaa plastisesti venyneen alueen sisään, materiaali särön kärjen uuden
sijainnin takana on plastisesti venynyttä ja tulee kontaktiin aiemmin, kun veto-
kuormitus poistetaan. Särö sulkeutuu kuormitusjakson aikaisemmassa kohdassa, ja
avautuu myöhemmässä, vähentäen avonaisuuden osuutta kuormitusjaksossa. Ylei-
sesti ottaen väsymissärö voi edetä ainoastaan avonaisena (Jiang et al. 2005; Pippan
& Hohenwarter 2017), joten yllä esitelty ilmiö, plastisuuden aiheuttama särön sul-
keutuminen (PICC), on luontainen särön kasvua hidastava mekanismi. Plastinen
venymä kumuloituu särön kasvaessa plastisen alueen sisään, minkä vuoksi plasti-
suuden aiheuttama sulkeutuminen kehittyy vähitellen, saturoituen karkeasti ottaen
särön kasvettua ensimmäisen vedon aiheuttaman plastisen alueen yli (Antunes &
Rodrigues 2008). Yksinkertaistettu havainnollistus plastisuuden aiheuttaman sul-
keutumisen syntymekanismista on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1: Plastisuuden aiheuttaman särön sulkeutumisen syntyminen kimmoplasti-
sessa materiaalissa.

Plastisuuden aiheuttaman sulkeutumisen havaitsemisen jälkeen myös muita mer-
kittäviä sulkeutumismekanismeja on teoretisoitu ja löydetty. Lähteessä Kärkkäi-
nen (2021) käsitellään väsymissärön sulkeutumista tarkemmin. Tämän työn kannal-
ta mainitsemisen arvoisia mekanismeja ovat korroosion aiheuttama sulkeutuminen
(OICC) (Suresh & Ritchie 1983) ja karheuden aiheuttama sulkeutuminen (RICC)
(Pippan et al. 2004).

Korroosion aiheuttama sulkeutuminen on seurausta särönkasvussa muodostuvien
murtopintojen hapettumisesta. Oksidipartikkelien tilavuus on perusainetta suurem-
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pi, minkä seurauksena murtopinnoille voi jaksollisessa kuormituksessa muodostua jo-
pa satoja nanometrejä paksu oksidikerros (Pippan & Hohenwarter 2017). Murtopin-
takontakti tapahtuu aikaisemmin muodostuneen oksidikerroksen välityksellä, mikä
aiheuttaa särön ennenaikaista sulkeutumista. Korroosion aiheuttama sulkeutuminen
on erityisen voimakasta matalalla kuormitusamplitudilla, sillä oksidikerroksen pak-
suus lähellä särön kärkeä on suurempi särönkasvun ollessa hitaampaa. Tämän lisäksi
oksidikerroksen paksuus kattaa suuremman osan särön kärjen avaumasta sen ollessa
pienempi matalammalla kuormitusamplitudilla. Korroosion aiheuttama sulkeutumi-
nen vaikuttaa suurilta osin deterministiseltä mekanismilta, mutta epävarmuutta sen
huomioimisessa insinöörisovellutuksissa voi aiheuttaa oksidipartikkelien mahdolli-
nen pakeneminen murtopinnoilta (Maierhofer et al. 2018) (kuva 3). Yksinkertais-
tettu havainnollistus korroosion aiheuttaman sulkeutumisen syntymekanismista on
esitetty kuvassa 2.

Kuva 2: Korroosion aiheuttaman särön sulkeutumisen syntyminen hapettavassa ym-
päristössä.

Karheuden aiheuttama sulkeutuminen on seurausta epäsäännöllisen särönkasvupo-
lun ja särön kylkien leikkaussuuntaisen, eli Mode II tai III -suuntaisen siirtymäeron
aiheuttamasta geometrisestä yhteensopimattomuudesta. Mode I -kuormituksessa
mikrorakenteellinen anisotropia ja epähomogeenisuus voivat plastisuuden alaisena
aiheuttaa paikallisia leikkaussuuntaisia muodonmuutoksia, joiden vaikutus särön sul-
keutumisen kannalta on rajallinen siirtymien tasoittuessa useampien rakeiden väli-
matkoilla. Kokonaisvaltaisempia leikkaussuuntaisia siirtymäeroja särön kylkien vä-
lille voi aiheuttaa esimerkiksi särön kärjen epäsymmetrinen plastinen muodonmuu-
tos tai leikkaava kuormitus. Matalalla Mode I -kuormitusamplitudilla mikroraken-
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Kuva 3: Murtopinnoille muodostuva oksidikerros (Maierhofer et al. 2018). Vasem-
massa kuvassa särö on suojattu oksidipartikkelien poistumisen estävällä teipillä, jol-
loin muodostuva oksidikerros on paksumpi ja tasainen.

teen vaikutus voi saada aikaan epäsymmetristä plastista deformaatiota särön kär-
jessä, mikä aiheuttaa erisuuruisen siirtymän särön kyljille. Plastisuus voi myös ja-
kautua täysin toispuoleisesti, jos särö etenee raerajan, tai kaksoisfaasimateriaalissa
faasirajan, läheisyydessä. Karheuden aiheuttamaa sulkeutumista voi jossain mää-
rin aiheuttaa myös plastisuuden alaisena eri suuntiin taipuneet karheushuiput, jotka
voivat muodostaa paikallisia yhteensopimattomuuksia murtopintojen välille. Kar-
heuden aiheuttama sulkeutuminen on voimakkaampaa suurirakeisilla materiaaleilla.
Suotuisaa sille on pieni, korkeintaan rakeen suuruusluokkaa oleva plastisen alue,
jolloin epäsymmetrinen plastisuusjakauma voi syntyä. Yksinkertaistettu havainnol-
listus karheuden aiheuttaman sulkeutumisen syntymekanismista on esitetty kuvassa
4. (Pippan et al. 2004)

Karheuden aiheuttama sulkeutuminen vaikuttaa muihin aiemmin esiteltyihin sulkeu-
tumismekanismeihin nähden stokastisemmalta mekanismilta, sillä leikkaussuuntaisia
siirtymäeroja, tai jotain paikallisempaa yhteensopimattomuutta särön kylkien välillä
ei välttämättä aina esiinny. Jos rakeella on tietty todennäköisyys kokea epäsymmet-
ristä plastista muodonmuutosta kohdatessaan särörintaman, on ilmiön esiintymisen
todennäköisyys luontaisesti riippuvainen särön etenemästä, sekä radiaalisesti kas-
vavilla säröillä, joita tässä työssä yksinomaan tarkastellaan, myös särökoosta. Mitä
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Kuva 4: Karheuden aiheuttaman särön sulkeutumisen syntyminen kimmoplastisessa
materiaalissa särön kärjen epäsymmetrisen plastisen deformaation johdosta.

suurempi särö on, sitä todennäköisempää on karheuden aiheuttaman sulkeutumisen
kehittyminen. Toisaalta, yhden tai useamman rakeen kokemasta epäsymmetrisestä
plastisuudesta johtuvan karheuden aiheuttaman sulkeutumisen suhteellinen vaiku-
tus on suurempi pienemmällä säröllä, sillä särörintaman avauman ja särön pinta-
alan suuruusluokka on pienempi suhteessa raekokoon. Tällöin seuraa, että edes kar-
heat murtopinnat ja epäsäännölliset säröpolut eivät välttämättä aiheuta säröpin-
tojen yhteensopimattomuutta hyvin pienellä säröllä, mutta tapahtuessaan ilmiön
vaikutus voi olla huomattavan suuri. Lisäksi raerajoja pitkin tapahtuvassa särön-
kasvussa epäsymmetrisen plastisuuden voidaan odottaa olevan todennäköisempää,
kuin särönkasvussa rakeiden läpi. Äärimmäisessä tilanteessa voi olla niinkin, että
edes murtopintojen karheutta ei merkittävissä määrin esiinny transgranulaarisessa
särönkasvussa. Tästä syystä karheuden aiheuttaman sulkeutumisen konsistenssia on
syytä tutkia ennen sen huomioimista säröä ajavaa voimaa heikentävänä mekanismi-
na insinöörisovellutuksissa.

Insinööritieteissä samanlaisuuskonseptilla tarkoitetaan yleensä testikappaleen tai mal-
lin käyttäytymisestä saatavan tiedon soveltamista täyden mittakaavan kappaleeseen
tai ilmiöön, tiettyjen ennalta tiedettyjen muunnosten ja rajoitusten puitteissa. Mur-
tumismekaniikassa samanlaisuudella tarkoitetaan eri kokoisten ja muotoisten säröjen
samanlaista käyttäytymistä erilaisissa kappaleissa sillä edellytyksellä, että säröillä on
sama jännitysintensiteettikerroin K. On kuitenkin havaittu, että murtumismekanii-
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kan samanlaisuuskonsepti ei toimi tarkasteltaessa esimerkiksi hyvin lyhyitä säröjä,
tai eri kuormitussuhteilla tapahtuvaa väsymissärön kasvua, jos samanlaisuuspara-
metrina käytetään nimellisen jännitysintensiteettikertoimen vaihteluväliä ∆K. Jos
ennenaikainen särön sulkeutuminen otetaan huomioon vaihtamalla samanlaisuuspa-
rametriksi tehollinen jännitysintensiteettikertoimen vaihteluväli ∆Keff , vastaavuus
esimerkiksi eri kuormitussuhteilla paranee huomattavasti, kuten kuvassa 5 on esi-
tetty (Dubey et al. 1997). Murtumismekaniikan samanlaisuuskonseptin oletetaan
ainakin toistaiseksi olevan voimassa parametrille ∆Keff .

Kuva 5: Särönkasvukäyrät nimellisen (a) ja tehollisen (b) jännitysintensiteettiker-
toimen vaihteluvälin funktiona (Dubey et al. 1997).

Lyhyen särön käyttäytymisen poikkeavuutta pitkän särön käyttäytymisestä ja li-
neaarielastisesta murtumismekaniikasta kutsutaan lyhyen särön ongelmaksi (Miller
1982). Lyhyt särö ei toteuta lineaarielastisen murtumismekaniikan ehtoa plastisen
alueen ja särön pituuden suhteesta, ja se etenee Parisin lain (Paris & Erdogan 1963)
ennustamaa nopeammin. Koska pysähtyneitä säröjä havaitaan johdonmukaisesti,
voidaan päätellä, että lyhyen särön kasvu hidastuu sen siirtyessä lyhyen särön alu-
eelta pitkän särön alueelle. Kirjallisuudessa on usein raportoitu epämonotonisesti
kehittyvää särönkasvunopeutta da/dN etenkin lovista eteneville säröille (McClung
& Sehitoglu 1992). Ilmiö on voimakasta vaihtokuormituksessa R = −1, mutta ei
niinkään korkeammilla kuormitussuhteilla R ≥ 0 (McClung & Sehitoglu 1992; Sehi-
toglu 1985). Korkea särönkasvunopeus särönkasvun alussa on kuitenkin kirjallisuu-
den mukaan riippumaton kuormitussuhteesta (Pippan et al. 1987).

Lyhyt särö voi myös edetä pitkän särön jännitysintensiteettikertoimen kynnysar-
von alapuolella. Jos näin ei olisi, väsymisvauriota ei havaittaisi alkusäröttömässä
kappaleessa, sillä lineaarielastinen murtumismekaniikka asettaa, että jännitysinten-
siteettikerroin lähestyy nollaa, kun särön pituus lähestyy nollaa. Vakioamplitudisel-
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la kuormituksella johdonmukaisesti pysähtyvä särö on siis seurausta lyhyen särön
ongelmaa karakterisoivista ominaisuuksista, ja todiste siitä, ettei säröä ajava voima
kasva monotonisesti särön pituuden funktiona lineaarielastisen murtumismekaniikan
mukaisesti. Syy epämonotoniselle kehitykselle voisi olla särön sulkeutuminen; kaikki
tunnetut särön sulkeutumismekanismit tarvitsevat tietyn särönkasvupituuden alen-
taakseen säröä ajavaa voimaa merkittävästi (Pippan & Hohenwarter 2017). Lyhyen
särön suurempi kasvunopeus voisi siis johtua alikehittyneestä särön sulkeutumisesta,
ja särön pysähtyminen särön sulkeutumisen kehittymisestä.

Kokeellisesti havaitun särönkasvunopeuden epämonotonisen kehityksen perusteel-
la voimme odottaa vastaavaa epämonotonista kehitystä teholliselta jännitysintensi-
teettikertoimen vaihteluväliltä ∆Keff , kuten kuvassa 6 on esitetty. Särön etenemisen
funktiona pienenevä ∆Keff mahdollistaa särön pysähtymisen, jos tehollinen kynny-
sarvo ∆Kth,eff saavutetaan.

Kuva 6: Kirjallisuudessa esitettyihin empiirisiin tuloksiin (McClung & Sehitoglu
1992) pohjautuva hypoteesi tehollisen jännitysintensiteettikertoimen kehityksestä
särön kasvaessa.

Nykyään numeeriset menetelmät, kuten elementtimenetelmä (FEM), ovat loistavia
työkaluja parametristen särönkasvututkimusten suorittamiseen (Antunes & Rodri-
gues 2008; Pippan & Hohenwarter 2017; McClung et al. 1991). Nykyinen särön sul-
keutumisen simuloinnin viitekehys on suurelta osin Newmanin (1976), Ohji et al:n
(1974) ja McClungin & Sehitoglun (1989a; 1989b), sekä muiden varhaisten tutkimus-
ten muovaama. Numeerinen analyysi mahdollistaa sellaisen tiedon keräämisen, jota
perinteisellä väsymistestaamisella olisi hankalaa tai jopa mahdotonta saada, murto-
osalla testaamisen hinnasta. Täsmällisen empiirisen tiedon saaminen näin pienen
mittakaavan ilmiöstä on äärimmäisen vaikeaa, ja vaikka numeerisella analyysillä
saadut tulokset on varmistettava empiirisesti, voimme joka tapauksessa saada niis-
tä hyödyllistä tietoa (Pippan & Hohenwarter 2017). Fenomenologisia malleja särön
sulkeutumisen ennustamiseen on vastikään kehitetty myös muunnetun NASGRO-
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mallin muodossa (Maierhofer et al. 2014).

