
STUK-YTO-TR 57 

Murtumissitkeyden laskeminen 
pienen taivutuspalkin kokeesta 

Kari Ikonen 
HEINÄKUU 1993 

• / .-.'••• 

# * 

%•' .:,:%m 
tmcr^M 

\ SÄTEILYTURVAKESKUS 
I Strölsäkerhetscentralen 

rsc jnnrir? Finnish Centre for Radiation and 
ö l M J L \ Nuclear Safety 



ISBN 951-47-7976-2 
ISSN 0785-9325 

Painatuskeskus Oy 
Helsinki 1993 



STUK-YTO-TR 57 
HEINÄKUU 1993 

Murtumissitkeyden laskeminen 
pienen taivutuspalkin kokeesta 

Kari Ikonen 
Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
Ydinvoimatekniikan laboratrio 

Tutkimuksen johto Säteilyturvakeskuksessa 
Rainer RaDtala 

Tutkimus on tehty Säteilyturvakeskuksen tilauksesta. 

SÄTEILYTURVAKESKUS 
PL 268 00101 HELSINKI 
Puh. (90) 70821 



STUK-YTO-TR 57 SÄTEILYTURVAKESKUS 

IKONEN, Kari (VTT). Murtumissitkeyden laskeminen pienen taivutuspaUän kokeesta. 
STUK-YTO TR 57. Helsinki 1993. 58 s + liitteet 2 s. 

ISBN 951-47-7976-2 
ISSN 0785-9325 

Avainsanat: elastis-plastinen murtumismekaniikka, elastis-plastinen jännitys-
analyysi, murtumismekaaninen testaus, reaktoripaineastian iujuus, 
constraint-efekti, kolmepistetaivutuspalkki 

TIIVISTELMÄ 

Raportissa kuvataan työ, jolla on luotu valmius laskea dimensiotekijöiden ja kuormitusolosuhteiden 
vaikutus murtumissitkeyteen. Raportissa kuvataan tarkoitukseen kehitetyt kaksi- ja kolmiulotteiset 
tietokoneohjelmistot ja sovelletut laskentaperiaatteet. Erityisesti tavoitteen on kyetä muuntamaan 
pienellä kolmepistetaivutuspalkilla mitattava sitkeysarvo syvän särön tasovenymätilan arvoksi eli 
ns. SSY-arvoksi. Analysoidaan koekappaleen paksuusefektiä ja särön mataluusefektiä erikseen. 
Tutkitaan pienen kolmepistetaivutuspalkin käyttäytymistä, mitä varten laskenta automatisoitiin 
pitkälle. Simuloidaan sivu-urallisen ja sivu-urattoman kolmepistetaivutuspalkin kokeita ottaen 
särörintaman kaarevuus ja avauman mittaista varten tehdyn loven vaikutus huomioon, ./-integraali 
lasketaan särörintamaa pitkin sekä voiman ja sen aiheuttaman palkin taipuman avulla. Arvioidaan 
kolmepistetaivutuspalkin mittauskapasiteettia. 
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ABSTRACT 

This report describee Ae work performed for achieving readiness to calculate fracture toughness 
dependence on dimension effects and loading conditions in fracture test specimens and real 
structures. In the report two- and three-dimensional computer codes developed and calculation^ 
methods applied are described. One of the main goals is to converse fracture toughness from 
small scale three point bending test specimens to case of a depth crack in plane strain i.e. to small 
scale yielding state (SSY) by numerical elastic-plastic stress analysis. Thickness effect of a test 
specimens and effect of a crack depth are separately investigated, ''"ests of three point bending 
specimens with and without sidegrooves and curved crack front are numerically simulated and 
experimental and computed results are compared, /-integral is calculated along crack front and 
also from force-deflection dependence of the beam. For the analyses the computing system was 
thoroughly automatized. Measuring capacity of three point bending test specimens was tried to 
evaluate. 
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ALKUSANAT 

Tämä tutkimus on tehty VTT:n ydinvoimatekniikan laboratoriossa säteilyturvakeskuksen rahoi
tuksella. Työn ohjaajana ja valvojana on toiminut ylitarkastaja Rainer Rantala säteilyturvakeskuk
sesta. Erikoistutkija Heikki Raiko ydinvoimatekniikan laboratoriosta on tarkistanut kirjoituksen, 
antanut työasemien ja supertietokoneen käyttöön liittyvää apua sekä piirtänyt liitteiden kuvat Eri
koistutkija Matti Valo VTT:n reaktorilaboratoriosta on tehnyt kolmepistetaivutuspalkkikokf itaja 
näihin liittyviä vetokokeita ja antanut näiden ja aiempien kokeiden tuloksia käyttöön. Työn edis
tymisen kannalta hyödyllisiin keskusteluihin on edellä mainittujen lisäksi osallistunut myös tutki
musprofessori Kim Wallin VTT:n metallilaboratoriosta. Esitän kiitokseni edellä mainituille. 

Tekijä 
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LUETTELO KÄYTETYISTÄ TERMEISTÄ 

CMOD Crack Mouth Opening Displacement, särön avauma. jonka mittaa

misia varten kolniepistetaivuluspalkinotsapintaan koneistetaan lovi 

CTOD Crack Tip Opening Displacement, särön kärjen avauma 

EPFM Elastic-Plastic Fracture Mechanics, elastis-plasiinen murtumismcka-

niikka 

FEM Finite Element Method, elementtimenetelmä 

FFA3 ja FFA6 IAEA:n tutkimusohjelmassa CRP-3 tehtyjen kokeiden tunnuksia 
HRR-kenttä analyyttinen ratkaisu jännitystilalle syvän särön kärjen ympäristössä 

(HUTCHINSON. RICE ja ROSENGREN, 1%8), kun jännitys-veny-
mä- riippuvuus on Ramberg-Osgoodin potenssifunktion mukainen ja 
aine käyttäytyy epälineaarisesti kimmoisesti 

y-intcgraali särön kuormittumista kuvaava munumisparamctri 

Jännitys-venymä- suoran sauvan aksiaalisella vctokokeella määritettävä jännityksen voi-
riippuvuus (-käyrä ) (ma/poikkipinta-ala) ja venymän (siirtymä/sauvan pituus) välinen riip

puvuus 

Kolmepistetaivutus- murlumissilkcydcn määrittämiseen käytetty säröllincn päistään nivelcl-
palkki liscsti tuettu keskeltä pakkosiirtymällä kuormitetun koepalkki 

LEFM Linear-Elastic Fracture Mechanics, lineaaris-elastinen murtumisme
kaniikka 

Ramberg-Osgoodin jännilys-venymäkäyrän potenssini uotoincn soviicfunktio 
malli 

Sivu-ura kolmepistelaivutuspalkin sivuille särön kohdalla työstelly ura 

SSY-kenttä Small Scale Yielding -kenllä, särön ympäristön kaksiulotteisella linc-
aaris-elaslisella analyysillä saatava teoreettinen jännitystila, joka syn
tyy, kun särö on äärettömän syvi ja suoran säröriniaman suunnassa 
muodonmuutokset on estettyjä vaihucc tasovcnymätila (TVT) 

TVT tasovcnymätila, joka syntyy, kun levymäisen kappaleen kummallakin 
pinnalla pintaa vastaan kohtisuora siirtymä ja venymä on estetty, jol
loin kaikki suureet syvyyssuunnassa kappaleen pinnoista lukien ovat 
vakioita 

Ydinympyrä FEM-Iaskentamallissa pienehkö ympyräaluc, jonka keskipiste on sä
rön kärjessä ja joka on jaettu radiaalisälcillä ja ympyrän kaarilla ele
mentteihin 
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1 JOHDANTO 

Viimeaikainen tietokoneiden ja laskentamene
telmien kehitys on johtamassa tilanteeseen, 
jossa säröjen murtumis käyttäytymisiä voidaan 
tutkia laskennallisesti entistä yksityiskohtai
semmin ja tarkemmin. Näin on mahdollista 
saada sellaista dimensiotekijöihin ja kuormitus-
olosuhteisiin liittyvää informaatiota, jota on 
vaikea muuten saada selville. Yksi sovellus
kohde on määrittää staattisesti kuormitetun 
pienen sarallisen taivu'uspalkin murtumisvoi-
man avulla koekappaleen murtumissitkeys ja 
muuntaa se laskennallisesti muihin olosuhtei
siin. 

Tärkeä menetelmän sovelluskohde olisi reakto-
ripaineastian hätäjäähdytystilanteen aiheuttaman 
kuormitustilanteen analysointi, joka poikkeaa 
olennaisesti dimensiotekijöidenja kuormitus-
olosuhteiden osalta esimerkiksi pienen koepal-
kin murtumiskokcesta. 

Tarkastelut, jotka supertietokoneen sijasta 
voidaan yhä useammin tehdä työasemilla, 
edellyttävät tarkkaa särörintaman lähialueen 
epälineaarisen jännitystilan määrittämistä ele
menttimenetelmällä ja kolmeuloilcisella mal
leilla. 

1.1 Tehtävän tavoite ja rajaus 

Rcaktoripaincastioidcn haurasmurtumavaaran 
selvittämistä varten tarvitaan tarkennettua tietoa 
säteilytetyn perusaineen ja hitsien sitkeysomi-
naisuuksista. Vanhoista ja mahdollisesti otet
tavista uusista ja pienistä koekappaleista saata
vat sitkcysarvot joudutaan muuntamaan hau-
rasmurtuma-analyysejä varten todelliseen 
rcakloripaineastiamiiiakaavaan. 

Yleisesti tämän tehtävän tavoite on selvittää, 
miten pienellä koekappaleella tehtävästä mur-
tumiskokccsta saatava informaatio siirretään 

todellisessa rakenteessa (reaktoripaincastia) 
olevan särön murtumisanalyysiin. Peruserot 
olosuhteissa pie nessä koekappaleessa ja todel
lisessa rakenteessa aiheutuvat dimensio- ja 
reunaehtoeroista sekä kuormituksesta (koe
kappaleessa yleensä mekaaninen kuormitus, 
reaktroiipaineastiassa myös lämpökuormitus). 

Koska edellä kuvattua tavoitetta ci tämän selvi
tyksen yhteydessä voida saavuttaa täydellisesti, 
on tavoitetta rajattava ja asetettava sopivia eril-
listavoiltciia. Yksi olennainen rajaus on, että 
tarkasteluihin ei sisällytetä stabiilia särönkas-
vua, vaikka se varsinkin kocpalkm sitkeässä 
murtumisessa voi olla merkittävä ilmiö. Ra
jaus merkitsee tarkastelujen rajoittamista suh
teellisen hauraisiin tapauksiin, joissa stabiilia 
särönkasvuu ci juurikaan tapahdu. 