Vian ydintämää väsymistä on hiljattain tutkittu Ritz et al:n (2018) toimesta käyt-
täen elementtimenetelmää. He tarkastelivat väsymissärön kasvua sisäviasta pyöräh-
dyssymmetrisellä mallilla, korostaen hienorakeisen alueen (FGA) muodostumista.
Samankaltaista lähestymistapaa vian ydintämän väsymissärön etenemisen simuloin-
tiin sovelletaan tässä työssä pintavikoihin, mikä vaatii kolmiulotteisen elementtime-
netelmämallin. Vaikkakin joitain kolmiulotteisia plastisuuden aiheuttamaa särön sul-
keutumista käsitteleviä analyysejä löytyy kirjallisuudesta (Camas et al. 2020; Bap-
tista et al. 2017), ei vastaavaa kolmiulotteista, pintavikaan ydintyvän särön etene-
missimulaatiota liene aiemmin tehty. Pintavioista etenevillä säröillä plastisuuden ai-
heuttama sulkeutuminen on kappaleen pinnalla vallitsevan tasojännitystilan vuoksi
voimakkaampaa, kuin sisävikojen ydintämillä säröillä, tehden pintavikojen ydintä-
mät säröt suotuisiksi ehdokkaiksi plastisuuden aiheuttaman sulkeutumisen kehitty-
misen vuoksi tapahtuvan särön pysähtymisen kannalta.

Kuva 7:
√
area-parametrin määritelmä (Murakami & Endo 1994).

Aiemmasta, vian ydintämää väsymistä koskevasta kokeellisesta työstä on paljon hyö-
tyä tämän työn kannalta. Murakamin (2019e) määrittämää empiiris–analyyttistä
väsymisrajaa ja jännitysintensiteettikertoimen kynnysarvoa käytetään tässä työssä
alun perin Murakamin & Endon (1983) kehittämän

√
area-parametrin funktiona.

Mallissa särön tai vian koko huomioidaan käyttämällä vian pääjännitystä vastaan
kohtisuoran projektion pinta-alan neliöjuurta (kuva 7) (Murakami & Endo 1994).
Tärkeä huomio koskien kyseistä mallia on, että se käsittelee alkuvikoja tasomaisi-
na, terävinä säröinä, mikä on hyvin perusteltua siltä kannalta, että tarpeeksi pie-
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nellä alkuvian juuren säteellä ρ väsymisraja ei määräydy särön ydintymisen, vaan
sen pysähtymisen perusteella (Murakami 2019d). Nisitanin (1968) mukaan alkuvian
juuren säteen kriittinen arvo ρ0, jonka alapuolella särön pysähtyminen määrää vä-
symirajan, on materiaalivakio. Teräksellä ρ0 on aina suurempi kuin tyypillinen vi-
kakoko, puhumattakaan käytännössä poikkeuksetta epäsäännöllisen muotoisen vian
paikallisesta juuren säteestä (kuva 8), minkä vuoksi teräksen väsymisrajaa ei määri-
tä särön ydintyminen, vaan jo ydintyneen särön pysähtyminen, riippumatta vikojen
olemassaolosta (Murakami 2019f). Tämä periaatteessa tekee alkuvian muodon ja
koostumuksen, jolla on särön ydintymisen kannalta suuri merkitys, merkityksettö-
mäksi väsymisrajan kannalta. Tässä työssä yllä esitetystä ajatuksesta on kuiten-
kin poikettava ottamalla alkuvian muoto huomioon, sillä se vaikuttaa merkittävästi
plastisuuden aiheuttaman särön sulkeutumisen kehittymiseen, joka itsessään voi olla
ratkaisevassa asemassa lyhyen särön käyttäytymisen kannalta (Murakami 2019c).

Kuva 8: Alkuvian juuren säteen tulkinta.

Vian ydintämän väsymisen, joka on pohjimmiltaan lyhyen särön ongelma, lähestymi-
nen särön ennenaikaisen sulkeutumisen kautta on fysikaalisesti perusteltua. Koska
tässä työssä kehitetty malli huomioi vain plastisuuden aiheuttaman särön sulkeu-
tumisen, sivuuttaen mikrorakenteen vaikutuksen ja muut sulkeutumismekanismit,
analyysin luonne on kuitenkin melko yksinkertaistettu. Malli kykenee arvioimaan
lyhyen, pintavian ydintämän väsymissärön käyttäytymistä plastisuuden alaisena.

Kun tarkastellaan väsymissärön pysähtymisen ennustamista, yksinkertainen, ainoas-
taan plastisuuden aiheuttaman sulkeutumisen huomioiva malli voi antaa hyödyllisiä
tuloksia. Jättämällä huomiotta mikrorakenteelliset esteet ja muut sulkeutumisme-
kanismit, vallitsevat särön pysähtymiselle vähiten otolliset olosuhteet, mikä vastaa
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eräänlaista särön pysähtymistodennäköisyyden alarajaa. Mikrorakenteen vaikutus,
vaikkakin aina läsnä, ei aina vastusta särön etenemistä. Sama mahdollisesti pä-
tee karheuden aiheuttamalle sulkeutumiselle, kuten jo aiemmin todettiin. Särön py-
sähtymisen kvantitatiivinen ennustaminen tulisi tehdä ottaen huomioon ainoastaan
konsistentit säröä ajavaa voimaa pienentävät mekanismit, joihin vaikuttaa kuulu-
van vain plastisuuden- ja, pintasäröjen tapauksessa, korroosion aiheuttama särön
sulkeutuminen, sekä mahdollisesti karheuden aiheuttama sulkeutuminen. Korroo-
sion aiheuttamaa sulkeutumista ei esiinny sisäsäröillä, eikä tyhjiössä suoritetuissa
väsymistesteissä, joista jälkimmäistä voidaan pitää tässä työssä esitetyn numeerisen
analyysin kokeellisena vastineena. Väsymisrajan muodostuminen särön pysähtymi-
sen kautta on esitetty kuvassa 9.

Kuva 9: Särön pysähtymisen määrittämän väsymisrajan muodostuminen.

Tämän työn ensisijainen tarkoitus on muodostaa perusta lyhyen, alkuvikaan ydin-
tyvän väsymissärön etenemisen numeeriselle tutkimukselle. Kaksi pääasiallista tut-
kimuskysymystä ovat seuraavat. Voidaanko kokeellisesti havaitut ilmiöt, kuten py-
sähtyneet säröt, selittää plastisuuden aiheuttamalla särön sulkeutumisella? Miten
eri parametrit, kuten vikakoko ja kuormitussuhde, vaikuttavat plastisuuden aiheut-
tamaan särön sulkeutumiseen ja lyhyen, alkuvikaan ydintyvän väsymissärön käyt-
täytymiseen? Pyrkiäksemme vastaamaan näihin tutkimuskysymyksiin, seuraavas-
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sa osiossa esiteltyä kolmiulotteista kimmoplastista elementtimenetelmämallia käyte-
tään analysoimaan lähellä väsymisrajaa tapahtuvan, alkuvian ydintämän väsymisen
ongelmaa ABAQUS-ohjelmistossa.
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2 ELEMENTTIMENETELMÄMALLI

2.1 Kappaleen geometria

Kuva 10: Koko kappaleen visualisointi elementtimenetelmämallia peilaamalla.

Kuva 11: Mallinnetun kappaleen skemaattinen visualisointi.

Mallinnettu geometria on sylinterimäisen koesauvan osa, jonka säde ja puolipi-
tuus ovat 1 mm. Kappaleen pinnalle on asetettu puolipallon muotoinen kuoppa
edustamaan pintavikaa, joka voi fysikaalisesti olla esimerkiksi irronnut tai pehmeä
inkluusio. Työssä tarkastellaan kahta eri kuopan halkaisijaa (vikakokoa), 50 ja 100
µm, jotka ovat ominaisia tyypillisille inkluusioille. Kahdeksasosasymmetriaa hyö-
dynnetään pienentämään mallin kokoa ja laskennallista raskautta. Mallin geometria
on esitetty kuvissa 10 ja 11.
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2.2 Materiaalimalli

Elementtimenetelmämalli koostuu homogeenisestä jatkuvasta aineesta, joka lyhyen
särön alueella vastaa karkeasti pienen kulman raerajaolosuhteita. Materiaaliomi-
naisuudet vastaavat tavanomaisia lujia teräksiä. Työssä käytetään bilineaarista ki-
nemaattista myötölujittumiskäyttäytymistä mallin yksinkertaistamiseksi. Kahta eri
lujittumissuhdetta, H/E = 0.01 ja H/E = 0.07, vastaten heikkoa ja voimakasta
myötölujittumista, tarkastellaan. Materiaalimallin vakioarvoja ovat kimmokerroin
E = 210 GPa ja Poissonin vakio ν = 0.3.

Murakamin (2019e) mukaan väsymisrajaa kontrolloi vain yksi materiaaliominaisuus,
Vickers-kovuus HV . Kovuuden arvoja varioidaan tässä työssä välillä 150 ja 300
kgf/mm2. Myötöraja määräytyy kovuuden funktiona empiirisesti määritetyn kaavan
(1) mukaisesti (Pavlina & Vantyne 2008),

σy = −90.7 + 2.876HV (1)

jossa σy on myötöraja ja HV on Vickers-kovuus. Näin ollen myötörajan arvot vaihte-
levat välillä 340.7 ja 772.1 MPa. Kaikkien tarkasteltavien materiaalimallien jännitys–
venymäkäyrät on esitetty kuvassa 12.

Kuva 12: Mallinnuksessa käytettävien bilineaaristen materiaalimallien jännitys–
venymäkäyrät.
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2.3 Kuormitus

Mallinnetun kappaleen yläpintaan asetetaan jaksollinen Mode I -kuormitus. Ni-
mellisjännitys σ normalisoidaan Murakami–Endo-mallin väsymisrajaan (Murakami
2019e,f), joka pintavian tapauksessa on kaavan (2) mukainen.

σw =
1.43(HV + 120)

(
√
area)1/6

(
1−R

2

)α

α = 0.226 +HV × 10−4

(2)

Kaavassa (2) σw on väsymisraja,
√
area on alkuvian pääjännitystä vastaan koh-

tisuoran projektion pinta-alan neliöjuuri, R on kuormitussuhde ja α on Walker-
eksponentti, joka on materiaalikohtainen sovitustermi Walkerin kuormitussuhde-
korjauskertoimessa (Walker et al. 1970). Kuormitussuhteen R vaikutusta tutkitaan
varioimalla kuormitussuhdetta vaihtokuormituksesta tykyttävään kuormitukseen.
Kuormitusamplitudin vaikutuksen selvittämiseksi nimellisjännityksen ja väsymisra-
jan suhdetta σ/σw varioidaan väsymisrajan läheisyydessä. Useimmissa analyyseissä
σ/σw = 1.0. Kaikille kolmelle symmetriapinnalle asetetaan asianmukainen symmet-
riareunaehto. Särötasossa vaikuttavaa symmetriareunaehtoa muokataan analyysin
aikana särön etenemisen mahdollistamiseksi.

2.4 Kontaktialgoritmi

Särön sulkeutumisen simuloinnissa käytetään yleisesti solmupistekontaktikriteeriä,
eli avautumis- tai sulkeutumistaso määritetään särön kärkeä edeltävän solmupis-
teen, tai kolmiulotteisessa tapauksessa särörintamaa edeltävän solmupisterintaman,
kontaktin perusteella. Kyseisen sulkeutumiskriteerin käyttö vaatii, että kontaktimal-
li kuvaa todellista kontaktia tarkasti erittäin lokaalilla tasolla, solmupistekohtaisesti.
Särön sulkeutumiskriteerejä käsitellään tarkemmin alaluvussa 3.2.

Särötason kanssa yhtyvään symmetriatasoon asetetaan analyyttisesti jäykkä, kitka-
ton kontaktipinta edustamaan särön toisen puolen murtopintaa. Jäykän pinnan ja
murtopinnan välissä käytetään ABAQUS-ohjelmiston kovaa (hard) kontaktisuhdet-
ta, jossa ei ole lainkaan kontaktia edeltävää jäykkyyttä. Solmusta pintaan (node-to-
surface) -diskretointitapaa käytetään minimoimaan solmupisteiden tunkeutuminen
jäykkään master -pintaan. Kun tunkeutumista tapahtuu, ABAQUS suorittaa epäjat-
kuvuusiteraatioita tasapainoiteraatioiden sijaan, kunnes tunkeutumisen suuruus on
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toleranssien sisäpuolella. ABAQUS-ohjelmiston oletusarvoinen direct -kontaktialgo-
ritmi Lagrangen kertoimien kanssa suoriutuu tämän työn ongelmassa hyvin, tuot-
taen vakaita ja jatkuvia tuloksia, kunhan aika-askellus on tarpeeksi tiheä. Jos vähem-
män kuin 10 aliaskelta määriteltiin yhtä laskenta-askelta kohden, kontakti aiheutti
epävakautta laskennassa liian suuren tunkeutumisen vuoksi.

2.5 Elementtiverkko

Hienojakoista lineaarisista heksaedrielementeistä koostuvaa strukturoitua element-
tiverkkoa käytetään lähellä säröä, missä jännitys- ja venymägradientit ovat merkit-
täviä. Muu osuus mallinnetusta kappaleesta verkotetaan vapaasti lineaarisilla tet-
raedrielementeillä. Verkotusperiaate nähdään kuvasta 10. Strukturoidun verkon osan
koko valitaan siten, että se kattaa etenevän särön plastisen alueen täysin. Element-
tikoko le voidaan skaalata eri vikakokojen välillä suhteessa teoreettiseen staattisen
särön puristusplastisen alueen kokoon ∆rpl, joka saadaan kaavasta (3) (Pippan &
Hohenwarter 2017; Rice 1967; Park et al. 1997).

∆rpl =
∆K2

π4σ2
y

(3)

Kun lisäksi otetaan huomioon kaavan (2) mukainen nimellisjännityksen skaalaus sekä
jännityksen ja jännitysintensiteettikertoimen lineaarinen riippuvuus, elementtikoon
le ja alkuvian säteen r suhde yksinkertaistuu kaavan (4) muotoon.

le ∝ r
2
3 (4)

Elementtikoko verkon strukturoidussa osassa on 0.75 µm pienemmällä, 50 µm vika-
koolla, ja 1.2 µm suuremmalla, 100 µm vikakoolla, mikä on noin puolet puristusplas-
tisen alueen koosta. Kirjallisuudessa yleensä suositellaan puristusplastisen alueen
kattavan 2–4 lineaarielementtiä (Roychowdhury & Dodds 2003; Solanki et al. 2003),
jotta käänteinen plastinen deformaatio, puristusplastisuus, kuvautuu asianmukaises-
ti. Park et al. (1997), niin ikään tarkastellen lineaarista kinemaattista lujittumista,
suosittelivat 0.77–0.91 kertaa teoreettisen puristusplastisen alueen kokoa vastaavaa
elementtikokoa. Camas et al. (2018) suosittelivat vetoplastisen alueen jakamista 33:n
lineaarielementtiin, mikä on huomattavasti tiheämpi kuin tässä työssä. Särönkasvu-
kynnysarvon läheisessä kuormituksessa, erittäin matalilla jännitysintensiteettiker-
toimen arvoilla, elementtikoon pienentäminen entisestään jälkimmäisen suosituksen
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mukaiseksi olisi todella haastavaa kasvavan laskentakuorman vuoksi. Kaikki analyy-
sit kuitenkin tuottivat jatkuvia ja järkeviä tuloksia valitulla elementtikoolla.