Yksi olennainen rajaus on myös, ctlä mitään 
tilastollisia efektejä ei oteta huomioon tarkas
telujen ollessa puhtaasta deterministisiä. Tämä 
tarkoittaa, että koekappaleen materiaali on aja
teltava kaikilta lujuus- ja murtumisominai-
suuksiltaan homogeeniseksi (tasalaatuiseksi), 
jolloin murtuminen tapahtuu kahdessa identti
sessä kokeessa samalla tavalla. Tämän tutki
muksen yksi tarkoitus on pyrkiä tekemään 
murtumiseen liittyvät kontinuumimckaaniset il
miöt niin selviksi, että lopulla tiedetään, mitkä 
tekijät aiheutuvat kontinuumimckaanisista ja 
mitkä tilastollisista tekijöistä. 

Yksi olennainen rajaus tulee laskentamenetel
mästä, jossa oletetaan jatkuva aine (ci onka-
loidcn muodostumista särön kärjen eteen), 
pienet siirtymät, pienet venymät, von Miscs'n 
myöiöchto ja siihen liittyvä assosiatiivinen 
myötösääntö sekä isotrooppinen lujittuminen. 

Yksityiskohtaisemmin esittäen tavoite on saada 
vastauksia seuraavanlaisiin kysymyksiin: Kun 
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koekappaleen säröriniaman jokin konia saavut
taa kriiuisen tilan eli saavutetaan Jc ja särön 
kasvu alkaa niin, mikä on vastaava syvär särön 
K/Cl Särö rintaman jonkin kohdan kriittisellä 
tilalla tarkoitetaan nyt sitä, että säröä vastaan 
kohtisuora jännitys etäisyydellä neljästä kah
deksaan kertaa särön kärjen avauma saavuttaa 
kriittisen arvonsa ja teräs murtuu lohkomurtu-
mismckanismilla. 

Erillistavoitteita ovat seuraavat: Mikä on särön 
syvyysvaikutus ja koekappaleen paksuusvai-
kutus ja miten nämä kytkey tyvät tosiinsa? Mi
kä on sivu-urien ja särön avauman (CMOD) 
mittausta varten tehdyn loven vaikutus tulok
siin? Mikä vaikutus on koekappaleeseen vä
syttämällä tehdyn alkusärön kaarevuudella tu
loksiin? Miten vaikuttaa kaltevilla tasoilla ole
vien rullien kitkasta aiheutuva, aksiaalinen pu
ristava voima koekappaleeseen? 

Yksi olennainen tavoite on myös selvittää, mi
ten särörintamaa pilkin laskettu paikallinen J-
arvo ja siitä laskettu keskimääräinen tai efektii
vinen J -arvo suhtautuu A STM-standardin 
mukaisesti kokeellisesta voima-siirtymäkäy-
rästä laskettuun J- arvoon? 

Tärkeä tehtävä on ollut myös itse laskentajär
jestelmän kehittäminen edellä kuvattujen ilmi
öiden selvittämiseksi. Tärkeänä tehtävänä on 
pidetty myös mittauksiin perustuvien koetu
losten analysointia. 

Kokonaisuutena ottaen tehtävässä on pyritty 
Loviisan ykkösvoimalan reaktori paineastian 
haurasmurtumavaaran selvittämisessä varmis
taviin ja tarkentaviin tuloksiin. Kehitettyjä 
valmiuksia voidaan lisäksi soveltaa suon an 
myös muihin rakenteisiin, joissa murtuminen 
on ongelma. 
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2 TIETOKONEOHJELMISTOJEN KUVAUS 

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen \din-
voimatekniikan laboratoriossa kehitetyillä ele
menttimenetelmään perustuvilla kaksi- ja kol-
mculotteisilla elastis-plastisilla ohjelmilla 
EPFMlDyi EPFM1D voidaan laskea yhdistet
tyjä mekaanisia ja termisiä kuonnitusi:'.pauksia. 
Ohjelmat ovat yleispäteviä ominaisuuksiltaan ja 
ne toimivat tehokkaasti nykyaikaisissa työase
missa. Ohjelmiin on kehitetty automaattisia 
verkon generointiruliineja, joilla voidaan mal
lintaa erilaisia geometrioita. Säröllisi.. raken
teita varten on tehty erikoisgenerointeja. 

Ohjelmissa sovelletaan von Misesn maieriaali-
malliaja siihen liittyvää assosiatiivista myötö-
sääntöä Aksiaalisen velokokeen jännitys-
venymäkäyrä voidaan antaa joko multi lineaa-
nsenatai Rambcrg-Osgoodin sovittcena. Oh
jelmiin on kehitelty ratkaisujärjestelmä, joka 
pystyy samaan monipuoliseen toimintaan kuin 
kaupallisten FEM-ohjelmicn vastaavat ratkai
sijat. Menetelmä perustuu Choleskyn de-
kompositiumenetelmään, optimaaliseen jäyk-
kyysmatriisin talletukseen yksiulotteisena vek
torina ja tehokkaaseen yhtälöryhmän ratkaisu-
tekniikkaan. 

Suuria systeemejä varten ohjelmissa on jäyk-
kyysmairiisin blokitus. Reunaehtojen huomi
oonottaminen on tehty monipuoliseksi siten, 
että mm. vapausasteiden sitominen toisiinsa on 
mahdollista. Jäykkyysmalriisin päivitystek-
niikka nopeuttaa ratkaisevasti epälineaarista 
analysointia ja siinä tarvittavaa iteroimia. 

Ohjelmat EPFM2D& EPFM.W ratkaisevat iso-
paramctrisia elementtejä käyttäen erittäin hie
nojakoisella clcmcnttivcrkolla jännitystilan sä-
röriniaman edessä. Tästä edelleen ohjelmat 
laskevat ./-integraalin. Saatavan jännitystilan 
perusteella lasketaan vastaavan syvän särön cli 
HRR-kcntänsilkcysarvo. Ohjelmien toiminta 

on automatisoitu ko. ongelmaan erityisen hy
vin soveltuvaksi. Myös pinnoitteellisien palk
kien analysointi on mahdollista. 3D-analyy-
sillä voidaan ottaa huomioon koekappaleen al-
kusärön muoto (epätarkkuudet), sivu-urat sekä 
I. :>ekappalcen mahdollinen poikkeaminen stan
dardin mukaisesta muodosta tai koosta. 

Särön kärjen jännitystilan ratkaiseminen on 
vaativimpia elastis-plastisten analyysien so
velluskohteita. Laskeniaparametrit vaikuttavat 
herkästi analyysin tuloksena saatavaan jänni
tystilaan. "Suljettua" ohjelmapakettia käyttä
mällä ei voida tietää tarkasti ohjelman toimintaa 
eikä lisätä siihen tarvittavia erityispiirteitä. On 
tunnettava perusteellisesti laskentamenetelmät, 
koska lopputulos on herkkä pienillekin vir
heellisyyksille. 

Nyt esillä olevassa ongelmassa on monta eri
koispiirrettä kuten sivu-urien, kaareva särörin-
lamna, CMOD.n mittaukseen käytetyn loven 
mallinnus jne. Laskennassa tarvitaan paljon 
tcstausajoja. koska tuloksiin vaikuttavia mm. 
laskentatarkkuutta sääteleviä parametreja on 
noin 20. Ongelman ratkaiseminen käytännössä 
on mahdollista vain integroidulla crikoisjärjes-
tclmällä, jossa toiminnot on pitkälle automati
soitu. Monimutkaisien ohjelmien toiminta ja 
taustalla oleva teoria on kuvailu muissa yh
teyksissä aika siihen puututa tässä lähemmin. 

2.1 Kaksiulotteisen laskennan 
ohjelmisto 

Laskentajärjestelmään liitlyy kaksiulotteinen 
(mm. keväällä 1992 matalien säröjen tutki
muksen yhteydessä kehitelty ja vuoden 1993 
aikana edelleen kehitetty) tasojännitys-, taso-
venymä- ja pyörähdysjäiiniiyslilan laskeva 
ohjelmisto EPFM2D (noin 6000 FORTRAN

in 
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lausetta». Nyt esillä olevaa sovelluskohdetta 
ajatellen ohjelmassa on mm. seuraavia erityis
piirteitä: 

kolmepisieiaivutuspalkin elementtiverkon 
automaallimen mallinnus, jossa CStOD-
loven mallinnus tasovenymätila-analyy-
sejä varten 
särön kärjen avauman laskeminen 

• särötasoa vastaan kohtisuoran normaali-
jännitysjakauman !a.1tasrelut särön kärjen 
edessä 
/-integraalin ja vastaavan Ä/-arvon las
keminen viiva- ja alueiniegraalina. 

2.2 Kolmiulotteisen laskennan 
ohjelmisto 

Vuosina 1992 ja 1993 kehitetyllä koimculot-
teisella ohjelmalla EPFM3D (noin 6000 
FORTRAN-lausetta) voidaan mallintaa mikä 
tahansa geometria 20-solmuisiUa isoparamet-
risilla elementeillä. Nyt esillä olev; a sovellus
kohdetta ajatellen ohjelmassa on mm. seuraavia 
erityispiirteitä: 
• kolmepistctaivutuspalkir. elementtiverkon 

automaattimer. mallinnus, jossa CMOD-
lovcn ja sivu-urien mallinnusmahdolli-
suus 
paksuusefektin tutkimista varten SSY-ti-
lan pakl.osiirtymät kolmeulotteisen kiek
komaisen mallin ulkokehälle 
särötasoa vastaan kohtisuorien siirtymien 
estäminen (symmetriarcunaehio) kannas-
alueella myös kaarevan särörintaman ta
pauksessa auiomaattisesti 
särön kärjen avauman laskeminen särö-
rintamaa piikin 

• särötasoa vastaan kohtisuoran normaali-
jännitysjakauman tarkastelut särörintaman 
edessä 

• /-integraalin ja vastaavan Krarvon las
keminen paitsi säröri nt am aa (alue integ
raali) pitkin myös voiman ja sen aiheutta
man kolmepisteivuiuspalkin taipuman 
avulla standardin ASTM 81 D mukaan. 