Elementin leveys alkuvian reunalla valitaan yhtä suureksi elementin pituuden le

kanssa. Elementtien lukumäärä särörintamalla pidetään vakiona koko särönkasvun
yli, mikä tarkoittaa elementin leveyden kasvua särön edetessä. Elementin leveys
pysyy kuitenkin riittävän pienenä särön loppupituuden ollessa kohtalaisen lyhyt.

2.6 Särön etenemistapa

Tässä työssä särön annetaan edetä ympyränkaaren muodossa alkuviasta loppupi-
tuuteen, joka on yhtä suuri kuin alkuvian säde r; poikkeaman säde siis kaksinker-
taistuu. Särön eteneminen on toteutettu purkamalla särörintaman solmupisteiden
symmetriareunaehto joka toisella kuormitusjaksolla, kuten kuvassa 13 on esitetty.

Kuva 13: Särönkasvun toteuttamista särörintaman symmetriareunaehtoa purkamal-
la havainnollistava skemaattinen poikkileikkaus särötasossa.

Särönkasvu tapahtuu maksimikuormalla, mikä on fysikaalisesti intuitiivisin vaih-
toehto inkrementaalisessa särönkasvussa ja täten myös käytetyin kirjallisuudessa
(Jiang et al. 2005; Oplt et al. 2019; Ritz et al. 2018; Antunes et al. 2004; Fleck 1986;
Garcia-Manrique et al. 2018; Singh et al. 2008; Singh & Khan 2015; Solanki et al.
2004; Camas et al. 2019). Toinen usein käytetty menetelmä on päästää särörinta-
man solmupisteet minimikuormalla (Solanki et al. 2003; McClung et al. 1991; Lee &
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Song 2005; de Matos & Nowell 2007), mikä on fysikaalisesti epärealistinen mutta nu-
meerisesti vakaampi vaihtoehto (McClung et al. 1991; Antunes & Rodrigues 2008).
Kumpikaan yllä mainituista menetelmistä ei kuitenkaan kuvaa oikeaa särönkasvua,
joka on progressiivinen ja jatkuva prosessi, asianmukaisesti (Antunes et al. 2004).
Kirjallisuudessa kuormitusjakson kohtaa, jolla särön annetaan edetä, ei pidetä tu-
losten tarkkuuden kannalta merkittävänä (Solanki et al. 2003; McClung & Sehitoglu
1989a; McClung et al. 1991). Hieman matalampia sulkeutumistasoja kuitenkin ha-
vaittiin johdonmukaisesti tässä työssä, kun särön annettiin edetä minimikuormalla
maksimikuorman sijaan. Nykyisen särönkasvun FEM-simulaation viitekehyksen yk-
si rajoitteista on särön etenemisen epäjatkuva luonne, missä etenemisinkrementti
∆a määräytyy elementtikoon le mukaan (eli ∆a = le) (Antunes & Rodrigues 2008).

Tässä työssä särön ydintymisen voidaan olettaa tapahtuvan, sillä mallia kuormite-
taan Murakami–Endo-mallin väsymisrajalla, jota karakterisoi ydintyvät mutta py-
sähtyvät säröt. Särönkasvuun liittyvät tulokset, kuten ∆Keff , eivät ole määriteltyjä
ennen kuin särö on kasvanut nollasta eroavaan pituuteen, minkä vuoksi ensimmäiset
tulokset saadaan vasta ensimmäisen särönkasvuinkrementin jälkeen kohdassa a = le.

Mainittakoon, että särön kasvattaminen maksimikuormalla tarvitsee ylimääräisen
laskenta-askeleen maksimikuormitusta särörintaman solmupisteiden päästön jälkeen,
jotta malli saavuttaa vakaan deformaatiotilan ennen kuormanpoistoaskelta (Camas
et al. 2018); symmetriareunaehdon diskreetti muuttaminen aiheuttaa transientin ti-
lan, ja kappaleen jäykkyyden kehityksessä nähdään epäjatkuvuuskohta. Huomion-
arvoista on, että särön omaavalla kappaleella on murtopintakontaktin vuoksi eri
jäykkyys veto- ja puristuspuolella, ja jäykkyys vedolla on särön koon funktio.

Lisäksi epätarkkoja sulkeutumistasoja voidaan saada särön edetessä maksimikuor-
malla, mikäli särönkasvu tapahtuu jokaisella kuormitusjaksolla (Singh et al. 2008;
Antunes & Rodrigues 2008), minkä vuoksi etenemisen jälkeen annetaan ylimääräi-
nen kuormitusjakso. Tässä työssä särön etenemisaskelten välisten kuormitusjakso-
jen lukumäärän lisäämisellä edelleen ei ollut merkittävää vaikutusta tuloksiin, mikä
on havaittu myös kirjallisuudessa kolmiulotteisten särön etenemissimulaatioiden ta-
pauksessa (Camas et al. 2019). Viidestä laskenta-askeleesta koostuva, toistuva kuor-
mitussarja on esitetty kuvassa 14.
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Kuva 14: Särön etenemis- ja tiedonkeruukohdat toistuvassa kuormitussarjassa.

2.7 Tulosteet ja suorituskyky

Analyysin tulokset on johdettu solmupistesiirtymistä ja särön kärjen polkuintegraa-
lisuureista. Integrointipolku on määritetty kattamaan koko strukturoidun verkon
osan, ja täten myös koko plastisen alueen, polkuintegraalisuureiden polkuriippu-
vuuden välttämiseksi (Ochensberger & Kolednik 2015). Jälkikäsittely suoritetaan
ABAQUS–Python-koodilla. Kaikki tulokset kerätään viimeiseltä kuormitusaskeleel-
ta ennen solmupisteiden päästöä, kuten kuvassa 14 on esitetty. Kuormitussarjan vii-
meinen askel jaetaan 20 aliaskeleeseen tulosten tarkkuuden parantamiseksi. Kaikki
muut askeleet jaetaan 10–20 aliaskeleeseen käyttäen dynaamista aliaskellusta.

ABAQUS-analyysien laskentataakka on jaettu 40 laskentaytimelle. Yksi analyysi
CSC:n Puhti-supertietokoneella vei noin 16 tuntia pienemmällä, 50 µm vikakoolla
ja 54 tuntia suuremmalla, 100 µm vikakoolla samalla laskentaydinten lukumääräl-
lä. Elementtien lukumäärät olivat 377 411 ja 573 797. Huomionarvoista on, että
myös analyysiaskelten lukumäärä kasvaa suuremmalla vikakoolla, sillä toisin kuin
kaavan (4) mukaan skaalattu elementtikoko, särön loppupituus on vikakoon kans-
sa lineaarinen. Yhdellä ytimellä toimivan jälkikäsittelykoodin ajaminen kesti noin
tunnin pienemmällä vikakoolla ja kolme tuntia suuremmalla.

2.8 Mallin rajoitteet

Tässä työssä rakennettu elementtimenetelmämalli sisältää useita mallia yksinker-
taistavia ja laskentaa helpottavia oletuksia. Malli kärsii useista samoista rajoitteis-
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ta, kuin särönkasvumallit kirjallisuudessa (Antunes & Rodrigues 2008). Mallin ra-
joitteita ovat:

• Malli koostuu jatkuvasta aineesta, eli mikrorakenteen heterogeenisyyttä ei ote-
ta huomioon

• Särön eteneminen on inkrementaalista

• Ainoa huomioon otettu sulkeutumismekanismi on plastisuuden aiheuttama
sulkeutuminen

• Alkuvika on säännöllinen, puolipallon muotoinen kuoppa

• Särönkasvunopeus on useita kertaluokkia suurempi kuin oikeilla säröillä

• Kärkeä edeltävän solmun kontakti poistaa tehollisen jännitysintensiteettiker-
toimen

• Särörintama on äärettömän terävä

• Särö etenee puoliympyrän muodossa, vaikka tehollisen jännitysintensiteetti-
kertoimen jakauma viittaa toisin
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3 TULOKSET

3.1 Tulosten esittämistapa

Kuva 15: Skemaattinen kuvaus mallinnetusta kappaleesta ja korkeuskäyräkaavioissa
esitetystä murtopinnasta.

Kuva 16: Skemaattinen poikkileikkaus särötasossa.

Tässä työssä tarkastellaan kolmiulotteista mallia, jolloin tulosten esittäminen on
haastavaa kaksiulotteisessa formaatissa. Tulokset esitetään sijainnin funktiona särö-
tasossa kahden koordinaatin avulla. Normalisoitu särön etenemä a/r vastaa särörin-
taman sijaintia, ja kulmakoordinaatti θ vastaa solmupisteen sijaintia särörintamalla.
θ = 0◦ symmetriatasolla, tasovenymätilassa, ja θ = 90◦ vapaalla pinnalla, tasojänni-
tystilassa. Kuva 16 havainnollistaa normalisoitua särön etenemää a/r ja kulmakoor-
dinaattia θ. Yksityiskohta B kuvassa 15 esittää korkeuskäyräkaavioissa käytettävää
murtopinnan osaa, korostettuna sinisellä värillä.

Lukuisia analyysejä eri parametrikombinaatioilla suoritettiin tässä työssä. Seuraa-
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vat alaluvut koostuvat tulosten vertailusta kolmella eri kuormitussuhteella, R = 0,
R = −0.5 ja R = −1, sillä kuormitussuhteella oli kaikista varioiduista paramet-
reista ehkäpä suurin vaikutus tuloksiin. Näissä esimerkinomaisissa tuloksissa muiksi
mallinnusparametreiksi valittiin HV = 300 kgf/mm2, H/E = 0.07, r = 25 µm ja
σ/σw = 1.0. Lukijan tutustuttua tulosten muotoon ja laajuuteen esitetään skalaa-
rimuotoiset tulokset useammista analyyseistä taulukossa 1, ja muiden parametrien
vaikutusta tarkastellaan alaluvuissa 3.9 ja 3.10.

3.2 Avautumistaso

Särön avautumis- tai sulkeutumistaso on luonnollinen mittari särön ennenaikaisen
sulkeutumisen voimakkuudelle. Ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteistä, milloin särön
voidaan ajatella olevan avonainen tai sulkeutunut. Kirjallisuudessa onkin esitetty
useita erilaisia sulkeutumiskriteereitä, joista yleisimmät ovat solmupistekontaktikri-
teeri ja särön kärjen jännitystilakriteeri (Camas et al. 2018; Oplt et al. 2019). Kol-
miulotteisissa analyyseissä solmupistekontaktikriteeri seuraa ensimmäisen särörinta-
maa edeltävän solmupisterintaman siirtymiä; sen osan särörintamasta, jota vastaa-
van solmupisterintaman osan kuormituksen suuntainen siirtymä on nolla, ajatellaan
olevan sulkeutunut. Jännitystilakriteeri taas seuraa nykyisen särörintaman aksiaali-
jännityksen etumerkkiä; sen osan särörintamasta, jonka aksiaalijännitys on nolla tai
alle, ajatellaan olevan sulkeutunut. Särörintama ja sitä edeltävä solmupisterintama
on havainnollistettu kuvassa 13.

Kuva 17: Tarkan avautumispisteen määritys lineaarisen regression avulla.

Tässä työssä jokaisen särörintamaa edeltävään solmupisterintamaan kuuluvan sol-
mupisteen avautumistaso lasketaan erikseen käytettäen solmupistekontaktikritee-
riä. Koska aikainkrementoidussa laskennassa kontakti tapahtuu lähes poikkeuksetta
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aliaskelten välissä, lineaarista regressiota aika–siirtymäkentässä käytetään siirtymän
tarkkaa nollapistettä vastaavan ajankohdan laskemiseksi, kuten kuvassa 17 on esitet-
ty. Regressiossa huomioidaan analysoitavan kuormitusaskeleen aika–siirtymäkentän
datapisteet, joiden siirtymä on positiivinen ja aika–siirtymävaste likimain lineaari-
nen, mikä vastaa karkeasti alempaa puoliskoa positiivisen siirtymän omaavista kuor-
mitusaskeleen datapisteistä. Tässä tapauksessa kuormituksen suhde analyysiaikaan
on lineaarinen, mutta siirtymä poikkeaa lineaarisesta suhteesta plastisuuden vuoksi.
Mainittakoon myös, että arvioitaessa särön sulkeutumistasoa solmupistekontaktikri-
teerillä, tulos on luontaisesti riippuvainen elementtikoosta. Suoritetun herkkyysana-
lyysin mukaan tiheämpi verkko yleisesti tuottaa korkeampia sulkeutumistasoja ja
nopeampaa sulkeutumistason vakautumista.

Sulkeutumistasojen havaittiin olevan johdonmukaisesti avautumistasoja hieman ma-
talampia. Ero oli tavallisesti korkeintaan 0.05, minkä vuoksi ainoastaan avautu-
mistaso σop/σmax on esitetty tuloksissa. Ero kuitenkin riippuu puristusplastisuu-
den voimakkuudesta—suurin erotus avautumis- ja sulkeutumistasojen välillä ha-
vaittiin aivan analyysin alussa matalan lujuusluokan materiaalilla vaihtokuormituk-
sessa, jossa alkutilan avautumistaso oli σop/σmax = −0.3 (kuva 40d) ja vastaava
sulkeutumistaso σcl/σmax = −0.5. Vastikään avautumis- ja sulkeutumistasojen eron
huomautettiin riippuvan särön kärjen jäännösjännitystilasta, johon puristusplasti-
suuden voimakkuus vaikuttaa oleellisesti, ja erilaisissa olosuhteissa suoritetuille tes-
tisarjoille saatiin parempi samanlaisuuskonseptin mukainen yhteensopivuus samalle
särönkasvukäyrälle käyttäen sulkeutumistasoja (Azeez et al. 2021).

Kuvassa 18 on esitetty avautumistason σop/σmax korkeuskäyräkaaviot etenevän sä-
rön muodostamalla murtopinnalla. Täydennykseksi kuva 19 esittää samat tulokset
käyräparvena normalisoidun särön etenemän a/r funktiona kaikille kulmakoordi-
naatin θ arvoille. Havaitaan, että plastisuuden aiheuttama särön sulkeutuminen on
huomattavasti voimakkaampaa tasojännitystilassa lähellä vapaata pintaa, kuin taso-
venymätilassa lähellä symmetriatasoa. Tämä johtuu eroista plastisuuden vaatimassa
materiaalin siirtymisessä tasojännitys- ja tasovenymätilojen välillä, mikä tunnetaan
kirjallisuudessa hyvin (McClung & Sehitoglu 1989b; Camas et al. 2011; McClung
et al. 1991; Pippan & Hohenwarter 2017; Camas et al. 2020). Tämän lisäksi, avau-
tumistasot ovat korkeampia tykyttävässä kuormituksessa, kuin vaihtokuormitukses-
sa, kuormitussuhteen kasvaessa heikentyvän puristusplastisuuden vuoksi (McClung
& Sehitoglu 1989b).
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(a) R = 0 (b) R = −0.5 (c) R = −1

Kuva 18: Avautumistason korkeuskäyräkaavio murtopinnalla (HV = 300 kgf/mm2,
H/E = 0.07, r = 25 µm ja σ/σw = 1.0).

(a) R = 0 (b) R = −0.5 (c) R = −1

Kuva 19: Avautumistaso normalisoidun särön etenemän a/r funktiona jokaiselle
kulmakoordinaatin θ arvolle (HV = 300 kgf/mm2, H/E = 0.07, r = 25 µm ja
σ/σw = 1.0). Numeerisia tuloksia verrataan kirjallisuudesta löytyviin tuloksiin ta-
sojännitystilassa (Schijve 2009; Sehitoglu et al. 2004; Overbeeke & Back, de 1988;
Iwasaki et al. 1982).

3.3 Särön kärjen avauma

Särön kärjen avauman tarkastelu särörintamalla antaa kuvan kolmiulotteisen sä-
rön avautumismuodosta. On kuitenkin tärkeää huomata, että tässä työssä CTOD

määräytyy särörintamaa edeltävän solmupisterintaman pystysiirtymistä, eikä täten
ole vertailukelpoinen kokeellisesti määritetyn CTOD:n kanssa, sillä tarkastelupis-
te on vain yhden elementtikoon päässä särön kärjestä. Kuvassa 20 on esitetty sä-
rön kärjen avauman ∆CTOD korkeuskäyräkaaviot etenevän särön muodostamalla
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murtopinnalla. Täydennykseksi kuva 21 esittää samat tulokset käyräparvena kulma-
koordinaatin θ funktiona kaikille normalisoidun särön etenemän a/r arvoille, mikä
havainnollistaa särön avautumisprofiilia hyvin.

(a) R = 0 (b) R = −0.5 (c) R = −1

Kuva 20: Särön kärjen avauman korkeuskäyräkaavio murtopinnalla (HV =
300 kgf/mm2, H/E = 0.07, r = 25 µm ja σ/σw = 1.0).

(a) R = 0 (b) R = −0.5 (c) R = −1

Kuva 21: Särön kärjen avauma kulmakoordinaatin θ funktiona jokaiselle särörinta-
man sijainnille (HV = 300 kgf/mm2, H/E = 0.07, r = 25 µm ja σ/σw = 1.0).

Tuloksissa voidaan havaita selkeä yhteys särön kärjen avauman CTOD ja avautu-
mistason σop/σmax välillä; suuremmalla plastisella venymällä kärjen avauma pienenee
ja särön sulkeutuminen voimistuu. Särönkasvun kynnysarvon tuntumassa CTOD:n
skaala on hyvin pieni, minkä johdosta korroosion aiheuttamalla sulkeutumisella voi
olla merkittävä vaikutus (Maierhofer et al. 2018; Suresh & Ritchie 1983)—ohuenkin
oksidikerroksen paksuus on ∆CTOD:n suuruusluokkaa.
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3.4 Kontaktikuvio

Analyysin viimeisellä askeleella kuormitus poistetaan, ja murtopinnan solmupistei-
den etäisyyttä symmetriatasosta tarkastellaan levossa. Deformaatiohistorian mää-
räämä murtopinnan siirtymä määrittää kontaktin jakautumisen murtopinnalla, eli
kontaktikuvion. Kuva 22 esittää loppupituuteensa kasvaneen särön muodostaman
murtopinnan pystysiirtymän korkeuskäyräkaaviot.

(a) R = 0 (b) R = −0.5 (c) R = −1

Kuva 22: Täysin kehittyneen murtopinnan pystysiirtymän korkeuskäyräkaavio levos-
sa (HV = 300 kgf/mm2, H/E = 0.07, r = 25 µm ja σ/σw = 1.0).

Murtopinnan pystysiirtymän jakaumaa voidaan tarkastella myös eri kohdissa kuor-
manpoistojaksoa, eli erisuuruisilla hetkellisillä kuormitustasoilla. Näin saadaan tie-
toa kontaktikuvion kehityksestä murtopinnalla. Kuvassa 23 on esitetty tykyttävässä
kuormituksessa kehittyneen murtopinnan pystysiirtymän korkeuskäyräkaaviot nel-
jällä eri hetkellisellä kuormitustasolla, 100 %, 70 %, 40 % ja 10 % maksimikuormi-
tuksesta.

Tulosta voidaan verrata kokeellisesti määritettyyn kontaktikuvion kehitykseen. Tu-
bei et al. (2021) ovat onnistuneet röntgentomografian avulla määrittämään keinote-
koiseen alkuvikaan ydintyneelle, saman mittaluokan pintasärölle särön sulkeutumi-
sen aikaansaaman kontaktikuvion. He tarkastelivat titaaniseosta Ti-6Al-4V, mutta
materiaalin kovuus ja kuormitustaso ovat kohtalaisen lähellä tämän työn laskennassa
käytettyjä arvoja. Kuvassa 24 on esitetty kokeellisesti määritetty, kuormitussuhteella
R = 0.1 kasvaneen särön murtopinnan kontaktikuvio hetkellisillä kuormitustasoilla
100 %, 70 %, 40 % ja 10 % maksimikuormituksesta.
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(a) σ/σmax = 100 % (b) σ/σmax = 70 %

(c) σ/σmax = 40 % (d) σ/σmax = 10 %

Kuva 23: Täysin kehittyneen murtopinnan pystysiirtymän korkeuskäyräkaavio eri
kohdissa viimeistä kuormanpoistojaksoa (R = 0, HV = 300 kgf/mm2, H/E = 0.07,
r = 25 µm ja σ/σw = 1.0).

3.5 Nimellinen jännitysintensiteettikerroin

Nimellisen jännitysintensiteettikertoimen K ratkaisuja puolipallomaisesta pintavias-
ta etenevälle radiaaliselle särölle on esitetty kirjallisuudessa (Baratta 1981; Zhu
et al. 1997). Nämä ratkaisut eivät kuitenkaan ota kantaa K:n jakaumaan särörinta-
malla. Jännitysintensiteettikerroin voidaan selvittää myös numeerisesti ABAQUS-
ohjelmistossa, mikä mahdollistaa K:n tarkastelemisen solmupistekohtaisesti. Väsy-
misanalyysissä kuormitustilannetta kuvaa paremmin nimellisen jännitysintensiteet-
tikertoimen vaihteluväli ∆K, joka saadaan kaavasta (5),

∆K = Kmax −Kmin (5)
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Kuva 24: Röntgentomografialla kuvattu keinotekoiseen alkuvikaan ydintyneen särön
murtopinnan kontaktikuvio neljällä eri hetkellisellä kuormitustasolla (a) 100 %, (b)
70 %, (c) 40 % ja (d) 10 %. Valkoinen väri merkitsee sulkeutunutta, ja musta avoi-
naista murtopinnan osaa.

jossa Kmax on jännitysintensiteettikertoimen maksimiarvo ja Kmin minimiarvo. Täs-
sä työssä vain Kmax lasketaan elementtimenetelmäohjelmalla. ∆K johdetaan kaa-
vassa (6) esitetyn kuormitussuhteen R määritelmän kautta, mistä seuraa kaava (7).

R =
σmin

σmax

=
Kmin

Kmax

(6)

∆K = (1−R)Kmax (7)

Kuva 25 esittää ∆K-käyrät kaikilla kulmakoordinaatin θ arvoilla, ja tulosta verra-
taan kirjallisuudessa esitettyyn ratkaisuun (Baratta 1981). Numeerisesti määritetyt
∆K-käyrät osuvat kohtalaisen lähekkäin, viitaten melko yhtenäiseen ∆K-jakaumaan
särörintamalla; vain muutama käyrä lähellä vapaata pintaa poikkeaa käyräparvesta
merkittävästi. Normalisoidun särön etenemän a/r = 0.2 jälkeen numeeriset tulokset
vastaavat referenssiratkaisua hyvin, mutta erittäin lyhyellä säröllä havaitaan suu-
rehko ero, mikä johtunee lineaarielastisen murtumismekaniikan reunaehdosta refe-
renssiratkaisussa; K = 0, kun a = 0.
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(a) R = 0 (b) R = −0.5 (c) R = −1

Kuva 25: Nimellisen jännitysintensiteettikertoimen vaihteluväli normalisoidun särön
etenemän a/r funktiona kaikille kulmakoordinaatin θ arvoille (HV = 300 kgf/mm2,
H/E = 0.07, r = 25 µm ja σ/σw = 1.0). Numeerisia tuloksia verrataan kirjallisuu-
dessa esitettyyn ratkaisuun (Baratta 1981).

3.6 Tehollinen jännitysintensiteettikerroin

Tehollisen jännitysintensiteettikertoimen vaihteluväli ∆Keff on laajalti käytetty suu-
re särön sulkeutumisella korjatuissa särönkasvuanalyyseissä. Tässä työssä sitä pide-
tään säröä ajavaa voimaa vastaavana suureena. Pohjautuen oletukseen, ettei väsy-
missärön kasvua tapahdu särön ollessa sulkeutuneena, nimellisen jännitysintensiteet-
tikertoimen vaihteluväliä ∆K muokataan ottamalla huomioon ainoastaan kuormi-
tusjakson osio, jossa särö on avonainen. Jännitysintensiteettikertoimen minimiarvo
Kmin kaavassa (5) siis korvataan särön avautumiskohtaa vastaavalla jännitysintensi-
teettikertoimen arvolla Kop, jolloin saadaan kaava (8).

∆Keff = Kmax −Kop (8)

∆Keff voidaan johtaa tunnetuista suureista Kmax ja σop/σmax jännityksen ja jänni-
tysintensiteettikertoimen lineaarisen riippuvuuden nojalla kaavan (9) mukaisesti.

∆Keff =

(
1− σop

σmax

)
Kmax (9)

Kuva 26 esittää ∆Keff-käyrät kaikilla kulmakoordinaatin θ arvoilla. Voidaan havai-
ta, että plastisuuden aiheuttaman särön sulkeutumisen kehittymisen vuoksi ∆Keff

ei kehity monotonisesti särön kasvaessa, toisin kuin nimellinen ∆K. Jos jokin jänni-
tysintensiteettikertoimen vaihteluvälin tehollinen kynnysarvo ∆Kth,eff , joka saman-
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laisuuskonseptin nojalla on materiaalivakio, on tehollisen jännitysintensiteettikertoi-
men ∆Keff alkuarvon ja minimiarvon välissä, särö pysähtyisi plastisuuden aiheut-
taman sulkeutumisen kehittymisen johdosta (kuva 42). Tämä on yleisesti todennä-
köisenä pidetty särön pysähtymisen mekanismi kirjallisuudessa (Murakami 2019c;
Åman et al. 2020).

(a) R = 0 (b) R = −0.5 (c) R = −1

Kuva 26: Nimellisen ja tehollisen jännitysintensiteettikertoimen vaihteluväli nor-
malisoidun särön etenemän a/r funktiona kaikille kulmakoordinaatin θ arvoille
(HV = 300 kgf/mm2, H/E = 0.07, r = 25 µm ja σ/σw = 1.0).

(a) R = 0 (b) R = −0.5 (c) R = −1

Kuva 27: Tehollisen jännitysintensiteettikertoimen vaihteluväli kulmakoordinaatin θ
funktiona (HV = 300 kgf/mm2, H/E = 0.07, r = 25 µm ja σ/σw = 1.0).

Kuten ∆Keff-käyräparvi kuvassa 26 osoittaa, tehollisen jännitysintensiteettikertoi-
men vaihteluvälin jakauma särörintamalla ei ole vakio, etenkään tykyttävässä kuor-
mituksessa R = 0. Koska oikealla säröllä ∆Keff-jakauman tulisi määrittää särörin-
taman muoto, sen avulla voimme karkeasti arvioida todellisen särön muotoa. Särö-
rintaman ∆Keff-jakauman kehitys on esitetty kuvassa 27.
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3.7 Särön pysähtymisen ennustaminen

Suurpiirteinen kuva särön pysähtymiskäyttäytymisestä saadaan tarkastelemalla eri-
laisia tehollisen jännitysintensiteettikertoimen käyriä. On kuitenkin tarkoituksenmu-
kaista pyrkiä määrällistämään ilmiötä jollakin tapaa. Tätä varten lasketaan ∆Keff-
käyräparven keskiarvokäyrä koko särörintaman yli, josta ∆Keff :n alenema mita-
taan. Särön pysähtymistodennäköisyyttä kuvaa pysähtymiskäyttäytymisen voimak-
kuus INPC, joka määritellään kaavalla (10).