2.3 /-integraalin laskenta
menetelmät 

/-integraali on sangen yleispätevä murtumis
mekaaninen parametri. Sillä on dualistinen 
merkitys. Ensinnäkin se kuvaa särön virtuaa

lisessa kasvussa säröpinnoilta poistuvien jän
nitysten tekemää työtä eli kappaleen potenöaa-
linenergian muutosta. Toisaalta se hallitsee 
jännityskenttää särön kärjen lähialueella. J-
integraali on alunperin tasotapauksen muru-
misparametn. mutta sangen yksinkertaisesti 
laajentaen todetaan sen paikallinen pätevyys 
myös kolmeulotteisen tapauksen särörintamas-
sa. /-integraali lasketaan viivaintegraalina 
ja/tai alueiniegraalina. Luvussa 4.4 tarkastel
laan taivutuspalkin /-integraalin laskemista 
voiman ja sen aiheuttaman taipuman avulla. 
Tasotapauksessa viivaintegraali on 

; = I ( w 8u - at/ u,.i ) n, ds + (aau T.i) dA 

Jr -'<« 

(1) 
ja vastaava alueintegraali (domain integral) 

J-\ [(avuj.i-w Si,)lu +aouT.\ q\]dA , 
iA (2) 

joissa K- on muodonmuutosenergiatiheys, S 
Kroneckerin 5-fjnktio, u. siirtymäkomponent-
ti.u,i sen derivaatta särön kärjestä ehyeescen 
aineeseen päin säröpinnan tasossa eli x- akselin 
suunnassa, a,, jännitystensori, n. integrointi-
polusta ulospäin osoittavan yksikxönormaali-
vektorin komponentti, ds integrointipolun 
kaarialkio, T x lämpötilan derivaatta x-akselin 
suuntaan, integrointipolun Tsisälle jäävä pin
ta-alkio, a lämpöpitenemiskerroin ja q aluein-
tegraalin paino funktio. 

Kuva 1. Integrointipolku rsärön kärjen 
ympäri. 

11 
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3 LASKENTAPERIAATE 

Särön kuormitustilan vaarallisuutta kuvaava 
murtumisparametti, kuten ./-integraali tai jän-
nitysintcnsiteettikerroin K/, ei kuvaa murtu
mista yleensä yksikäsitteisesti, koska se ei ota 
huomioon särörintaman suuntaista jännitystä, 
johon ainespaksuus, särön mataluus, kannak
sen mataluus tai kuormitustapa vaikuttavat. 

Murlumisparametrin sijaan toinen mahdollisuus 
on tarka. i.ella jännitystilaa lähellä särön kärkeä 
('local approach") clastis-plastisilla menetel
millä erittäin hienojakoista elcmcnttivcrkkoa 
käyttäen. Munumiskriteerinä käytetään tällöin 
särön kärjen edessä särö tasoa vastaan kohti
suoran normaalijännityksen maksimi. Itse asi-
assa kyseessä on lujuushypoteeseista vanhim
piin kuuluvan maksimipiUijännityshypoieesin 
(RANKINE, LAME, CLAPEYRON ja MAX
WELL) soveltamisesta. Sen mukaan aine 
murtuu, kun suurin pääjännitys saavuttaa kriit
tisen arvonsa. 

Jännityksen ay maksimi ci ole särön kärjessä, 
koska siinä särön lylpistymiscn, kaksiulot
teisen jännitystilan ja myöiämisen lakia jännitys 
jää myötörajan tasolle (kuva 2). Idcaaliplasu-
sessa tapauksessa tascvenymätilassa särölasoa 
vastaan kohtisuoran normaalijännityksen ay 

maksimi suuruudeltaan noin kolme kertaa 
myöiöraja on noin kahden särön kärjen avau-
man CTOD päässä särön kärjestä. Tarkastelu
piste voisi olla tämä, mutta näin lähellä särön 
kärkeä jännityksen laskeminen on epätarkkaa. 

Tietyllä jännitys- vcnymäriippuvuudella kuor-
mitukscn, särön syvyyden tms. muuttuessa 
(Ty-jännitysjakauma siirtyy y- akseli n suunnas
sa muotonsa säilyttäen. Tämän vuoksi ci ole 
tarpeen pyrkiä määrittämään ^-jännityksen 
maksimia, vaan ay -jännitystä voidaan tarkas
tella hieman kauempana, tyypillisesti etäisyy
dellä (4... W)CTOD kärjestä. Tarkasielukoh-

dan pi?net vaihtelut eivät vaikuta tuloksiin, 
kunhan vertailtaessa eri tapauksia toisiinsa tar-
kastclukohdat ovat samat. Käytännössä ay-
jännitykselle lasketaan integroitu arvo oy esi
merkiksi välillä (4...1O)CT0D, jolloin ele
menttimenetelmän numeeriset epätarkkuudet 
suodattuvat osittain pois ja laskenta stabiloituu. 

HRR-kentän jännitys 

2 CTOD 

Kuva 2. Jännitys ay [ylpistyneen särön 
edessä x -akselilla. 

3.1 Säröä sulkevan jännityksen ja 
/ - in tegraa l in välinen yhteys 

Säröä sulkevan a -jännityksen ja ./-integraalin 
väliseen yhteyteen tasovenymälilassa päästään 
kuvaamalla jännitys-venymäriippuvuus Ram-
bcrg-Osgoodin soviticclla 

E E 
(3) 

Parametreista a, a0 ja n vain kahden ollessa 
toisistaan riippumatonta valitaan yleensä a =1. 
Syvään säröön liittyvä oy-jännitys on 

Q>=CK> EJ 
aa&L 

oeWfl), (4) 

jossa /„ on Rambcrg-Osgoodin soviltccn para
metristä n riippuva vakio, joka lasovcnymäti-

12 
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lassa pienillä n:n arvoilla on noin 6,0 ja suurilla 
noin 4,5 (Anderson, 1991). Parametrista n ja 
kulmasta e riippuva "äe(d,n) saa tasovenymäti
lassa A-akselilla (0= 0)mm. arvoja ~oe {6- 0,n 
= 3) = 1,9 ja o6(0 = 0, n = 13) = 2,6 (Ander
son, 1991). Kaavan (4) mukaan on voimassa 
verrannollisuus 

joka kuvaa jännitystilaa vain kauempana särön 
kärjestä. 

r T 

jossa on sovelleta yhteyttä 

Ku- EJ 

(5) 

(6) 

Kaava (5) kuvaa jännitystä lähellä särön kärjeä, 
multa ei liian lähellä, ko:,ka ay ei voi kasvaa 
rajatta etäisyyden r pienentyessä. Jos n on suuri 
(tyypillisesti n > 10), ay-jännitys kasvaa kaa
van (5) mukaan kuormitusta lisättäessä huo
mattavasti hitaammin kuin J-integraali. Pientä 
muutosta oy-jännityksessä vastaa suuri muutos 
J- integraalissa. Tästä seuraa, että CL-jännitys 
on laskettava tarkasti. Jos esimerkiksi n = 10 
ja Ktj-arvon määrittämisessä asetetaan nyt so
pivaksi katsottava virhetaso 2 %, o.-jännityk
sen laskennassa saa olla kaavan (5) akulla ar
vioiden vain 0,36 %:n virhe. 

Matalan särön tapauksessa kaava (4) ei ole 
voimassa. Sen sijaan riippuvuus (5) ei muutu 
niin olennaisesti, etteikö sitä voitaisi käyttää 
suuruusluokka-arvioihin. Sitä voidaan käyttää 
esimerkiksi siten, että jos FEM-analyysissä 
ulkoisen kuormituksen pienuuden takia ei saa
vuteta kriittistä ayc- arvoa, kaarasta (5) voi
daan arvioida tarvittava lisäkuormitus. 

Kuva 3 esittää tasovenymätilassa x-akselilla 
ay-jännitystä syvän särön kärjen edessä eri ta
voin laskettuna kuormitustason ollessa Klc = 
70 MPaVm. Jännitys-venymäriippuvuutena on 
käytetty jäljempänä kuvassa 13 esitetyn käyrän 
Rambeg-Osgoodin sovitetta, jolle cr0 = 419 
MPaja n = 12,8. HRR-kentän ratkaisu on 
laskettu kaavasta (4), kun E = 110 GPa, a = 1, 
/„ =4,5 ja ae {6 = 0, n = 12,8) = 2,6. Line
aarisessa tapauksessa n = 1 ja kaavasta (5) saa
daan tunne tu cv-jännityksen lauseke, 

Kuva 3. Jännitys ay särön kärjen edessä. 

FEM-ratkaisu on laskettu kuvan 4 mallilla 
£PFM2D-ohjelmalla. Kuvasta 3 todetaan, että 
FEM-ratkaisu yhtyy HRR-ratkaisuun lähellä 
särön kärkeä ja LEFM-ratkaisuun kauempana 
särön kärjestä. FEM- ja HRR-ratkaisun 
poikkeaminen loisistaan aiheutuu mm. siitä, 
että HRR-ratkaisussa Ramberg-Osgoodin so
vi tteessa (3) ei ole mukana lineaarista venymää 
a/E. Särön kärjen lähialueella HRR-ratkaisu 
(5) ja FEM:n pienten venymien ratkaisu ku
vaavat jännitystilan oikein alueella, johon sä
rön kärjen tylpistyminen ei vaikuta. 

3.2 Syvän särön analysointi 

Syvän särön laskentamallilla (kuva 4) synny
tetään ns. pienen mittakaavan myötävän alueen 
tapaus (SSY, Small Scale Yielding). Laskenta 
tapahtuu kaksiulotteisen laskennan ohjelmalla 
EPFM2D tasovenymätilassa. Ympyrän ulko
reuna pakotetaan siirtymään tasovenymätilan 
siirtymien (Ikonen & Kantola 1991) 

Ut = U + v)*-/ i£jn
 (3 _ 4 V - COS0) cos(0/2) 

o, = - & -
vT/rT 

Uy = (i + v)Ki j j n » 2
 ( 3 _ 4v_ CQsff) s i n ( g / 2 ) 

(7) (8) 
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avulla sen verran, että plaslisokuvu alue särön 
kärjessä on enintään luokkaa 1/10-osa säteestä 
R. 

Kuva 4. Ydinympyrässä elementtejä tyypil
lisesti noin 10 sektorissa ja 30 renkaassa. 
Renkaiden leveys radiaalisuunnassa kasvaa 
geometrisen sarjan mukaisesti. 

3 .3 Säröä sulkevan jännityksen 
laskenta 

Analyyseissä on käytetty larkasteluväliä (4...8) 
CTOD, jolla lasketaan Oj-jännityksen integ
roitu keskiurvo öv. Tämän ohjelmat EPFM2D 
ja EPFM3D laskevat asettamalla x-akselia lä
hinnä olevien vähintään neljän integrointipis-
tecn (kuva 5) kautia pienimmän neliösumman 
menetelmällä kolmannen asteen polynomin, 
mikä iniegrointipistciden av-arvojen avulla 
tapahtuu seuraavasti. Integrointipisteitä, jotka 
ovat lähempänä särön kärkeä kuin 4-CTOD ei 
niiden jännitysarvojen epätarkkuuden takia ote
ta huomioon. Jos välillä (4...8)CT0D ei löy
dy neljää imegiointipistcttä, puuttuvat lisäpis
teet oietaan etäisyyttä 8 CTOD kauempaa. Jos 
välillä (4...8)CTOD on yli neljä integrointi-
pistettä, otetaan kaikki huomioon. Vähintään 
neljän pisteen kautta asetetaan pienimmän ne
liösumman menetelmällä kolmannen asteen 
polynomi, minkä jälkeen integroidaan välillä 
(4...8)- CTOD ja laAetaan keskimääräinen öy-
jännitys. Pyörähdyssymmetrisessä tapaukses
sa jännityksiä painotetaan säteellä. Käytän
nössä ö -jännitys ekstrapoloidaan x-akselille 
sitä lähinnä olevan integrointipisteen ja tähän 
nähden särön kärjestä samalla säteellä olevan 
lähimmän integrointipisteen avulla. 

CTOD 

S CTOD 

Kuva S. Normaalijännityksen cy keskiarvon a, laskeminen x-akselia lähinnä olevien vähintään 
neljän integrointipisteen avulla. 
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3.4 Särön kärkialueen mallinta
minen ja avauman laskenta 

Särön kärkialueen kuvaaminen ympyrämäisellä 
verkolla (kuva 6) on luonnollista ja siitä on 
etua mm. alueintegraalin t/-funktion valinnas
sa. CTOD:n laskentaa on kuvattu lähteessä 
(Shih, 1981). Ennen kuormitusta särön kärjen 
solmupisteet ovat origossa. Deförmoituneessa 
tilassa pisteiden koordinaateista vähcrnetään 
ensin kärkipisteen koordinaatit, jolloin kärki-
piste tulee origoon. Kohdassa, jossa 45 °:een 

3.5 Särön kärkielementin 
kokovaatimus 

Epälineaarinen laskenta sujuu numeerisesti sitä 
paremmin, mitä suurempi kärkielementti on. 
Toisaalta, jos kärkielementin sivun pituus ra-
diaalisuunnassa on liian suuri, arviointivälillä 
(4...8) CTODc o^-jännitys joudutaan ekstra
poloimaan kauempana olevien integrointipis-
teiden avulla tarkkuutta heikentävästi. Mitä 
suurempaan KIJc- arvoon tähdätään, sitä suu
rempi kärkielementti voi olla. Arvioidaan tar
vittavan kärkielemeniin kokoa. Särön kärjen 
avauma on (Shih, 1981) 

CTODr = -t-Ä-, (11) 
m O) 

jossa m saa tasovenymätilassa arvoja välillä 
1,16...5,2, kun n saa arvoja n = 3....°° (Shih, 
1981). Olkoon kärkielementin pituus radiaali-
suunnassa Ar^ ja perättäisten elementtien pi-

ku'massa oleva suora x = -y leikkaa särön 
kyljen, kolmen lähimmän pisteer. kautta asete
taan särön suuntaan aukeava kylkeä kuvaava 
parabcli 

x(y)-ay2 + by + c . (9) 

Särön kärjen avauma CTOD - 2y on 

C/-OD = - 1 - f c ± V < 1 + *>2-4f lC. (10) a 

tuuksien suhde q. Jännityksen öy laskenta
tarkkuutta ajatellen tarkoituksenmukainen vaa
timus on, että ensimmäisen elementin, jonka 
jännitysarvoja voidaan pitää särön kärjen lähei
syyden takia epätarkkoina, ei osu tarkastelu
alueelle eli Ar: < 4CTODc. Toiseksi tarkas
telualueelle olisi hyvä saada parin elementin 
integrointipisteet. Tästä saadaan ehto qAr^ + 
q2Ar{ < (8-4)CTODc = 4CTODc. Tyypillisesti 
peräkkäisten elementtien sivujen pituuksien 
suhde on q = 1,5, joten vaatimus on Arx < 
CTODc. Yhtälö (11) huomioonottaen tulee 

4 r , < J . 4 t s ± L = - l d M . (12) 
m on m £ a> 

Jos esimerkiksi KUc = 70 MPaVm, E = 210 
GPa, v = 0,3, <70 = 420 MPa ja m <= 2, kun n = 
10, on Art , 0,025 mm. Käytännössä kär
kielementin sopiva koko selviää varmimmin 
kokeilemalla käyttämällä kaavasta (12) lasket
tua arvoa lähtökohtana. 

ennen kuormitusta kuormituksen jälkeen 

Kuva 6. Särön kärjen avauma CTOD kohdassa 45 ° . 
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KOLMEPISTETAIVUTUSPALKIN 
MALLINTAMINEN 

Tutkimuksessa keskitytään kuvassa 7 esitetyn 
kolmcpistctaivutuspalkin (lujuusopillisesti oi
keampi nimitys ko!mcpisteiaivutus.,auvaIlc on 
kolmcpistctaivutuspalkki) analysointiin, koska 
esimerkiksi Loviisan paineastian haurastumista 
tutkitaan tämän tyyppisillä kappaleilla 
<mm.VTT:n reaktorilaboratoriossa). Palkit 
ovat ulkomitoiltaan samoja kuin Charpy V -

koekappaleet. Koekappaleissa on puoliväliin {a 
= 5 mmj väsytetty alkusärö. Jännitys-veny-
märiippuv uutena käytetään mitattua jännitys-
venymäkäyrää. Kokeessa mitataan voiman 
vaikutuskohdan taipumaa ja särön avaumaa 
CMGD, Lisäksi voima-siirtymäkäyrästä las
ketaan ./-integraali. 

10 ast. 
10 mm 

CMOD: n 
mittaus 

i 
y 

1 
J 

X 

« • • 

vasvtvssaru E 

Vt 
Vt 

1 mm 

40
 m

m
 

-<r 

a = 5 mm 

10 mm 7,5 mm 

10 mm 

Kuva 7. Knlmepistetaivutuspalkin geometria ja koejärjestely. 
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4 . 1 Särön avauman mittausta 
varten tehdyn loven mallin
taminen 

Tavanomaista jännitysanalyysiä värien särön 
avauman mittaamista varten tehdyn 4 mm pi
tuisen ja 1 mm syvän ns. CMOD-loven lähes 
jännityksetön alue voidaan laskentamallissa 
jättää umpinaiseksi. Tarkasteltaessa matalan 
särön efektiä lovi saattaa vaikuttaa kuitenkin 
särön kärjen ympäristön jännitystilaan. Sen 
jälkeen, kun 2D-vcrkko on generoitu, siitä 

poistetaan yksi elementti ja koime solmupistettä 
(kuva 8), jolloin yhdeksän solmua joudutaan 
siirtämään uusin asemiin ja numeroimaan ele
menttejä uudelleen. Operaatiot on automati
soitu. 

Jolta eri tapausten vertailu tulisi tehdyksi mah
dollisimman tarkasti, elementtiverkkojenon 
oltava mahdollisuuksien mukaan identtiset 
jännitysten ja J- integraalien tarkastelualueella. 
Myös integrointiasteiden (2x2x2 tai 3x3x3) tu
lee olla samat. 

IELEM=(JAK01+KPL-1)*JAK02+1 (uusi numero) 

N5+4 (-3) 

poistettavat 
solmut 

poiste: 
elementti 

lN.'.(jAK01+KPL-2)*(3*JAK02+2)+l 
N2=N1+2*JAK02+1 

N3=N2+JAK02+1 
N4=N3+2*JAK02+1 (vanha numero) 

N5=N4+JAK02+1 (vanha numero) 
a) b) 

% siirrettävät 
solmut 

o paikallaan 
pysyvät 
solmut 

Kuva 8. CMOD-loven aiheuttama elemeniin poisto, (a) verkko ennen elementin poistoa ja (b) 
verkko poiston jälkeen (loven tilavuus 22,886 mm3). 
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4 . 2 Kaarevan särörintaman 
mailintaminen 

taman paikallista siirrosta kuvaavan Ax:n ver
ran x-akselin suunnassa. 

Väsyttämällä tehty särörintama on kaareva si
ten, että särörintaman keskellä särö on syvem
pi. Särörintaman kaarevuuden ollessa merkit
tävää se on syytä ottaa FEM-an;>lyyseissä 
huomioon. 

Särörintaman siirroksen määrä annetaan särö-
rintamassa olevien solmupisteiden kohdalle. 
Ydinympyrän alueelle osuvien solmupisteiden 
^-koordinaatit siirretään sellaisenaan särörinta-

Ydinympyrän ulkopuolisen alueen solmupis
teet siirretään x-akselin suunnassa kertomalla 
kärjen siirtymä Ax kertoimella cicc-dlJd ja li
säämällä näin saatu siirtymä solmupisteen x-
koordinaattiin. Ydinympyrän ulkopuoliselle 
alueella olevien elementtien sivujen puolivälissä 
olevat solmut siirtyvät muunnoksessa puolivä
listä niin vähän, ettei sila tarvitse ottaa huomi
oon. Alueen ulkoreunat eivät siirry (ohjelmat 
jättävät myös CMOD-mittausloven muodoltaan 
ennalleen). 

Ax 

n 

A: 

CMOD-ura 

A 

dd 

Ax Ax 

Kuva 9. Poikkileikkaustasossa AA olevan elcmenttiverkon siirtäminen särön palkallista syvyyttä 
vastaavaksi (ydinympyrän translaatio, muun alueen lineaarinen siirto). 

Jännitystilan cv tarkaslcluun liittyen todetaan 
seuraavaa. Ydinympyrän säde on yleensä niin 
suuri ja <r.. -jännityksen tarkastelualue toisaalta 
niin pieni, että tarkastelualue jää ydinympyrän 
alueelle. Koska ydinympyröitä siirretään 
muotonsa ja kokonsa säilyttäen x-akselin 
suunnassa, elementin mitta Ar (kuva 10) radi-
aalisuunnassa ci muulu z-akselin suunnassa. 

Sivu-urat vääristävät verkkoa särörintaman lä
hellä hyvin vähän z-aksciin suunnassa, koska 
tarkasteltavien solmu- ja inlcgrointipisteidcn y-
koordinaatit ovat luokkaa 0,02 mm ollen sivu-
uran pohjan pyöristyssätccstä 0,25 mm vain 
noin kymmenesosa (ks. kuva 11). Solmu
piste- ja integrointipistctasot tarkastelualueella 
säilyvät sivu-urista aiheutuvassa koordinaatis
tomuunnoksessa z-aksclia vastaan kohtisuorina 
tasoina. 
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—o 

x(SK -» ' A 

x(IFRONT-l) 

tarkasteltava elementti 

x(NK+l) 

RINT 

x(lFRONT) 
x(lFRONT-hl) 

_fc. Z 

Kuva 10. xz-tasoon ympyrän kaaria pitkin projisoidut integrotntipisteet. 