INPC = 1− ∆Kmin
eff

∆K init
eff

(10)

Varioidut parametrit (2) Tulokset
R HV H/E r σ/σw σw σop/σmax (σop/σmax)TJT (σop/σmax)TVT ∆Kmin

eff INPC (a/r)NPC

[–] [kgf/mm2] [–] [µm] [–] [MPa] [–] [–] [–] [MPa
√
m] [–] [–]

–1 300 0.07 25 1.0 338 0.06∗ 0.29 0.04∗ 2.02 0.00 0.00
–0.5 300 0.07 25 1.0 314 0.09 0.36 0.08 2.44 0.08 0.15
0 300 0.07 25 1.0 283 0.16 0.46 0.13 2.89 0.08 0.15
–1 200 0.07 25 1.0 258 0.06 0.21 0.05 1.60 0.04 0.15

–0.5 200 0.07 25 1.0 240 0.11 0.31 0.09 1.74 0.05 0.09
0 200 0.07 25 1.0 217 0.18∗ 0.41∗ 0.14∗ 2.05 0.06 0.12
–1 300 0.01 25 1.0 338 0.06∗ 0.33 0.05∗ 2.03 0.00 0.00

–0.5 300 0.01 25 1.0 314 0.11 0.41 0.09 2.42 0.09 0.15
0 300 0.01 25 1.0 283 0.19 0.52 0.15 2.81 0.10 0.18
–1 300 0.07 50 1.0 301 0.05∗ 0.32 0.04∗ 2.51 0.00 0.00

–0.5 300 0.07 50 1.0 280 0.09 0.38 0.07 3.13 0.05 0.12
0 300 0.07 50 1.0 252 0.15 0.46 0.12 3.76 0.11 0.14
–1 300 0.07 25 0.8 338 0.03 0.27∗ 0.02 1.59 0.00 0.00

–0.5 300 0.07 25 0.8 314 0.06∗ 0.36∗ 0.04∗ 2.00 0.00 0.00
0 300 0.07 25 0.8 283 0.13∗ 0.47∗ 0.10∗ 2.58 0.03 0.12
–1 300 0.07 25 1.2 338 0.06 0.21 0.05 2.51 0.03 0.15

–0.5 300 0.07 25 1.2 314 0.11∗ 0.31∗ 0.09∗ 2.75 0.06 0.09
0 300 0.07 25 1.2 283 0.18∗ 0.42∗ 0.14∗ 3.21 0.07 0.12
–1 150 0.07 25 1.0 217 0.05 0.08∗ 0.04∗ 1.47 0.11 0.33

Taulukko 1: Kehittyneet avautumistasot, tehollisen jännitysintensiteettikertoimen
vaihteluvälin keskiarvokäyrän minimiarvo, pysähtymiskäyttäytymisen voimakkuus
ja pysähtyneen särön ennustettu pituus eri parametrikombinaatioilla. Myös kaavan
(2) mukainen väsymisraja kullekin tapaukselle on ilmoitettu. Lihavoidut rivit vas-
taavat luvussa 3 esitettyä perustapausta. Alleviivaus osoittaa parametrin eroavan
perustapauksesta. Avautumistasot, jotka eivät ole täysin vakautuneet, on merkitty
asteriskilla.

Kaavassa (10) ∆Kmin
eff on tehollisen jännitysintensiteettikertoimen vaihteluvälin kes-

kiarvokäyrän minimi-, ja ∆K init
eff alkuarvo. Minimiarvon ∆Kmin

eff tulkitaan myös mää-
rittävän ennustetun pysähtyneen särön pituuden (a/r)NPC. Jos ∆Keff kasvaa mono-
tonisesti eikä lokaalia minimikohtaa muodostu, INPC = 0 ja (a/r)NPC = 0. Siinä ta-
pauksessa malli ennustaa väsymisrajan määräytyvän särön ydintymisen perusteella,
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elleivät muut mekanismit heikennä säröä ajavaa voimaa plastisuuden aiheuttaman
sulkeutumisen lisäksi. ∆Kmin

eff :n, INPC:n ja (a/r)NPC:n arvot eri parametrikombinaa-
tioilla on esitetty taulukossa 1 vastaavien viimeisen kuormitusjakson avautumista-
sojen kanssa. Taulukossa 1 (σop/σmax)TJT merkitsee avautumistason vapaan pinnan
arvoa, (σop/σmax)TVT symmetriatason arvoa ja σop/σmax koko särörintaman keskiar-
voa. Särön normalisoitu loppupituus a/r = 1 on sen verran lyhyt, ettei plastisuuden
aiheuttama sulkeutuminen saavuttanut jokaisessa analyysissä vakaata arvoa, kuten
kuvista 19c ja 41d voidaan havaita. Tällä seikalla ei tämän työn laajuudessa ole juu-
rikaan merkitystä, mutta ne avautumistasot, jotka eivät ole täysin vakautuneet, on
kuitenkin merkitty asteriskilla taulukossa 1.

3.8 Plastinen alue

Tarkasteltaessa plastisuuden aiheuttamaa särön sulkeutumista, ovat plastisoituvan
alueen muoto ja koko oleellinen tieto. Plastisen alueen koolle saadaan referenssitulos
lineaarielastisesta murtumismekaniikasta (LEFM). Kyseinen malli arvioi lineaarie-
lastisen murtumismekaniikan rajoitteiden puitteissa staattisen särön plastisen alu-
een kokoa. Täytyy kuitenkin huomata, ettei vertailu ole täysin sovelias, sillä tässä
työssä tarkasteltu hyvin lyhyt särö ei täytä lineaarielastisen murtumismekaniikan eh-
toa särön pituuden ja plastisen alueen koon suhteelle (Pennala 2000; Broberg 1999).
Vertailu tehdään tasojännitystilan plastisoituneelle alueelle viimeisellä kuormitus-
jaksolla, kun särö on edennyt täyteen mittaansa, jotta alkuvian vaikutus plastisuu-
teen on mahdollisimman pieni. Särö ei tällöin myöskään ole staattinen, vaan omaa
jaksollisen kuormitushistorian. Lineaarielastisen murtumismekaniikan mukainen es-
timaatti plastisen alueen koolle särön kärjen edessä saadaan kaavalla (11) (Ikonen
& Kantola 1991).

2rpl =
K2

max

πσ2
y

(11)

Käytetään vertailutuloksissa kuvassa 25 esitetyn Baratan (1981) ratkaisun mukai-
sia Kmax:n arvoja. Tarkastellaan koko kuormitushistorian aikana plastisoitunutta
aluetta käyttämällä kumulatiivista ekvivalenttia plastista venymää εpleq. Seuraavissa
kuvissa plastisoituneet alueet on jaettu eri väreihin plastisen venymän suuruuden
mukaan, ja kaavan (11) mukaisen platisen alueen pituus täyteen mittaansa kasva-
neen särön kärjen asemasta (a/r = 1) laskettuna on esitetty ”LEFM”–tunnisteella
merkatulla pystyviivalla. Tasojännitystilan plastisoituneet alueet kuormitussuhteilla
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R = 0, R = −0.5 ja R = −1 on esitetty kuvassa 28. Havaitaan, että alkuvian välit-
tömyyteen muodostuu alkuvian plastisuuden vaikutuksesta erillinen plastinen alue,
joka häviää kuormitussuhteen pienentyessä. Plastisuuden epämonotoninen kehitys
korreloi kuvassa 26 nähtävään ∆Keff :n epämonotoniseen kehitykseen. Lineaarielas-
tinen murtumismekaniikka arvioi plastisen alueen kokoa yllättävän tarkasti.

(a) R = 0

(b) R = −0.5
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(c) R = −1

Kuva 28: Särönkasvun aikana plastisoituneen alueen kumulatiivisen ekvivalentin
plastisen venymän tasa-arvokäyrät tasojännitystilassa (HV = 300kgf/mm2, H/E =
0.07, r = 25 µm ja σ/σw = 1.0). Vertailutuloksena esitetään lineaarielastisen mur-
tumismekaniikan mukainen staattisen särön plastisen alueen pituus loppupituuteen
kasvaneelle särölle.

3.9 Kuormitusamplitudin vaikutus

Tarkastellaan seuraavaksi kuormitusamplitudin vaikutusta tuloksiin. Kuormitusampli-
tudin poiketessa väsymisrajasta särön pysähtymisen ennustamiseen liittyvät suureet
menettävät jokseenkin merkitystään. Väsymisrajaa suuremmalla kuormitusampli-
tudilla särö ei todennäköisesti pysähdy, ja sitä pienemmällä kuormitusamplitudil-
la se ei välttämättä edes ydinny. Väsymisrajasta poikkeavan kuormitusamplitudin
vaikutusta särön pysähtymisen ennustamiseen liittyvien suureiden käyttäytymiseen
voidaan kuitenkin tarkastella. Kuormitusamplitudin vaikutuksen tuntemisesta on
hyötyä, sillä tässä työssä oletettu kaavan (2) mukainen väsymisraja voi poiketa to-
dellisesta väsymisrajasta. Pääpaino tämän alaluvun tuloksissa on kuitenkin kuor-
mitusamplitudin vaikutuksessa plastisuuden aiheuttamaan sulkeutumiseen. Tarkas-
tellaan kolmea eri normalisoitua kuormitusamplitudia, σ/σw = 0.8, σ/σw = 1.0 ja
σ/σw = 1.2, samoin kuin aiemmin esitetyssä kuormitussuhdevertailussa.

Taulukosta 1 nähdään pysähtymiskäyttäytymisen olevan voimakkaimmillaan väsy-
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misrajalla, lukuunottamatta vaihtokuormituksen tapausta, vaikka korotettu kuormi-
tusamplitudi tuottaa korkeamman avautumistason keskiarvon särörintamalla. Ma-
talampi kuormitusamplitudi (σ/σw = 0.8) tuottaa korkeampaan kuormitusampli-
tudiin (σ/σw = 1.2) nähden korkeampia avautumistasoja tasojännitystilassa plasti-
suuden aiheuttaman sulkeutumisen ollessa kuitenkin kokonaisvaltaisesti heikompaa.
Kuvassa 29 on esitetty avautumistason σop/σmax korkeuskäyräkaaviot etenevän sä-
rön muodostamalla murtopinnalla kuormitussuhteella R = 0. Täydennykseksi kuva
30 esittää samat tulokset käyräparvena normalisoidun särön etenemän a/r funktiona
kaikille kulmakoordinaatin θ arvoille.

(a) σ/σw = 0.8 (b) σ/σw = 1.0 (c) σ/σw = 1.2

Kuva 29: Avautumistason korkeuskäyräkaavio murtopinnalla (R = 0, HV =
300 kgf/mm2, H/E = 0.07 ja r = 25 µm).

(a) σ/σw = 0.8 (b) σ/σw = 1.0 (c) σ/σw = 1.2

Kuva 30: Avautumistaso normalisoidun särön etenemän a/r funktiona (R = 0,
HV = 300 kgf/mm2, H/E = 0.07 ja r = 25 µm). Numeerisia tuloksia verrataan
kirjallisuudesta löytyviin tuloksiin tasojännitystilassa (Schijve 2009; Sehitoglu et al.
2004; Overbeeke & Back, de 1988; Iwasaki et al. 1982).
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Kuvista 29 ja 30 havaitaan, että tykyttävässä kuormituksessa kohtalaisen pieni kuor-
mitusamplitudin muutos saa aikaan suuren eron plastisuuden aiheuttaman sulkeu-
tumisen kehityksessä. Pienemmällä kuormitusamplitudilla avautumistasot kasvavat
monotonisesti särön pituuden funktiona, ja alkutilan avautumistaso on nolla, viita-
ten neutraaliin alkuvian aiheuttamaan jäännösjännitystilaan. Plastisuuden aiheut-
taman sulkeutumisen kehitys nopeutuu voimakkaasti kuormitusamplitudia kohotet-
taessa. Myös alkuvian plastisuuden vaikutus tulee tällöin selvästi ilmi korkeampien
alkutilan avautumistasojen ja voimakkaan epämonotonisen avautumistasojen kehi-
tyksen myötä.

Kuvassa 31 on esitetty avautumistason σop/σmax korkeuskäyräkaaviot etenevän särön
muodostamalla murtopinnalla kuormitussuhteella R = −1. Täydennykseksi kuva 32
esittää samat tulokset käyräparvena normalisoidun särön etenemän a/r funktiona
kaikille kulmakoordinaatin θ arvoille.

(a) σ/σw = 0.8 (b) σ/σw = 1.0 (c) σ/σw = 1.2

Kuva 31: Avautumistason korkeuskäyräkaavio murtopinnalla (R = −1, HV =
300 kgf/mm2, H/E = 0.07 ja r = 25 µm).

Kuten kuvista 31 ja 32 voidaan nähdä, kuormitusamplitudin muutoksella on erilai-
nen vaikutus vaihtokuormituksessa, kuin tykyttävässä kuormituksessa. Pienimmällä
kuormitusamplitudilla plastisuuden aiheuttama sulkeutuminen on hyvin heikkoa.
Avautumistason muutos tasojännitys- ja tasovenymätilan välillä pienenee kuormi-
tusamplitudin kasvaessa. Toisin kuin tykyttävän kuormituksen tapauksessa, alkuti-
lan avautumistasot pienenevät kuormitusamplitudin kasvaessa, saaden negatiivisia
arvoja. Korkealla kuormitusamplitudilla vaihtokuormituksessa alkuvian plastisuu-
den vaikutus saa siis aikaan positiivisen jäännösjännitystilan.
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(a) σ/σw = 0.8 (b) σ/σw = 1.0 (c) σ/σw = 1.2

Kuva 32: Avautumistaso normalisoidun särön etenemän a/r funktiona jokaiselle kul-
makoordinaatin θ arvolle (R = −1, HV = 300kgf/mm2, H/E = 0.07 ja r = 25 µm).
Numeerisia tuloksia verrataan kirjallisuudesta löytyviin tuloksiin tasojännitystilas-
sa (Schijve 2009; Sehitoglu et al. 2004; Overbeeke & Back, de 1988; Iwasaki et al.
1982).

Kuva 33: Vakautuneiden avautumistasojen vertailu normalisoidun maksimijännityk-
sen suhteen kirjallisuudessa esitettyihin elementtimenetelmätuloksiin tasojännitys-
(TJT) ja tasovenymätilassa (TVT) (McClung & Sehitoglu 1989b; Sehitoglu et al.
2004).

Vakautuneiden avautumistasojen laajempi vertailu kirjallisuudesta löytyviin ele-
menttimenetelmätuloksiin (McClung & Sehitoglu 1989b; Sehitoglu et al. 2004) on
esitetty kuvassa 33 normalisoidun maksimijännityksen σmax/σy suhteen. Kolmella
eri kuormitusamplitudilla saatujen datapisteiden lisäksi kuormitussuhteen R = −1

käyriin on lisätty kovuudella HV = 150kgf/mm2 ja normalisoidulla kuormitusampli-
tudilla σ/σw = 1.0 saadut avautumistasot, sillä kyseisessä tapauksessa normalisoitu



46

maksimijännitys σmax/σy ≈ 0.64 on muihin kuormitussuhteen R = −1 datapistei-
siin nähden sopivasti suurempi. Havaitaan, että tulokset täsmäävät kirjallisuudes-
sa esitettyihin tuloksiin kohtalaisen hyvin, ja tässä työssä kehitetty malli kykenee
kuvaamaan samanlaista riippuvuutta σop/σmax:n ja σmax/σy:n välillä, kuin kyseiset
levykappaleiden elementtimenetelmämallit kirjallisuudessa. Eroavaisuuksia voi ai-
heuttaa esimerkiksi se, etteivät kaikki kuvassa 33 esitetyistä, nykyisen mallin tuot-
tamista avautumistasoista ole täysin saturoituneita, sekä mallinnettujen kappaleiden
eriävä geometria.

Särön kärjen avauma ∆CTOD kasvaa monotonisesti särön pituuden funktiona, jol-
loin avauman jakaumasta kussakin vaiheessa särön etenemistä koostuva käyräparvi
riittää yksiselitteisesti havainnollistamaan suuretta. Kuvassa 34 on esitetty särön
kärjen avauma kulmakoordinaatin θ funktiona kaikille normalisoidun särön etene-
män a/r arvoille kuormitussuhteella R = 0.

(a) σ/σw = 0.8 (b) σ/σw = 1.0 (c) σ/σw = 1.2

Kuva 34: Särön kärjen avauma kulmakoordinaatin θ funktiona (R = 0, HV =
300 kgf/mm2, H/E = 0.07 ja r = 25 µm.

Kuvasta 34 nähdään särön kärjen avauman luonnollisesti kasvavan kuormitusampli-
tudin kasvaessa. Kehitys on likimain lineaarista kuormitusamplitudin suhteen. Plas-
tisuuden vuoksi jakauman muoto on hieman erilainen eri kuormitusamplitudeilla,
mutta suurta vaikutusta kuormitusamplitudin muutoksella ei lineaarisen skaalautu-
misen lisäksi ole tykyttävässä kuormituksessa.

Kuva 35 esittää särön kärjen avauman ∆CTOD kulmakoordinaatin θ funktiona kai-
kille normalisoidun särön etenemän a/r arvoille kuormitussuhteella R = −1. Havai-
taan, että myös vaihtokuormituksella särön kärjen avauma kasvaa likimain lineaa-
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(a) σ/σw = 0.8 (b) σ/σw = 1.0 (c) σ/σw = 1.2

Kuva 35: Särön kärjen avauma kulmakoordinaatin θ funktiona jokaiselle särörinta-
man sijainnille (R = −1, HV = 300 kgf/mm2, H/E = 0.07 ja r = 25 µm.

risesti kuormitusamplitudia kohotettaessa. Vaihtokuormituksella jakauman muoto
muuttuu selkeästi suurimmalla kuormitusamplitudilla voimistuvan puristusplasti-
suuden vuoksi; särön kärjen avauma on likimain sama tasojännitys- ja tasovenymä-
tilassa.

(a) σ/σw = 0.8 (b) σ/σw = 1.0 (c) σ/σw = 1.2

Kuva 36: Täysin kehittyneen murtopinnan pystysiirtymän korkeuskäyräkaavio levos-
sa (R = 0, HV = 300 kgf/mm2, H/E = 0.07 ja r = 25 µm).

Kuva 36 esittää loppupituuteensa kuormitussuhteella R = 0 kasvaneen särön muo-
dostaman murtopinnan pystysiirtymän korkeuskäyräkaaviot levossa. Murtopinnan
pystysiirtymän jakauma muuttuu oleellisesti kuormitusamplitudia muutettaessa ty-
kyttävässä kuormituksessa. Plastisuuden lisääntyessä suuremmalla kuormitusampli-
tudilla kontaktipinta-ala kasvaa ja jakauman muoto muuttuu. Pystysiirtymän jakau-
ma säilyy tasaisempana kulmakoordinaatin θ suhteen korkeimmalla kuormitusampli-
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tudilla, muodostaen murtopinnalle tasaisen levyisen uran, joka ei ole kontaktissa,
kun taas matalammilla amplitudeilla lähelle vapaata pintaa muodostuu kontaktin
välttävä kuoppa.

(a) σ/σw = 0.8 (b) σ/σw = 1.0 (c) σ/σw = 1.2

Kuva 37: Täysin kehittyneen murtopinnan pystysiirtymän korkeuskäyräkaavio levos-
sa (R = −1, HV = 300 kgf/mm2, H/E = 0.07 ja r = 25 µm).

Kuvassa 37 nähdään murtopinnan pystysiirtymän korkeuskäyräkaaviot vaihtokuor-
mituksessa. Havaitaan, että tasovenymätilassa kontaktin lokaatio muuttuu särörin-
tamalta alkuvian reunalle kuormitusamplitudin kasvaessa. Kontaktipinta-ala lähel-
lä vapaata pintaa kasvaa suuremmalla kuormitusamplitudilla. Päinvastoin kuin ty-
kyttävän kuormituksen tapauksessa, pystysiirtymän maksimiarvo kasvaa kuormi-
tusamplitudin kasvaessa vaihtokuormituksessa.

(a) σ/σw = 0.8 (b) σ/σw = 1.0 (c) σ/σw = 1.2

Kuva 38: Nimellisen ja tehollisen jännitysintensiteettikertoimen vaihteluväli norma-
lisoidun särön etenemän a/r funktiona kaikille kulmakoordinaatin θ arvoille (R = 0,
HV = 300 kgf/mm2, H/E = 0.07 ja r = 25 µm.
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Tehollisen jännitysintensiteettikertoimen vaihteluväli ∆Keff osoittaa epämonotonis-
ta kehitystä särön pituuden funktiona kaikilla kolmella kuormitusamplitudilla ty-
kyttävässä kuormituksessa, kuten kuvasta 38 nähdään. Pysähtymiskäyttäytyminen
on selvästi heikompaa kuormitusamplitudilla σ/σw = 0.8, kun taas kaksi muuta
kuormitusamplitudia tuottavat likimain samanlaista pysähtymiskäyttäytymistä.

(a) σ/σw = 0.8 (b) σ/σw = 1.0 (c) σ/σw = 1.2

Kuva 39: Nimellisen ja tehollisen jännitysintensiteettikertoimen vaihteluväli normali-
soidun särön etenemän a/r funktiona kaikille kulmakoordinaatin θ arvoille (R = −1,
HV = 300 kgf/mm2, H/E = 0.07 ja r = 25 µm.

Kuvasta 39 käy ilmi, että vaihtokuormituksessa suurimmalla kuormitusamplitudilla
tehollisen jännitysintensiteettikertoimen vaihteluväli osoittaa heikkoa epämonoto-
nista kehitystä, kun taas kaksi muuta kuormitusamplitudia tuottavat monotonisesti
särön pituuden funktiona kasvavan ∆Keff :n.

3.10 Kovuuden vaikutus

Kuten taulukosta 1 voidaan havaita, matalan kovuuden (HV = 150 kgf/mm2) ta-
paus vaihtokuormituksessa (R = −1) erottuu joukosta pysähtymiskäyttäytymisen
voimakkuuden INPC ja pysähtyneen särön pituuden (a/r)NPC suhteen, vaikka vas-
taavat avautumistasot ovat heikkoja. Kuva 40 esittää samoja tuloksia kyseiselle ta-
paukselle, kuin aiemmissa alaluvuissa esitettiin korkeammalla kovuudella lasketuille
tapauksille. Matalammalla kovuudella tulokset ovat hyvin erilaiset. Avautumistaso
säilyy lähes vakiona särörintaman yli kuvassa 40a, kun korkeammalla kovuudella
σop/σmax oli johdonmukaisesti korkeampi vapaalla pinnalla. ∆CTOD-jakauma sä-
rörintamalla on lähes käänteinen kuvassa 21c nähtävään perustapaukseen nähden.
Särönkasvun alussa havaittavien negatiivisten avautumistasojen vuoksi ∆Keff :n ke-
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hityksessä nähdään voimakasta särön pysähtymiskäyttäytymistä.

(a) Avautumistason korkeus-
käyräkaavio.

(b) Särön kärjen avauman
korkeuskäyräkaavio.

(c) Murtopinnan pystysiirty-
män korkeuskäyräkaavio.

(d) Avautumistasojen kehitys
särön kasvaessa.

(e) Särön kärjen avauman ja-
kaumat särörintamalla.

(f) Jännitysintensiteettiker-
toimen vaihteluvälin kehitys.

Kuva 40: Tulokset vaihtokuormituksessa matalammalla kovuudella (R = −1, HV =
150 kgf/mm2, H/E = 0.07, r = 25 µm ja σ/σw = 1.0). Numeerisesti määritetty-
jä avautumistasoja verrataan kirjallisuudesta löytyviin tuloksiin tasojännitystilassa
(Schijve 2009; Sehitoglu et al. 2004; Overbeeke & Back, de 1988; Iwasaki et al. 1982).

Kuva 41 esittää matalamman kovuuden tuloksia tykyttävässä kuormituksessa R = 0.
Korkeammalla kuormitussuhteella kovuudeksi valittiin HV = 200 kgf/mm2, sillä
kovuuden madaltaminen edelleen laskee kaavan (1) mukaisen myötörajan kaaval-
la (2) määritellyn väsymisrajan suuruisen kuormituksen alapuolelle, mistä koituu
numeerisia hankaluuksia konvergenssin ja polkuintegraalisuureiden laskemisen suh-
teen. Matalampi kovuus ei voimista särön pysähtymiskäyttäytymistä kuormitussuh-
teella R = 0, toisin kuin kuormitussuhteella R = −1. Korkeammalla kovuudella,
kuvassa 19a, voidaan havaita heikkoa epämonotonisuutta avautumistason σop/σmax

kehityksessä, mikä on seurausta alkuvian plastisuusvaikutuksesta. Tämä ilmiö voi-
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mistuu matalammalla kovuudella, kuten kuvasta 41d voidaan havaita. Kuormitus-
tason kohottamisella väsymisrajaa σw suuremmaksi on vastaavanlainen vaikutus,
kuten kuvasta 30c nähdään, sillä ilmiö vaikuttaa olevan kytköksissä normalisoituun
maksimijännitykseen σmax/σy.

(a) Avautumistason korkeus-
käyräkaavio.

(b) Särön kärjen avauman
korkeuskäyräkaavio.

(c) Murtopinnan pystysiirty-
män korkeuskäyräkaavio.

(d) Avautumistasojen kehitys
särön kasvaessa.

(e) Särön kärjen avauman ja-
kaumat särörintamalla.

(f) Jännitysintensiteettiker-
toimen vaihteluvälin kehitys.

Kuva 41: Tulokset tykyttävässä kuormituksessa matalammalla kovuudella (R = 0,
HV = 200 kgf/mm2, H/E = 0.07, r = 25 µm ja σ/σw = 1.0). Numeerisesti määri-
tettyjä avautumistasoja verrataan kirjallisuudesta löytyviin tuloksiin tasojännitysti-
lassa (Schijve 2009; Sehitoglu et al. 2004; Overbeeke & Back, de 1988; Iwasaki et al.
1982).
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4 TULOSTEN KÄSITTELY

Kuten esimerkiksi kuvista 26a ja 40f voidaan havaita, ∆Keff ei plastisuuden aiheut-
taman sulkeutumisen takia kasva monotonisesti särön kasvaessa, kuten nimellinen
∆K. Koska nimellisjännitys on lähellä todellista väsymisrajaa σw, voimme päätel-
lä väsymisrajan määrittävän mekanismin ∆Keff :n kehityksestä. Särön ydintymisen
voidaan olettaa tapahtuvan Murakami–Endo-mallin väsymisrajalla empiiristen ha-
vaintojen nojalla. Olkoon särönkasvulle olemassa särön pituuden suhteen vakio te-
hollinen jännitysintensiteettikertoimen vaihteluvälin kynnysarvo ∆Kth,eff , joka on
pienempi kuin nimellinen kynnysarvo ∆Kth. Jos ∆Keff laskee tarpeeksi alittaakseen
tehollisen kynnysarvon ∆Kth,eff , kuten kuvassa 42 on ∆Keff :n keskiarvokäyrien avul-
la esitetty, särö pysähtyy. Kuormituksen ollessa väsymisrajalla, ∆Keff :n minimiarvon
tulisi vastata tehollista kynnysarvoa ∆Kth,eff , jos kaikki aktiiviset sulkeutumisme-
kanismit on huomioitu. ∆Keff(a/r):n muotoa voidaan täten käyttää ennustamaan,
onko väsymisrajan määräävä mekanismi särön ydintyminen vai jo ydintyneen särön
pysähtyminen. Jos ∆Keff(a/r) kasvaa monotonisesti huomioitaessa ainoastaan plas-
tisuuden aiheuttama sulkeutuminen, on mahdollista, että väsymisrajan määrää sä-
rön ydintyminen; ydintynyt särö ei tällöin pysähtyisi väsymisrajalla kuormitettaessa,
elleivät muut säröä ajavaa voimaa heikentävät mekanismit ole riittävän voimakkaita
tuottamaan lokaalia minimiä ∆Keff :n kehitykseen. Jos taas ∆Keff(a/r) omaa lo-
kaalin minimin ainoastaan plastisuuden aiheuttaman sulkeutumisen vaikutuksesta,
väsymisrajan määräävän mekanismin pitäisi tällöin aina olla särön pysähtyminen.
Näin ollen, tässä työssä esitelty malli ennustaa, että plastisuuden aiheuttama sä-
rön sulkeutuminen kykenee ainoana huomioituna säröä ajavaa voimaa heikentävänä
ilmiönä aiheuttamaan pysähtyneitä säröjä vakioamplitudisessa kuormituksessa.