Integrointipisteen oikein määritetty etäisyys sä-
rörintamasta olisi kohtisuora etäisyys särörin-
tamasta. Nyt kuitenkin särörimaman ollessa 
vain lievästi kaareva integrointipisteen etäisyys 
särörintamasta (R/NT kuvassa 10) määritetään 
merkittävää virhettä tekemättä z-aksplia vastaan 
kohtisuorassa suunnassa, ^-tasossa tämä on 
sama kuin etäisyys *-akselin suunnassa. 
Särörintaman *-koordinaatin toisen asteen in-
terpolaatiofunktiollc on helposti johdettavissa 
kaava 

x - x(lFRONT) + x(lFRONT,\)-x[IFRONT-\) f 

2 
+ [AtFRONT-lfrxVFRONT+l) _ x{lFR0NT)]f 

(13) 

Sijoittamalla kaavaan (13) Gaussin 2-integ-
roinnin pisteet <( = £\/f5) saadaan 

MI FRONT- I) + 4 xii FRONT) + x(!FRONT+V) 

± x(lFRONT* 1) - x{IFRONT-1) 

2VT 

tai Gaussin 3-integroinnin pisteet (£=±V0,6) 
saadaan 

i=0,l[x(lFRONT-l) + 

x(IFRONT+\)\ + QAxilFRONT) 

+ x(!FRONT+l) -x{lFRONT-\)fQ£ , j 5 ) 

2 

Keskimmäisen integrointipisteen kohdalla £= 
0 eli x = X(IFRONT). 

Kaavoja (14) ja (15) vastaavista kaavoista las
ketaan elementin särmän (pisteet N K-1, A'/C, 
NK+] kuvassa 10)x-koordinaatti integrointi
pisteen kohdalla. Integrointipisteen etäisyys 
särmästä määräytyy Gaussin integrointipistei-
den sijainnin mukaan, oy-jännitys ekstrapo
loidaan lineaarisesti xz-tasoon tarkasteltavana 
olevan integrointipisteen ja samalla ympyrän 
kaarella olevan lähimmän (kauempana «-ta
sosta olevan) integrointipisteen ay-jännityksen 
avulla. 

(14) 
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4.3 Sivu-uran mallintaminen 

Sivu-urat on koneistettu särön väsyiyksen 
jälkeen koko palkin sivun pituudelta 10 mm. 
Standardin ASTM-813 ohjeiden mukaan val
mistettu ura muodostuu suorista sivuista, joi
den välinen kokonaiskulmi on 2a = 45°. 

B/2 = 5 mm 

// = p tosi/ 1- [.V - p (1 - sinä)] lana 

6 = S - p (1 - V I - (y/p? ) 

v < pcosu (solmu pohjan alueella) 

lana 

y > p cosa (solmu suoralla osalla) . 

(Ib) 

Sivu-uran alueella FEM-verkko kutistetaan i-
aksclin suunnassa lineaarisesti. Solmun i-
koordinaatit siirroksen jälkeen z* lasketaan 
verrannosta 

Pohjan pyöristyssädc on p - 0,25 mm. Uran 
syvyys 5 = 1,0 mm on 10 '.< palkin nimellis-
paksuudesta B = 10,0 mm. Sivu-uran pohjan 
pyöristyssädc on laskennan kannalla eduksi, 
koska tällöin särörintaman lähellä olevat pak-
suussuuntaiset elementtikerrokset ovat z-ak-
selia vastaan kohtisuorassa. 

jossa 8 on siis uran syvyys (vaakasuunnassa) 
korkeudella y. Solmun x- ja y-koordinaatit ei
vät muutu. 

Ennen kuin 3D-vcrkkoa lähdetään muodosta
maan 2D-vcrkosta, .t-aksclia lähinnä olevien 
sektorien ylemmät eli x-akseliin nähden vinot 
kyljet snu-uran päätlymiskorkcudcn H yli me
nevällä osalta käännetään vaaka-asentoon si
vu-uran päättymiskorkcudcllc H (kuva 12). 
Välisolmut siirretään nurkkasolmujcn puolivä-
leihin, Sivu-uran vaikutus voidaan tarvittaessa 
kohdistaa vain pinnassa oleviin elemcnttikcr-
roksiin, jolloin sisällä olevat clcmcnttikcrrok-
sct säilyvät tasomaisina. 

E 
E 

y \ 

• * 

. 

/ 
/ 

/ 

z* 

., 

... 
/ 

/ / / 
/ 

1 \ 

"•y 
/ -s& i 

J L ^ u \a 

Ti 
i i 

/ = 0,581 mm 

7 T, p=0,25 mm i 0,231 mm , 

8 

S = 1,0 mm 

> 
z 

useita elementtirer.kaita särörintaman lähellä 

Kuva 11. Koepalkin pyöreäpohjainen ura (puolikkaan tilavuus 3,692 mm ) . 

Uran puolikorkeuden H ja solmupisteen 
korkeudella v olevan sivupinnan syvyyden 8 
laskukaavat ovat: 6/2 

(17) 
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o puikalluan y 
pysyviä solmuja 

ISUIS-JAK02-4 

IS2=IS-3*JAK02-4 

ISl=lS-2*JAK02-2 

IS2=IS-3*jAK02-4 

Kuva 12. Ydinympyrän alueella olevan sivu-uran käsittelyyn liittyviä merkintöjä. 

4.4 ./-integraalin määrittäminen 
voima-siirtymäkäy rasta 

Kolmepistetaivutuspalkkien koestukseen liittyy 
olennaisena tekijänä /-integraalin määrittämi
nen mitatun voiman ja sen aiheuttaman taipu
man avulla. Standardin ASTM-813 (1988) 
mukaan koko palkin keskimääräinen tai ns. 
globaali J-intcgraali lasketaan kaavasta 

_ A OQ 

Kolmepistetaivutuspalkille J[OQ/W ) = 2,0. 
Energiatarkasteluun perustuvan kaavan (18) on 
johtanut J. RICE (1973^ ja sen johto on esitetty 
mm. lähteessä (Ikonen & Kantola 1991). Si
vu-urallisen palkin nettopaksuus 6^/ on ni-
mellispaksuus - sivu-urien leveys. A tarkoit
taa työtä, jossa siirtymänä on koe palkissa voi
man vaikutuspisteen kokonaistaipuman Slol ja 
vastaavan ehyen palkin taipuman 8ehyt erotus. 
Työn A differentiaali on 

Bnelb
nW} (18) 

dA = F (d8l0, - dSthyi). (19) 
jossa 
A 
"nel 

W 

koepalkkiin sitoutuva energia, 
koepalkin paksuus, sivu-
uralliselle palkille S on 
nettopaksuus, 
alkuperäinen kannaksen 
(ligamentin) syvyys (b - W - OQ), 
koepalkin korkeus ja 
alkuperäinen särön syvyys. 

Ehyen keskeltä poikittaisvoimalla F kuormite
tun kaksitukisen palkin lineaarinen taipuma 
lasketaan yleisesti tunnetusta lujuusopin kaa
vasta 

6 " " = ^ 7 = —EL— i' (20) 48£/ 4EB,0IW
3 

missä L tukiväli ja / jäyhyysmomentti. Jos 
leikkausjännityksistä aiheutuva lisäys taipu-
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maan otetaan huomioon, suorakaidepoikkipin-
nalle kokonaistaipuman laskukaava on (Ylinen 
1976, s. 287) 

S.h,= FL' + 6. F/2 L 
4£eMIW

3 5GBlolW2 

- FL' n ^ 12 0 + W»*/2 j _ cFL' 
D "'3 s , l 4£ B!ol H'5 

(21) 
4E Bm W L^ 

Nyt, kun v = 0,3, VV = 0,01 m ja L = 0,04 m, 
kaavassa (21) hakasulkulausekkeen arvo on 
1,195. Jos leikkausjännitysten vaikutusta tai
pumaan ei oteta huomioon, on c = 1. Ehyen 
palkin taipuman differentiaaliksi saadaan 

-dF . dSlhyl = —£-± 
4FB«, WJ 

/-integraalin (18) differentiaaliksi tulee 

dJ=-2—F(d5lc - dS,Hyl) 
Bmb 

(22) 

_ 2 F dS,„, - U, 
B«>b 7EB„,B,„,bWz 

F dF 

(23) 

Si'!.cn asti, kun jokin integrointipiste plastisoi-
tuu, voiman ja siirtymän välinen riippuvuus on 
lineaarinen. Jos tämän lineaarisen alueen lo
pussa voimasta käytetään merkintää F0 ja tai
pumasta merkintää $). /-integraalin laskukaa
vaksi tulee 

J = —2— X F, I6t0!, - Z / F ~ 

B„,b lEB^B^bW* 
.(26) 

Voima F, annetaan elementteihin kohdistuvana 
vakiopaineena tai viivamaiseksi oletetulle kos-
ketussuoralle osuvien solmujen pakkosiirtymi-
nä. Ohjelma laskee voiman koko rakenteen 
kuormitusvektorin alkioista ja siirtymän pai
neen kuormittamien sivujen solmujen x-aksc-
lin suuntaisten siirtymien keskiarvosta. Kaa
revan särörintaman tapauksessa keskimääräi
nen särön syvyys lasketaan £PFAfJD-ohjel-
massa integroimalla särörintaman syvyys (iso-
parametrisia elementtejä käytettäessä nurkka-
solmuja painotetaan kertoimella yksi ja välisol-
mua kertoimella neljä). 

FFFA/3D-ohjelma tulostaa kolme globaalia / -
arvoa. Ensimmäinen näistä (GLOBJl), jonka 
laskemisessa taipumasta ei ole poisteltu ehyen 
palkin taipumaa (kaavojen 24 ja 26 oikean 
puolen viimeinen termi jätetty pris), antaa 
suurimman / - a r v o n . Toisen /-arvon 
(GLOBJ2) laskennassa ehyen palkin taivu
tusmomentista aiheutuva taipuma on poistettu 
(kaavoissa 24 ja 26 c - 1). Kolmannen /-ar
von (GLOBJ3) laskennassa ehyen palkin tai
vutusmomentista aiheutuvan taipuman lisäksi 
on poistettu vielä leikkausjännityksen aiheutta
ma taipuma (kaavat 24 ja 26 ja niissä c ~ 1,19). 
/-arvot GLOBJl ja GLOBJ3 ovat yleensä 
lähellä toisiaan. GLOBJ3 on tyypillisesti 2 % 
pienempi kuin GLOBJl, kun taas GLOBJl on 
näihin nähden tyypillisesti 10 % suurempi. 
Ohjelma tulostaa myös kaavan (6) avulla las
ketun jännitysintensiteetikertoimen Kj arvon (E 
ja vsärön kärjen materiaaliarvoilla). 

Epälineaarista aluetta varten kaavasta (23) saa
daan integroimalla 

/ = _ * _ 
Bne,b 

4)1 

F dSi„, - C L F 

4 E Bne, B,„, b W: 
(25) 

FFFM.?C-ohjelmassa kaavan (25) integraali 
lasketaan summaamalla voiman ja siirtymän 
muutoksen tuloja cli 
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4 . 5 J ä n n i t y s - v e n y m ä p i i r r o s 

VTT:n reaktorilaboratoriossa tehtiin touko
kuussa 1993 liaksi vetokoetta FFA-teräksellä 
(käytetty mallimateriaalina IAEA:n CRP-3 tut
kimusohjelmassa). Tehdyt kaksi vetokoetta 
antoivat lähellä toisiaan olevat jännitys-veny-
märiippuvuudet, jotka olivat myös lähellä ai
emmin tehtyjen kokeiden tuloksia. Kuvassa 
13 on esitetty "insinöörijiinnitys" ja todellinen 
jännitys venymän funktiona, joista laskelmissa 
käytettiin mululineaarista insinöörijännitys-ve-
nymäriippuvuutta. Todellinen jännitys saa
daan kertomalla insinöörijännitys luvulla l+ep, 
jossa £„ on plastinen venymä. Koketuloksiin 

asetettiin pienimmän neliösumman menetel
mällä Ram berg-Osgocdin sovite (kaava 3), 
jossa oleville parametreille saatiin arvot n = 
12,8 ja <r0 = 419MPa. Sovite ei nyt kuvaa 
hyvin jännitys-venymäriippuvuutta. Koska 
^-jännitys on herkkä jännitys-venymäriippu-
vuudelle, nyt ei voida käyttää Ramberg-Os-
goodin sovitetta. Sovitettu käytettiin kuitenkin 
FEM-analyyseissä tarvittavien lisäpisteiden 
ekstrapoloimiseen venymäarvoon noin t ~ 10 
asti (särön kärjen lähellä oleviin integrointipis-
teisiin tulee suuria venymiä). Laskelmissa 
kimmokertoimelle käytettiin arvoa E = 210 
GPa. 

700-
jännitys 
[MPal 

100-

0 

tod.jännitys 

ins.jännitys 

Ramberg-Osgoodin sovite 
n = 12,8 
o0.2 = 419 MPa 

E = 210 GP» 
oM = 576MPa/634 MPa 
T = 20° C 

i [ i i i I i i i I i i i I i i i I i i 
0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 venymä 

Kuva 13. Teräksen FF A jännitys-venymäriippuvuus. 

Kuvassa 14 on esitetty £/>FM2D-ohjelmalla 
laskettu kuvan 13 jännitys-venymäriippu
vuutta vastaava särön kärjen kriittinen avauma 
.//r- tai Ä^-urvon funktiona. A"/c-arvoihin40, 
50, 60, 70, 80, 90, 100 ja 1 K) MPavm liittyen 
laskennassa käytettiin kärkiclcmcnttcjä 0,020, 
0,020, 0,020, 0,030, 0,040, 0,040, 0,050 ja 
0,050 mm. Jos kärkiclementli on liian suuri, 
piste ei osu suoralle CTODc vs. Jtc. Jos taas 
kärkiclemcntti on liian pieni, epälineaarisen 

analyysin iterointi ei suppene. Kuvaan 14 vii
taten saaliiny/c:n ja CTODc:n välisen yhteyden 
ilmaisevassa kaavassa (11) 

he =mro CTODc (27) 

olevalle kertoimella m arvo m = 1.96...2.16 
(tasovenymätilassa tunnetusti m * 2), kun 
myötörajalle käytettiin arvoa a0 = 419 MPa. 
Pienin m.n arvo liittyy pienimpään sitkeysar-
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voon ja vastaavasti suurin m.n ano suunni-
paan silkeysarvoon. Kaava s 26) kerroin m on 
lähellä vakiola, joten särön kärjen avauma 
C7"0D on ./-integraalille vaihtoehtoinen para
metri (huomattava CTOD.n laskentatapa, ks. 
kuva 6). 

Todettakoon, että m:n arvolla n - °° yhteys (27) 
ei ole enää yksikäsitteinen. Tällöin viivain-
tcgraali (1) ei ole voimassa, koska sen johta
misessa tarvittava ehto duida = - duldx. missä u 
on siirtymäkomponenui, ei ole voimassa särön 
kärjen lähiympäristössä. 

K;(.-ar\oja 20, 30... 1 H) MPa*m vastaten öVl.-
arvoiksi raatiin 1242. 1240. 1252, 1256. 
1254. 1254, 1254, 1254, 1244 ja 1241 MPa. 
Todetaan, ettäöu. /a0 - 3. 

Jännitystä öv voidaan arvioida myös analyytti
sesti HRR-kentän avulla. Yhdistämällä kaavai 
(4>ja< 11) saadaan («= 1) 

Sijoittamalla CT0 = 419 MP. m = 2, q,/E = 0.002, 
/„ = 4.5. n= 12.8 ja <% (tf = Q,n = 12,8) = 2.6. 
saadaan kohdassa r = 4-CTOD a^ = 1458 MPa ja 
kohd• ssa r = 8-CTöD o\ = 1386 MPa. InKg-
roimalla välillä t4...8)CTÖ£> tulee aja0 - 3.44 
eli keskimääräiseksi jännitykseksi a, =1419 
MPa. Jännitysarvoi ovat jonkin verran suurem
pia kuin FEMillä saadut (vn. kuva 3). Eroa
vuudet johtuvat mm. eroistajännitys-venymä-
riippuvuuden kuvauksessa: FEM-laskennassa 
käytettiin muliilineaarista kuvausta ja analyytti
sessä ratkaisussa Ramberg-Osgoodin sovitctta. 

Jännityksen av todellisen maksimin csiiniymis-
kohdassa r = 1CTOD on <rvt. = 1533 MPa. Tätä 
arvoa tai kuten myös välillä (k^.k^CTOD in
tegroitua cv-arvoa voidaan pitää Iohkomurtu-
maan liittyvänä muriumisparamcirina, joka on 
varsin yleispätevä suure, sillä se ei riipu dimen-
siotekijöistä ja constraint-efeklistä kuten K/Clai 

Oh laJEl. rJcrODl 
ffs(0.n). (28) 

0 10 

(TOI) |mml-

0,05^ 

0 ,0> 

0,01-

( 

4 

& 
2 

S 
I I 

0 

20 

S 
4 

f 

1 

0 

30 

6 0 

40 

8 0 

50 

1 

7 

oo 

60 

1 

J c (kN/m**2| 

' 

20 

-m- CTOD vs. j 

- O - CTOD \s . K 

ayc - 1250 IMPal 

}c,„ = 1278 IMPal 

K,c ssy |MPaVm| 

Kuva 14. EPFM2D -ohjelmalla laskettu särön kärjen avauma J/r - tai K/( -arvon funktiona kuvan 
13 jännitys-venymäriippuvuudclla. 
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5 LEVYN PAKSUUDEN VAIKUTUS 
MURTUMISSITKEYTEEN 

Pienessä koI.Tiepistetaivutuspalkissa esiintyy 
sekä särön mataluus- että kappaleen paksuus-
efekti. Näitä efektejä on syytä tutkia toisistaan 
erillään ennen niiden yhteisvaikutuksen selvit
tämistä. Tässä luvussa tutkitaan pelkkää pak-
suuscfektia kuvan 15 kiekkomallilla. jossa 
mataluuscfekti jää pois (särö äärettömän syvä) 

pakkosiirtymät 

/ A V * vaihteleva määrä / 
\ A \ 3D-elementtejii / 

. .. . ^Vpaksuussuunnassa/ paksuutta / XT ™s 
varioidaan ^ 

Kuva 15. Paksuusefektin tutkimiseen käy
tetty l°.vyn paksuinen kiekko jonka reunat pa
kotetaan siirtymään SSY-tilan mukaisesti. 

5 . 1 Laskentaperiaate 

Valitaan jokin silkcysarvo (esimerkiksi K!c = 
70 MPaVm) ja lasketaan kaksidimensioiscila 
mallilla tasovenymälilassa syvän särön särön 
kärjen avauma CTODc ja kriittinen jännitys oyc 

särön edessä (integroitu arvo välillä 
4..$CTODc). Tämän jälkeen kolmculouciscs-
sa kickkomallissa pakkosiirtymiä lisätään por
taittain niin paljon, että särörintamassa (nyt 

keskellä) saavutetaan a^ samalla etäisyydellä 
särörintamasta kuin kaksiulotteisella mallilla. 

Levyssä vallitsee kaukana särörintamasta taso-
jännitystila. Lähellä särörintamaa jännitystila 
tulee monimutkaisemmaksi ja levyn keskellä se 
on sitä lähempänä tasovenymälilaa mitä pak
sumpi levy on. Ohuen levyn tapauksessa kaa
voja (8) vastaavat tasojännitystilan pakkosiir-
tymien kaavat ovat (Ikonen 8c Kantola 1991) 

«, = ii±WL ( Ä . )" 2 ( i ^ v - cosfl» cos«*2) 
E '2/r> 1 + v 

„, = (1±ML [Ä-f {i^y - c0Sff) «n(*2). 
E >2JT' 1 + v 

(29) 

Laskelmien mukaan lopputulokseen ei ole 
olennaista vaikutusta, vaikka kaavojen (29) si
jasta käytettäisiin kaavoja (8). Kiekon säde R 
on valittava tarpeeksi suureksi, jolta särö rin
tama ci häiritse rcunasiirtymiä (29). 