Toisin sanoen, jos särön ennustetaan pysähtyvän ainoastaan plastisuuden aiheut-
taman sulkeutumisen vaikutuksesta, sen pitäisi olla väsymisrajan määrittävä me-
kanismi. Ennuste on epäsymmetrinen, sillä kuten todettua, muiden säröä ajavaa
voimaa heikentävien mekanismien huomioiminen plastisuuden aiheuttaman sulkeu-
tumisen lisäksi ainoastaan voimistaa pysähtymiskäyttäytymistä. Särön pysähtymi-
nen voi täten silti olla väsymisrajan määrittävä mekanismi muiden tekijöiden, kuten
korroosion- ja karheuden aiheuttaman sulkeutumisen vuoksi, vaikkei nykyinen malli
siten ennustaisi. Plastisuuden aiheuttama särön sulkeutuminen on kuitenkin kolmes-
ta tärkeimmästä sulkeutumismekanismista nopeiten saturoituva (Maierhofer et al.
2014; Pokorný et al. 2021), ja pysähtyneen särön pituuden on havaittu olevan ainakin
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(a) R = 0, HV = 300
kgf/mm2

(b) R = −0.5, HV = 300
kgf/mm2

(c) R = −1, HV = 150
kgf/mm2

Kuva 42: Jännitysintensiteettikertoimen vaihteluvälin keskiarvokäyristä muodostet-
tu havainnollistus ennustetusta särön pysähtymiskäyttäytymisestä. Särö pysähtyy,
jos ∆Keff alittaa kynnysarvon ∆Kth,eff .

jokseenkin verrannollinen alkuvian kokoon (McClung & Sehitoglu 1992). Täten voisi
olettaa, että plastisuuden aiheuttamalla sulkeutumisella olisi suurin vaikutus pieneen
vikaan ydintyneen särön pysähtymiskäyttäytymisessä, ja että eri sulkeutumismeka-
nismien suhteellisessa vaikutuksessa särön pysähtymiseen olisi merkittävä eroavai-
suus lyhyen ja pitkän särön välillä. Kuten johdannossa mainittiin, kvantitatiivisesti
hyödyllistä särön pysähtymisen ennustamista voidaan tehdä ottamalla huomioon ai-
noastaan yksittäisiä konsistentteja mekanismeja. Jos särön pysähtymistä havaitaan
johdonmukaisesti, sen pitäisi olla seurausta vain konsistenteista sulkeutumismeka-
nismista. Tässä työssä on laskettu eräänlainen särön sulkeutumisvaikutuksen alara-
ja ottamalla ainoastaan plastisuuden aiheuttama sulkeutuminen huomioon, jolloin
saadaan konservatiivinen ennuste särön pysähtymiselle. Jos muita sulkeutumisme-
kanismeja voidaan superponoida plastisuuden aiheuttaman sulkeutumisen päälle,
nykyinen työ on hyvä lähtökohta myöhemmälle kehitykselle.

Tarkastellessamme kuvaa 26 ja taulukkoa 1, on selvää, että ∆Keff-keskiarvokäyrien
minimiarvot ovat erisuuret eri kuormitussuhteilla. Minimiarvo on muilla kuormitus-
suhteilla saatuja arvoja suurempi tykyttävässä kuormituksessa, vaikka kussakin ta-
pauksessa kuormituksena on väsymisraja, ja tehollisen kynnysarvon ∆Kth,eff pitäisi
samanlaisuuskonseptin mukaan olla riippumaton kuormitussuhteesta. Tämä aiheu-
tuu joko voimakkaammasta korroosion- ja karheuden aiheuttaman sulkeutumisen
vaikutuksesta korkeammilla kuormitussuhteilla, tai virheestä Walker-eksponentissa
kaavassa (2). Ensimmäistä tilannetta tukee kirjallisuudessa esitetty havainto korroo-
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sion aiheuttaman sulkeutumisen heikkenemisestä ja murtopintojen tasoittumisesta
puristavassa kuormituksessa (Maierhofer et al. 2018). Jälkimmäisessä tilanteessa
taas voitaisiin tässä työssä kehitettyä mallia käyttää säätämään kuormitussuhteen
korjauskerrointa iteratiivisesti. Matalimpia arvoja saavat, vapaata pintaa lähinnä
olevia solmupisteitä vastaavat ∆Keff-käyrät kuitenkin osuvat lähelle samaa tasoa
kaikilla kuormitussuhteilla, mutta näillä yksittäisillä käyrillä pitäisi olla rajallinen
vaikutus koko särörintaman käyttäytymiseen.

Havaitun kuormitussuhderiippuvuuden lisäksi taulukon 1 ∆Keff :n minimiarvoissa
havaitaan vastaavanlainen riippuvuus alkuvian koosta; suurempi alkuvika tuottaa
korkeampia ∆Kmin

eff :n arvoja. Kaavan (2) mukaisen väsymisrajan vikakokoriippu-
vuus aiheuttaa väsymisrajalla kuormitettaessa suuremmalle vikakoolle suuremman
nimellisen ∆K:n. Analogisesti, Murakami–Endo-mallin ennustama nimellinen ∆Kth

sisältää saman vikakokoriippuvuuden lyhyen särön tapauksessa. Kokeellisista tulok-
sista (esimerkiksi Schönbauer et al. 2021) saatavan tuen lisäksi vikakokoriippuvuutta
perustellaan sillä, että nimellinen jännitysintensiteettikerroin on suoraan verrannol-
linen jännitykseen, mutta verrannollinen särön koon neliöjuureen, mikä edellyttää
vakiojännitysintensiteettikertoimella voimakkaampaa jännitystilaa pienemmälle sä-
rölle (Murakami 2019e). Samanlaisuuskonseptin mukaan tulisi olla olemassa yksikä-
sitteinen materiaalivakio ∆Kth,eff , joka ei riipu vikakoosta tai kuormitussuhteesta.
Koska suuremmalla vikakoolla on alussa suurempi nimellinen ∆K, tarvitaan voi-
makkaampi avautumistason σop/σmax kehitys suhteessa jännitysintensiteettikertoi-
men maksimiarvon Kmax kehitykseen, jotta yhteinen ∆Kth,eff voitaisiin saavuttaa.
Esimerkiksi suuremmasta viasta kuormitussuhteella R = 0 kasvava särö tarvitsisi yli
kaksinkertaisen särön sulkeutumisvaikutuksen pienemmästä viasta kasvavaan säröön
verrattuna saman ∆Kmin

eff :n saavuttamiseksi. Tämän työn tulosten perusteella näin ei
kuitenkaan ole tarkasteltaessa ainoastaan plastisuuden aiheuttamaa sulkeutumista.
Korroosion aiheuttama sulkeutuminenkaan ei vaikuta mahdolliselta selitykseltä, sillä
pintavioista etenevät säröt vakuumissa osoittavat samanlaista vikakokoriippuvuutta
(Oguma & Nakamura 2010). Näin ollen, ∆Kmin

eff :n havaitun vikakokoriippuvuuden
pitäisi selittyä voimakkaammalla karheuden aiheuttamalla sulkeutumisella suurem-
milla vikakoilla, mikä on laadullisesti konsistenttia kyseisen sulkeutumismekanismin
esiintyvyyden luontaisen vikakokoriippuvuuden kanssa. Objektiivisesti katsoen mah-
dollisia selityksiä ovat myös ∆Keff :n soveltumattomuus samanlaisuusparametriksi
tai virheellinen vikakokoriippuvuus empiirisesti laajalti tuetussa Murakami–Endo-
mallin väsymisrajassa.
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Tarkastellaan seuraavaksi samanlaisuuskonseptin vaatimaa avautumistasojen suh-
detta eri kuormitussuhteiden ja vikakokojen välillä yksinkertaistetusti Murakami–
Endo-mallin avulla. Olkoon jännitysintensiteettikerroin muotoa

K(a) = σ
√
π(a+ r)F (a/r), (12)

missä F on geometrinen korjauskerroin, r on alkuvian säde, a on alkuviasta kas-
vavan särön pituus ja σ on nimellisjännitys. Kun sijoitamme kaavan (12) mukaisen
jännitysintensiteettikertoimen maksimiarvon Kmax(a) kaavaan (9), saamme teholli-
sen jännitysintensiteettikertoimen vaihteluvälin, joka on muotoa

∆Keff(a) =

(
1− σop

σmax

)
σmax

√
π(a+ r)F (a/r). (13)

Kaavan (2) mukainen väsymisrajan amplitudi σw määrittää maksimijännityksen
σmax kaavan (14) esittämällä tavalla.

σmax =
2σw

1−R
(14)

Tarkastellaan nyt kahta eri vikakokoa r2 ja r1. Asetetaan kumpaakin vikakokoa
vastaavat, kaavan (13) mukaiset tehollisen jännitysintensiteettikertoimen vaihtelu-
välin minimiarvot ∆Kmin

eff yhtä suuriksi, vastaten samanlaisuuskonseptin mukaista
yhteistä tehollista kynnysarvoa ∆Kth,eff . Oletetaan kuormitussuhde R, kovuus HV

ja ∆Keff :n minimikohtaa vastaava normalisoitu särön pituus a/r vakioksi, jolloin
vikakokoa r2 vastaava vaadittu avautumistaso on muotoa

σop,2

σmax,2

= 1−
(
1− σop,1

σmax,1

)(
r1
r2

)1/3

. (15)

Sijoittamalla esimerkiksi r1 = 25 µm, r2 = 50 µm ja σop,1/σmax,1 = 0.2 kaavaan
(15), saamme vikakoon r2 vaadituksi avautumistasoksi σop,2/σmax,2 = 0.37. Vastaa-
vasti, mikäli oletamme vikakoon vakioksi kuormitussuhteen sijaan, ja tarkastelemme
kahta eri kuormitussuhdetta R2 ja R1, on kuormitussuhdetta R2 vastaava vaadittu
avautumistaso muotoa

σop,2

σmax,2

= 1−
(
1− σop,1

σmax,1

)(
R1 − 1

R2 − 1

)α−1

. (16)

Sijoittamalla esimerkiksi R1 = −1, R2 = 0, α = 0.256 ja σop,1/σmax,1 = 0.1 kaavaan
(16), saamme kuormitussuhteen R2 vaadituksi avautumistasoksi σop,2/σmax,2 = 0.46.
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Kuten todettua, mallinnettu plastisuuden aiheuttama särön sulkeutuminen ei nou-
data tämän yksinkertaisen analyysin mukaista avautumistasojen kehitystä vikakoon
ja kuormitussuhteen funktiona. Vaaditun avautumistason saavuttamiseksi tarvitaan
myös muita sulkeutumismekanismeja, joiden avulla kuormitussuhde- ja vikakokoriip-
puvuus voidaan mahdollisesti selittää.

Kaavan (16) avulla voimme myös laskea samanlaisuuskonseptin mukaisen ennusteen
kriittiselle kuormitussuhteelle Rc, jolla särön sulkeutumista ei enää tapahdu jollakin
kohtaa a/r. Tällöin σop = σmin eli σop/σmax = R, ja sijoittamalla σop,2/σmax,2 =

R2 = Rc kaavaan (16), on kriittinen kuormitussuhde muotoa

Rc = 1− (1−R1)

( σop,1

σmax,1
− 1

R1 − 1

)1/α

. (17)

Näin ollen, jos tiedetään esimerkiksi kuormitussuhdetta R1 = 0 vastaava avautu-
mistaso σop,1/σmax,1 = 0.2 kohdassa a/r ja α = 0.256, on tässä kohdassa kriittisen
kuormitussuhteen ennuste Rc = 0.58.

Oikeilla säröillä pysähtymisen siis mitä todennäköisimmin aiheuttaa useiden särön-
kasvua vastustavien mekanismien yhteisvaikutus. Kuten jo aiemmin on mainittu,
näitä mekanismeja ovat muut särön sulkeutumismekanismit, kuten korroosion- ja
karheuden aiheuttama särön sulkeutuminen, sekä mikrorakenteen vaikutukset, ku-
ten raerajat. Korroosion aiheuttama sulkeutuminen on jossain määrin riippuvainen
muista sulkeutumismekanismeista, sillä sen vaikutus voimistuu särönkasvun hidas-
tuessa (Maierhofer et al. 2018). Lisäksi voimakkaammasta plastisuuden aiheutta-
masta sulkeutumisesta johtuva kappaleen vapaan pinnan matalampi ∆CTOD (ku-
vat 20 ja 21) voi vaikeuttaa oksidipartikkelien poistumista murtopintojen välistä,
mikä voimistaisi korroosion aiheuttamaa sulkeutumista entisestään. Yleinen selitys
johdonmukaisesti havaittavalle särön pysähtymiselle voisikin olla, että plastisuuden-
ja karheuden aiheuttaman sulkeutumisen kehitys johtaa voimistuvaan korroosion ai-
heuttamaan sulkeutumiseen, ja näiden sulkeutumismekanismien yhteisvaikutus lo-
pulta särön pysähtymiseen. Jos ajatus on oikea, se voisi selittää myös ainoastaan
plastisuuden aiheuttaman sulkeutumisen huomioivan mallin taipumuksen ennustaa
lyhyempiä pysähtyneen särön pituuksia, kuin kokeellisesti havaitaan (Åman et al.
2020), sillä karheuden- ja korroosion aiheuttaman sulkeutumisen pitäisi saturoitua
plastisuuden aiheuttamaa sulkeutumista hitaammin.
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On syytä kuitenkin huomata, että särönkasvu on yleensä nopeampaa korrosoivassa
ympäristössä, kuten ilmassa, kuin tyhjiössä (Murakami 2019a). On selvää, että kor-
roosion vaikutus särönkasvuun ei ole yksiselitteinen. Vaikuttaa siltä, että kappaleen
pinnalle ydintyvä väsymissärö etenee verrattaen nopeasti korroosion vuoksi, mutta
voi toisaalta pysähtyä täysin. Jos väsymissärö ydintyy kappaleen sisälle, se etenee
huomattavasti hitaammin korroosiovapaassa ympäristössä, mutta ei vaikuta pysäh-
tyvän, sillä kappaleen sisälle ydintyneet säröt aiheuttavat väsymisvaurioita erittäin
suuren kuormanvaihtoluvun (VHCF) alueella. Erittäin suuren kuormanvaihtoluvun
vauriot ovat lähes yksinomaan sisävikojen ydintämiä (Stäcker & Sander 2017; Mu-
rakami 2019b).

Tässä työssä esitelty malli ennustaa särön pysähtyvän väsymisrajalla kuormitet-
taessa kaikilla testatuilla parametrikombinaatioilla kuormitussuhteilla R = 0 ja
R = −0.5, ja joillakin kombinaatioilla kuormitussuhteella R = −1. Joissakin ta-
pauksissa, pääasiallisesti vaihtokuormituksessa, plastisuuden aiheuttama sulkeutu-
minen ei ollut riittävän voimakasta, jotta malli olisi ennustanut särön pysähtyvän.
Esimerkiksi kuvassa 26c nähdään käytännössä monotonisesti kehittyvä ∆Keff , mikä
osoittaa, ettei särön pysähtymistä tapahtuisi muiden säröä ajavaa voimaa heiken-
tävien mekanismien puuttuessa, jolloin väsymisraja määräytyisi särön ydintymisen
perusteella. Mallin ennustama särön pysähtymiskäyttäytymisen kuormitussuhderiip-
puvuus vaikuttaa olevan ristiriidassa kirjallisuudessa esitetyn kanssa, missä voimak-
kaampaa pysähtymiskäyttäytymistä havaittiin vaihtokuormituksessa levykappalees-
sa olevalla läpisäröllä (McClung & Sehitoglu 1992). Havaittu eroavaisuus voi se-
littyä kappaleiden geometrioiden välisellä erolla, mistä seuraa eroava tasojännitys-
ja tasovenymätilan jakauma, ja täten myös erilainen plastisuuden aiheuttaman sul-
keutumisen jakauma särörintamalla. Verrattaessa avautumistasoja tasojännitys- ja
tasovenymätilassa koko särörintaman keskiarvoon taulukossa 1, on selvää, että tässä
tapauksessa plastisuuden aiheuttaman sulkeutumisen jakaumaa hallitsee tasoveny-
mätila.