Laskentateknisiä 
parametreja 

• NELEM 320 (3D-clemcnttejä yh
teensä) 

• NZJAKO 2 (paksuussuunnassa 2 ele-
menttikerrosta, joiden pak
suuksien suhde 4:1) 

• ZPAKS 5 mm (levyn paksuus t = 10 
mm sama kuin pienessä tai-
vutuspalkissa) 

• ydinympyra ulkosäde 148,1 mm, 8 sek
toria ja 20 rengasta käriuele-
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NSOLMU 

NDOF 

NEKK 

1NTEG 

* / 

NINKR 
M, 
DELSIG 

ID AY 

CONVER 

menitiO,03. 0,04 ja 0.05 
mm (q = 1,5095, peräkkäis
ten renkaiden sivujen pi
tuuksien suhde, särörima-
man alue sama kuin jäljem
pänä kolmepistetaivuspal-
kissa) 
1989 (.solmupisteitä yhteen
sä) 
5132 (vapausasteita 
yhteensä) 
1196110 (alkioiden määrä 
jäykkyysmuiriisissa) 
3, integrointiaste 3x3x3 kai
kissa elementeissä 
70, 80 ja 90 MPaVm(vas
taavat pakkosi irty m at) 
20 (kuormitusportaita) 
3,5, 4 ja 4,5 MPavfiT 
0,5 % hetkellisestä myötö-
rajasta 
10 (jos itcrointikierroksia tä
tä enemmän, jäykkyysmat-
riisin päivitys) 
\{)~- (konvergenssiraja, 
siirtymäkomponentiien ero
tusten neliöiden summa) 

Laskenta-aikoja (CRIMSON) 

- jäykkyysmatriisin redusointi 78,4 s (cpu) 
yhden siirtymävektorin ratkaisu 1,5 s 
kokonaisajoaika 1 h 30 niin 

5.2 Tulokset 

Laskelmat lehtiin sitkeysarvoilla K/c = 70, 80 
ja 90 MPaVS. CTOD-arvot saatiin kuvasta 14 
(o = 1250 MPa). Sitkcysarvoja 70, 80 ja 90 
MPaVm vastaten kärkiclementin koko oli 0,03, 
0,04 ja 0,05 mm. 

Kolmeulotteiset analyysit tehtiin käyttämällä 
3x3x3- integrointia ja kahta elementtikerrosta 
paksuussuuiiassa. Kokonaispaksuudesta mal
linnettiin symmetrinen puolikas. Analyysien 
tulokset on esitetty kuvissa 16-24. 

Laskelmat lehtiin myös käyttämällä yhtä ja 
kolmea elementtikerrosta paksuussuunnassa, 
mutta tulokset olivat olennaisesti samat kuin 
kahta clcmcnttikerrosia käytettäessä. 

K [MPa\m] 
i <•

 

6 0-

50-̂  

40-^ 

3 0-

20"i 

( 

A 

• 

m 

i 

A 

m 

2 

^*~S. 
A A A 

1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 

i 4 « 

- • — K/INKR 1 

—#— INKR 4 

- ± - INKR 7 

- • — INKR K) 

-D— kriittinen 70 

26,9 MPaVm (kaavasta 30) 

etäisyys keskitasosta [mm] 

Kuva 16. K/ särönntamaa pitkin eri kuormitusinkranvnteillä. SSY-lilan Klc = 70 MPaJm. 
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sigy |MPa) 
1400-

600-

400-

200-

a - 426 MPa m 

= 1250 MPa 
3a m = 1284 MPa 

- * • 

- * -

- A -

~ ^ 

- O -

sigy/INKR 1 

INKR 4 

INKR 7 

INKR 10 

kriittinen 70 

0 j i i i i | i i i i | i i i i | i i i i | i i i i | etäisyys keskitasosta [mm] 
0 1 2 3 4 5 

Kuva 17. Keskimääräinen ay vakioetäisyydellä (4...8) CTOD = 0,09704...0,19408 mm 
särörintamaa pitkin eri kuormitusinkrementeillä. SSY-tilan Klc = 70 MPa-lm. 

CTOD [mm) 

0,05^ 

0,04^ 

0 ,0> 

0,0> 

0,0W 

o! 

t 1 

i i < i 

- H 

1 

J ' 

V 
rA • 

-m- CTOD/INKR 1 

- # - INKR 4 

- A - INKR 7 

- + - INKR 10 

K, =70 MPaVm Ie ssy 

Kuva 18. Särön kärjen avauma CTOD särörintamaa pitkin eri kuormitusinkrementeillä. 
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- * -

- * -

- i -

- * -

- D -

INkR 1 

INKR 4 

INKR 7 

INKR 10 

kriittinen 80 

26,9 MPavm (kaavasta 30) 

etäisyys keskitasosta !mm] 

Kuva 19. K/ särörintamaa pitkin eri kuurmitusinkrementeillä. SSY-tilan Ktc = 80 MPaVm. 

1400-
sigy [MPai 

200-

a =1250 MPa 

0 | ' ' ' ' | > ' ' ' | ' • i ' | i i i ' | i i • i | etäisyys keskitasosta |mm] 
0 1 2 3 4 5 

^ 

3cr = 1284 MPa m 

-m- s'g> 

- # - INKR 4 

-+- INKR 7 

— • - INKR 10 

- O - kriittinen 80 

Kuva 20. Keskimääräinen o vakioetäisyydellä (4..8) CTOD = 0,12644...0.25288 mm 
särörintamaa pitkin eri kuormitusinkrementeillä. SSY-tilan K/r - 80 MPa-fih. 
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CTOD [mm] 
O.Ofr 

0,OS 

0,0 + 

0,03 

0 ,01 

0,0V 

0 * -

-m-
-+-
-A-

-+-
-a-

CTOD/INKR 1 

INKR 4 

INKR i 

INKR 10 

kriittinen 80 

K, =80 MPa^m 
Ic ssy 

etäisyys keskitasosta [mm] 

Kuva 21. Särön kärjen avauma CTOD säröriniamaa pitkin eri kuormitusinkrementeillä. 

-m-

- * -

- A -

-+~ 
- O -

INKR 1 

INKR 4 

INKR 7 

INKR 10 

kriittinen 80 

26,9 MPaVm (kaavasta 30) 

I I | I I I I | I I I I | ! I I I | I I I I etäisyys keskitasosta [mm] 

Kuva 22. K/ säröriniamaa pilkin eri kuormitusinkrementeillä. SSY-tilan Kjc = 90 MPalm. 
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140» 
sigy IM Pa I 

1200-

1000-

800-

600-

400-

200-

0 - - T 

a = 426 MPa 
m 

ayi. =1250 MPa 

i t i I i i i i l i i i i l i i i i 

±=-± 
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Kuva 23. Keskimääräinen ov vakioetäisyydellä (4...H) CTOD = 0.158X8...0,31776 mm 
särörintamaa pitkin eri kuormitusinkrementeillä. SSY-tilan K!c = 90 MPa<m. 
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Kuva 24. Särön kärjen avauma CTOD särörintamaa pitkin eri kuormitusinkrementeillä. 
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Havaintoja 
• kuvien 16-24 mukaan pienellä kuormitus

tasolla Kt-, o - ja CTOD-jakaumat ovat 
lähes vakioita levyn paksuussuunnassa ja 
kuormitusta lisättäessä ero keskipinnan ja 
vapaan pinnan lähellä kasvaa 

• lisättäessä kuormitusta tasavälisesti K/-
arvot kasvavat lineaarisesti kuormituksen 
funktiona ja o,-arvoi hidastuvat, kuten lu
vussa 3.1 esitettiin 

• ay-jännitys on keskipinnan lähellä tasove-
nymätilan mukaista arvoa = 3am lähellä ja 
vapaan pinnan lähellä myötörajaa am lä
hellä 

• laskettaessa alueintegraaleja eri säteisten 
renkaiden yli hajonta fy-arvoissa keski
pinnan alueella on tyypillisesti < 1 % (kuva 
25) hajonnan kasvaessa vapaan pinnan 
suuntaan siirryttäessä, vapaan pinnan lä
hellä hajonta on jopa > 10 % aiheutuen 
voimakkaasta jännitystilan muutoksesta 
vapaan pinnan lähellä (boundary layer 
effect), kuitenkin noin 3 mm:n jälkeen K\ 

asettuu kaukokentän arvoa vastaavalle va
kiotasolla 
erot tuloksissa käytettäessä 2x2x2-integ-
rointia tai 3x3x3-integrointia olivat yleensä 
vähäiset, mutta käytettäessä 2x2x2-integ-
rointia saadaan erityisesti vapaan pinnan 
lähellä useita kertoja suurempia CTOD-
arvoja kuin 3x3x 5-integrointia käytettäes
sä, ilmiö johtuu samasta kuin seuraavakin 
eli, että elementeiltä häviää jäykkyyttä 
2x2x2-integroinnissa 
käytettäessä 2x2x2 -integrointia epälineaa
rinen iterointi pysähtyi suppenemisvai-
keuksiin pienemmällä kuormituksella kuin 
3x3x3-integrointia käytettäessä, kun ele-
menttikerroksia paksuussuunnassa oli 
useampia; tämä aiheutuu siitä, että ele
menteiltä puuttuu jäykkyyttä 2x2x2-int',3-
roinnissa (ongelma häviää, jos särörinta-
ma on kaareva, jolloin elementtien vinous 
tuo tarvittavan jäykkyyden) 
jopa yksi elementtikerros paksuussuun
nassa antaa jännitystilan levyn keskellä 
varsin tarkasti. 
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Kuva 25. K f-arvo elementtirajojen määräämän 10 eri ympyräalueen yli, kun kuormitus on K[c -
70MPa-im. Kc-arvot laskettu kolmeulotteisella kuvan 15 kiekkomallilla (syvä särö, kokonaispak
suudesta mallinnettu symmetrinen puolikas). 
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Mitattaessa tasovenymätilan murtumissitkeytta 
KIc standardin AST.M-399 (1981) mukaan 
koekappaleen paksuuden t tulee täyttää ohto 

>2,5 i^.)2. 
On 

(30) 

Kuviin 16,19 ja 22 on merkitty kaavasta (30) 
laskettu paksuutta t = 10 mm ja myötöjän-
nitystä om = 426 MPa vastaava K!c = 26,9 
MPa/rn. 

Kuvista YI, 20 ja 23 todetaan, että pintaker
roksissa Oy-jännitys jää kuormitustasosta riip
pumatta myötörajan am tuntumaan eikä lohko-
murtumalle pintakerroksissa ole edellytyksiä. 
Murtumista pintakerroksessa ei hallitse nor-
maalijännitys, vaan ilmeisesti venymä (ja särön 
kärjen avauma). 