Matalammalla kovuudella, kuormitussuhteella R = −1, pysähtymiskäyttäytyminen
voimistuu ja pysähtyneen särön pituus kasvaa, mikä on loogista plastisuuden lisään-
tyessä (Åman et al. 2020). Tämä huomataan etenkin kovuuden HV = 150kgf/mm2

tapauksessa (kuva 40), jossa tulokset muuttuvat oleellisesti verrattuna korkeamman
kovuuden perustapaukseen. Kyseisessä analyysissä nähdään selkeää ja kokonaisval-
taista pysähtymiskäyttäytymistä sekä kirjallisuudessa esitettyjä havaintoja parem-
min vastaava ennuste pysähtyneen särön pituudelle (Åman et al. 2020). Kahdella
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muulla kuormitussuhteella nähdään päinvastainen vaikutus, vaikkakin kehittyneet
avautumistasot ovat hieman korkeampia matalammalla kovuudella. Tämä johtuu sii-
tä, että ensimmäiset mitatut avautumistasot aivan analyysin alussa ovat kohonneet
enemmän suhteessa lopputilan tasoihin. Tällöin avautumistason absoluuttinen muu-
tos, ∆σop/σmax, joka osin kontrolloi mallin ennustamaa pysähtymiskäyttäytymistä,
on pienempi. Alkutilan avautumistaso ilmaisee särön ydintymisalueen jäännösjänni-
tystilaa, ja kantaa täten ainakin osittain fysikaalista merkitystä vaikuttamalla särön
ydintymisen todennäköisyyteen. Alkutilan avautumistasoja ei ole esitetty taulukossa
1, sillä INPC on verrannollinen avautumistason muutokseen ∆σop/σmax.

Matalampi kovuus johtaa suurempaan väsymisrajan ja myötörajan suhteeseen σw/σy,
sillä kovuuden funktiona kaavan (2) mukaisen väsymisrajan kulmakerroin on kaa-
van (1) mukaisen myötörajan kulmakerrointa pienempi, mikä fysikaalisesti kuvastaa
lujien materiaalien suurempaa alttiutta väsymiselle. Kuormitustason nostamisella
väsymisrajaa σw suuremmaksi on samanlainen vaikutus, ja kuten taulukosta 1 ja
alaluvussa 3.9 esitetyistä tuloksista havaitaan, se tuottaa hyvin samanlaisia tulok-
sia. Särön pysähtymiskäyttäytymisen ei kuitenkaan voida ajatella voimistuvan, kun
σ/σw > 1.0, sillä tehollista kynnysarvoa ∆Kth,eff ei saavutettane korkeammilla kuor-
mitustasoilla. Kuormitustason madaltaminen heikentää tässä tapauksessa plastisuu-
den aiheuttamaa särön sulkeutumista ja särön pysähtymiskäyttäytymistä, mutta
vastaavasti väsymisrajaa matalammalla kuormitustasolla särön ydintymistä ei vält-
tämättä edes tapahdu. Voidaan havaita, että normalisoitu maksimijännitys σmax/σy

vaikuttaa olevan kontrolloiva suure yksin kovuuden tai kuormitustason sijaan, sillä
hyvin samanlaisia tuloksia saadaan muuttamalla joko kovuutta tai kuormitustasoa.
Mielenkiintoista on huomata, kuinka herkkä malli on normalisoidun kuormitustason
σ/σw muutoksiin kuormitussuhteella R = −0.5; melko voimakas pysähtymiskäyt-
täytyminen häviää tyystin, kun kuormitustasoa madalletaan 20 %.

Tykyttävässä kuormituksessa, kovuuden HV = 200 kgf/mm2 tapauksessa (kuva
41d), valtaosa avautumistasoista nousee alussa, mutta laskee jyrkästi särön kasvaes-
sa pois alkuvian aikaansaaman plastisuuden vaikutusalueelta, jollainen nähdään esi-
merkiksi kuvassa 28a. Tämä plastisuuden aiheuttaman sulkeutumisen epämonoto-
ninen kehitys voi johtaa melko vähäiseen vaihteluun pysähtyneen särön pituudessa.
Jos särö pääsee etenemään ∆Keff :n lokaalin minimin ohi, heikkenevän särön sulkeu-
tumisen aiheuttama suurempi kulmakerroin ∆Keff :n kehityksessä pienentää muiden
särönkasvua vastustavien mekanismien todennäköisyyttä pysäyttää särö. Jalostaes-
samme ajatusta pidemmälle vaihtokuormituksen tapauksessa (kuva 26c), on selvää,
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että vaikka plastisuuden aiheuttama sulkeutuminen ei riitä pysäyttämään säröä, voi
erilaisen plastisuuden aiheuttaman särön sulkeutumisen kehityksen vuoksi pienem-
mällä kulmakertoimella kehittyvä ∆Keff mahdollistaa särön pysähtymisen muiden
mekanismien vaikutuksesta.

Matalampi myötölujittumissuhde H/E voimistaa sekä plastisuuden aiheuttamaa
sulkeutumista sekä särön pysähtymiskäyttäytymistä, mikä vastaa kirjallisuudessa
esitettyjä tuloksia matalalla kuormitusamplitudilla (McClung & Sehitoglu 1989b;
Sehitoglu et al. 2004). Nisitanin (1968) mukaan vikakoon kasvattamisen tulisi hei-
kentää pysähtymiskäyttäytymistä, mutta merkittävää eroa ei havaittu tässä työssä
alkuvian säteiden 25 ja 50 µm välillä. Tykyttävässä kuormituksessa pysähtymiskäyt-
täytyminen on itse asiassa voimakkaampaa suuremmalla vikakoolla matalampien al-
kutilan avautumistasojen vuoksi. Yleisesti ottaen hyvin samanlaisia avautumistaso-
ja saadaan eri vikakokojen välillä skaalaamalla elementtikokoa suhteessa plastisen
alueen kokoon kaavan (4) mukaisesti.

Kuvissa 22, 36, 37, 40c ja 41c nähdään täyteen mittaansa kasvaneen särön muodos-
taman murtopinnan kontaktikuvio ja pystysiirtymän jakauma kuormituksen ollessa
nolla. Kuormitussuhteella R = 0 muodostuu selkeä kontaktikuvio, jossa ainoastaan
murtopinnan sisäosa säilyy avonaisena. Kuvassa 23 esitetty kontaktikuvion kehi-
tys vastaa laadullisesti röntgentomografialla määritettyä kontaktikuviota pintavian
ydintämässä saman mittaluokan särössä, kuten kuvasta 24 nähdään (Tubei et al.
2021). Kokeellisen tuloksen hieman eriävän kuormitussuhteen (R = 0.1) vuoksi lie-
nee myös paikallaan verrata kontaktikuvioita kuormitussarjojen minimikuormilla,
eli kuvia 22a ja 24d. Kuvassa 24 havaitaan kuitenkin myös merkittävää karheuden
aiheuttamaa särön sulkeutumista; jotkin murtopinnan alueet, jotka plastisuuden ai-
heuttaman sulkeutumisen puolesta pysyvät avonaisina kuvien 23 ja 22a perusteella,
ovat kontaktissa karheuden aiheuttaman sulkeutumisen vuoksi.

Kuvasta 22 nähdään, että kuormitussuhdetta pienennettäessä murtopinnan avonai-
nen osa laajenee puristusplastisuuden vaikutuksesta ja saavuttaa osittain särörin-
taman, aiheuttaen niin kutsuttua osittaista sulkeutumista (partial closure) (Kang
et al. 1990). Merkittävää osittaista sulkeutumista nähdään kuvassa 40c, missä vain
pieni alue lähellä vapaata pintaa on kontaktissa. Huomattavaa on, että yksikään sä-
rörintamaa edeltävään solmupisterintamaan, jossa kontakti on yleensä voimakkain-
ta, kuuluva solmupiste ei ole kontaktissa. Kuva 43 havainnollistaa kyseisen tilanteen
elementtimenetelmämallilla 100-kertaisella deformaation suurennuksella.
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Kuva 43: Osittaisen sulkeutumisen havainnollistaminen elementtimenetelmämallilla
deformaation suurennuskertoimella 100.

Analysoimalla tehollisen jännitysintensiteettikertoimen vaihteluvälin ∆Keff jakau-
maa särörintamalla kuvassa 27 on selvää, ettei mallinnetun särörintaman säännölli-
nen puoliympyrän muoto ole ∆Keff-jakauman ennustaman mukainen. Vapaan pin-
nan huomattavasti voimakkaamman särönkasvua vastustavan vaikutuksen vuoksi,
etenkin tykyttävässä kuormituksessa, malli käytännössä ennustaa särönkasvun ta-
pahtuvan lähinnä särörintaman keskiosissa, kunnes ∆Keff jakautuu uudelleen särön
edettyä riittävästi. Vapaan pinnan voimakkaammasta särön sulkeutumisesta johtu-
vasta viivästyneestä särönkasvusta mainitaan myös Schijven (2009) kirjassa. Kehity-
saskel tässä työssä rakennetulle elementtimenetelmämallille olisi antaa särön kasvaa
siten, että särörintama saavuttaisi ja säilyttäisi tasaisen ∆Keff-jakauman.

Särörintaman muoto, joka ∆Keff-jakaumasta voidaan karkeasti arvioida, ei kuiten-
kaan ole samanlainen kuin kokeellisissa tutkimuksissa havaitaan (Murakami 2019e;
Schönbauer & Mayer 2019; Tubei et al. 2021); kokeellisten tulosten valossa mal-
lissa tehty oletus puoliympyrän muotoisesta särörintamasta on perusteltu. Vaihto-
kuormitustapaukset, ja erityisesti kuvassa 40 esitetty tapaus, ennustavat realisti-
sen, lähes puoliympyrämäisen särörintaman muodon. Mielenkiintoista on, että levy-
mäisissä kappaleissa, kuten CT-sauvoissa, etenevät säröt muodostavat voimakkaasti
plastisuuden aiheuttaman sulkeutumisen jakauman kanssa korreloivan särörintaman
muodon, niin sanotun peukalonkynsiprofiilin (thumb-nail profile) (Yamamoto et al.
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1987; Schijve 2009). Vastaavaa muotoa ei aiemmin mainittujen kokeellisten tulosten
perusteella nähdä puoliympyrämäisellä pintasäröllä.

Tässä työssä esitettyä mallia voidaan tarkoituksenmukaisesti käyttää analysoimaan
plastisuuden aiheuttaman särön sulkeutumisen merkitystä väsymissärön pysähty-
misen kannalta, sekä kyseisen ilmiön konservatiiviseen ennustamiseen. Jättämällä
muut säröä ajavaa voimaa heikentävät mekanismit huomiotta, saadaan särön py-
sähtymistodennäköisyyden alarajaa vastaava tulos. Mallia voidaan helposti käyttää
analysoimaan esimerkiksi spektrikuormien, kehittyneempien materiaalimallien sekä
erilaisten alkuvian muotojen ja koostumusten vaikutusta. Suurempia kehityskohteita
ovat esimerkiksi dynaaminen särörintaman muoto, korroosion- ja karheuden aiheut-
taman särön sulkeutumisen sisällyttäminen ja syklisen kimmoplastisen J-integraalin
käyttö. Lisää tutkimusponnisteluja vaaditaan määrittämään eri sulkeutumismeka-
nismien osuudet särön pysähtymisessä, ja kyseisten mekanismien konsistenssi täytyy
selvittää turvallisten väsymislujuutta koskevien ennusteiden tuottamiseksi.
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5 YHTEENVETO

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tarkastella kokeellisesti havaitun särön pysäh-
tymiskäyttäytymisen ja plastisuuden aiheuttaman särön sulkeutumisen välistä yh-
teyttä vakioamplitudisessa kuormituksessa lähellä särönkasvun kynnysarvoa. Tässä
työssä esitetyt tulokset osoittavat, että plastisuuden aiheuttama särön sulkeutumi-
nen edistää merkittävästi särön pysähtymistä väsymisrajalla.

Samanlaisuuskonseptin mukaista yhteistä jännitysintensiteettikertoimen vaihteluvä-
lin tehollista kynnysarvoa ∆Kth,eff ei kyetä löytämään huomioimalla ainoastaan plas-
tisuuden aiheuttama särön sulkeutuminen. Väsymisrajalla kynnysarvoa ∆Kth,eff vas-
taava minimiarvo ∆Kmin

eff osoittaa riippuvuutta kuormitussuhteesta ja vikakoosta
tässä työssä, mikä viittaa myös muiden sulkeutumismekanismien merkittävään vai-
kutukseen.

Eri mallinnusparametreilla saatujen tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että särön
pysähtymistä plastisuuden aiheuttaman sulkeutumisen vaikutuksesta kontrolloi pää-
osin kuormitussuhde R ja normalisoitu maksimijännitys σmax/σy. Ainoastaan plas-
tisuuden aiheuttaman sulkeutumisen huomioon ottava kontinuumimalli ennustaa
kirjallisuuden tuloksiin nähden lyhyempiä pysähtyneen särön pituuksia.

Suurimmassa osassa tapauksista plastisuuden aiheuttama särön sulkeutuminen on
huomattavasti voimakkaampaa lähellä vapaata pintaa, tasojännitystilassa, mikä vai-
kuttaa ennustettuun särörintaman muotoon ja särön kärjen avauman jakaumaan.

Vaihtokuormitustapaukset osoittavat sekä heikointa, että voimakkainta pysähtymis-
käyttäytymistä, riippuen kovuudesta; matalampi kovuus voimistaa pysähtymiskäyt-
täytymistä vaihtokuormituksessa. Havaittu pysähtymiskäyttäytymisen kuormitus-
suhderiippuvuus eroaa kirjallisuudessa esitetyistä, levykappaleita koskevista havain-
noista.

Johdonmukaisesti tapahtuvan särön pysähtymisen tulisi olla seurausta ainoastaan
konsistenteista säröä ajavaa voimaa heikentävistä mekanismeista. Epäkonservatii-
visten johtopäätösten välttämiseksi epäkonsistentteja mekanismeja ei tulisi ottaa
huomioon särön pysähtymisen ennustamisessa insinöörisovellutuksissa.
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