Sitkeyden kehittyminen 

Kuvassa 26 laskelmia on jatkettu korkeammille 
sitkeysiasoille. Havainnollistetaan kuvan 26 
käynen merkitystä. Jos suurella levyllä tehtäi
siin koe ja jollakin tavalla saataisiin selville 
stabiilin särönkasvun alkamiskohta ja Kc-
arvo, kuvasta 26 saataisiin selville vastaava 
/C/c-arvo. Jos esimerkiksi lcvypaksuudella 10 
mm stabiilin särönkasvun alkamiseen liittyvä 
Kc = 120 MPaVln\ vastaava tasovenymätilan 
arvo olisi Kic iS>. = 85 MPalfuK 

Kuten '•'.uvasta 26 ilmenee, lietyn paksuisella 
kiekkokisalla (jos sellainen tehtäisiin) ja 
tietyllä jännitys- venymäriippuvuudella voidaan 
määrittää tasovenymätilan sitkeys vain tiettyyn 
Kyc-tasoon asti. Paksuudella t = 5 mm tämä 
"kyllästymistaso" on nyt Kjc ~ 70 MPaV^n ja 
paksuudella t - 10 mm KIc = 90 MPaVm". 

K [MPavml 
c 

140-
i : 

120-

101-

80^ 

6 0-

4 0-

20-

/ = 5 mm 

26,9 MPavm ( t = 10 mm, kaava 30) 

19,1 MPaVm ( t = 5 mm, kaava 30) 

| I I I I | I I I I | I I I I | I I M J I I I I | I I I I 

I) 20 40 60 80 100 120 140 "le ssy 
[MPavml 

Kuva 26. Äärellisen paksuisen levyn keskellä Kc-arvo (särön stabiilin kasvun alkaminen 
särörintaman keskellä) tasovenymätilan K)c-arvonfunktiona. Kc-arvot laskettu kolmeukmeisella 
kuvan 15 kickkomallilla (syvä särö). 
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Paksuusvaikutusilmiöstä todetaan, ett'' se al
kaessaan voimistuu erittäin nopeasti siueysla-
soa nostettaessa. 

Kriittinen K!c-dr\v särörintaman keskellä voi
daan saavuttaa paljonkin lopullista murtumis-
kuormitusta pienemmällä kuormauksella, kos
ka vapaissa pinnoissa leikkauiuminen 45°:een 
kulmassa (kuva 27a) edellyttää korkeaa kuor
mitustasoa. Koetulos sisältää pintakerrosten 
sitkeyttä nostava-, efektin. 

Ennen kuin maksimikuormhus saavutetaan, 
särörintama voi kasvaa levyn keski alueella sta-
biilisti. Maksimikuormituksera laskettu mur-

lumissitkeys ei ole siis Ktc, vaan levyn keskellä 
vallitsevasta paikallisesta Kt~arvosta edellä 
esitetyllä tavalla laskemalla saatava arvo silloin, 
kun särön stabiili kasvaa alkaa levyn keskellä. 

Käytännössä ongelmana on havaita stabiilin 
särön kasvun alkamisajankohta. Yksi mahdol
lisuus on käyttää murtumisvastuskäyrää, 
johon liittyen on myös käytettävissä murtu
misen jälkeen mitattavissa oleva venyneen alu
een (stretch zone, kuva 27b) pituus. 

Pintakerrosten häiritsevä vaikutus vähenee li
säämällä paksuutta tai käyttämällä sivu-uria. 

leikkautuminen 
45 asteen kulmassa 

särörintaman stabiilia 
kasvua sitkeässä 
tapauksessa 

a) 

särön kasvun 
alkaminen ja7 -arvon 
saavuttaminen 

lohkomurtuma 
kärjen edessä 

väsytyssaru >j* • 

stretch zone 

b) 

Kuva 27. Murtuminen levyssä (a,periaatepiirros)ja väsytyssärön tylpistyminenja tulo kriittiseksi 
eli särön kasvun alkaminen (b). 
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6 SÄRÖN MATALUUDEN VAIKUTUS 
MURTUMISSITKEYTEEN 

Mataluusongelmaa tutkittiin VTT:ssa alusta
vasti keväällä 1992. Tässä yhteydessä selvi
tetään tasovenymätilassa, millä sitkeystasolla 
kuvan 7 kolmcpistctaivutuspalkissa puoliväliin 
ulottuvan s.'ron mataluus alkaa vaikuttaa. 
Kuormituksena on poikittais voima tai puhdas 
aksiaalinen veto. Tutkitaan myös CMOD-lo
ven vaikutusta. Koimepistetaivutuspalkin li
säksi tutkitaan myös tilannetta isossa levyssä, 
jossa levyn korkeus on VV = 100 mm. Jänni-
tys-venymäriippuvuutena käytettiin kuvan 13 
muliilineaarisista kuvausta. 

6 . 1 Laskentaperiaate 

Valitaan jokin sitkcysarvo (esimerkiksi K/c = 
70 MPaVS) ja lasketaan kaksiulotteisella mal
lilla tasovenymätilassa syvän särön särön kär
jen avauma CTODc ja kriittinen jännitys oyc 

särön edessä (integroitu arvo välillä 4...8 
CTODc). Tämän jälkeen kolmepistetaivutus-
palkin mallissa pakkosiirtymiä lisätään askelit
tani niin paljon, että särörintaman edessä saa
vutetaan OyC samalla etäisyydellä särörintamas-
ta kuin SSY-analyysissä. 

K IJc [MPaVml ; 

11 | i 1 1 1 | i 1 1 1 | i 1 1 1 

kyllästymistaso 

• 19,1 MPaVm] ( a = 5 mm, kaavasta 31) 

1111 | i i 11 | i i I I | i 111 [ i i > i 

poikittaisvoima 
ja epz - 0,001 
ei CMOD-lovea 

poikittaisvoima 
ja CMOD-lovi 

poikittaisvoima 
ja ei CMOD-lovea 

a = S mm 

Klc ssy M^M 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Kuva 28. Pelkän särön syvyyden aiheuttama sitkeyden kehittyminen. Laskettu kolmepistetai-
vutuspalkilla tasovenymätilassa (a = 5 mm ja t = °°). 
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6.2 Tulokset 

Tulokset on esitetty kuvassa 28. Kuormitus
tavalla on vaikutusta sitkeyden kehittymiseen. 
Kolmepistetaivutuspalkin puhtaan aksiaalisen 
voiman yhteydessä sitkeys alkaa nousta tasolta 
K k ss\ ~ 30 MPaVrn, kun taas poikitttaisvoi-
man tapauksessa sitkeys alkaa nousta tasolta 
Kh. sn = 50 MPavm. Tämän mukaan koepal-
kin mittauskyky on parempi poikittaisen kuin 
aksiaalisen voiman tapauksessa. Sitkeysta-
sosta KIc = 80 MPavm alkaen tilanne muut
tuu päinvastaiseksi (kuvan 28 käyrät leikkaavat 
toisensa). CMOD-loven vaikutus osoittautui 
hyvin vähäiseksi. 

Kaikissa FEM-laskclmissa J-arvo on muutet
tu kaavan (6) avulla laskennalliseksi K/y-ar-
voksi, jonka käyttö on ehkä havainnollisempaa 
kuin /-integraalin. Puhtaan paksuusefektin 
tutkimisessa voidaan käyttää varsinaista jänni-
tysintensiteettikerrointa K/. Jotta paksuus- ja 
mataluusefcktejä esittäviä kuvia 26 ja 28 voi
daan verrata toisiinsa, käyteään myös kuvassa 
28 jännitysintensiteettikemxnta Ky. 

Mitattaessa tasovenymätilan murtumissitkcyttä 
Klc särön syvyyden a on täytettävä ehto 

a > 2 , 5 ( ^ ) 2 . (31) 

Kuvaan 28 on merkitty kaavasta (31) laskettu 
syvyyttä a = 5 mm ja myötöjännitystä am = 
426 MPa vastaava enimmäisarvo Kic =19,1 
MPaVm. 

Kuvasta 28 todetaan, että mittauskyky tasovc-
nymälilassa ja nyt käytetyllä jännitys-veny-
märiippuvuudella (kuva 13) "kyllästyy" tasolle 
Kjc = 80 MPaVm, jota vastaava J-arvo on/ / c= 
(1-V 2 )Ä: / C

2 /E = 27,7 kN/m. KyUästymistaso 
tarkoittaa sitä, että a.-jännitys ei pysty saavut
tamaan tasovenymätilan kriittistä arvoa samalla 
tarkasteluetäisyydellä särön kärjestä, vaikka 
kuormitusta lisättäisiin kuinka paljon tahansa. 
Kappale vain plastisoituu yhä enemmän ja ky
seessä on ikään kuin päätyminen plastiseen 
rajakuormitukseen, johon voi liittyä stabiilia 
särönkasvua. 

Koekappaleen mittauskykyä voidaan kuvata 
kertoimella a, jonka määrittelee yhtälö 

a >ai±, (32) 
aa 

jossa a on särön syvyys. Sijoittamalla kaavaan 
(32) a = 5 mm, Jk = 27,7 kN/m ja o0 = 419 
MPa, saadaan a = 75,5. Jos tarkastellaan ta
soa, jossa poikittaisvoiman tapauksessa käyrä 
erkanee 45 :n suorasta cli Kic = 50 MPaVm, on 
a = 193. On huomattava, että tarkastelu tehtiin 
tasovenymätilassa, joka ei vastaa todellista ti
lannen \ kolmepisietaivutuspalkissa. Todellista 
tilannetta tarkastellaan luvuissa 7 ja 8. 

6 . 3 Levyn tasoa vas taan kohtisuo
ran muodonmuutoksen vaiku
tus 

Tarkastelut tehtiin edellä tasovenymätilassa, 
jolloin levyn tasoa vastaa kohtisuora venymä 
oli estetty. Mm. lämpökuormitukseen liittyen 
tutkittiin kuitenkin myös levyn tasoa vastaa 
kohtisuoran muodonmuutoksen vaikutusta. 
Tätä varten tehtiin kolmepistetaivutuspalkin 
kaksiulotteisesta mallista kolmeulotteinen mal
li, jossa oli yksi elementtikerros paksuus-
suunnassa. Sen paksuudeksi valittiin B = 10 
mm. Toisen sivun siirtymät estettiin ja toiselle 
sivulle annettiin venymää ez = 0,001 vastaava 
pakkosiirtymä' 0,01 mm. Tämä vastaa teräk
sessä, jonka lämpöpitenemiskerroin on a = 
1210"°, noin 83 °C:n aiheuttamaa lämpövc-
nymää. Sivupinnan pakkosiirtymä inkremen-
toitiin samalla tavalla tasavälisesti kuin palkin 
pistevoimaa vastaava poikittaissiirtymä. 

Kuvassa 2 ' esitetty tulos osoittaa, että matalan 
särön efekti ei nyt juurikaan heikkene poikit-
taisvenymän vaikutuksesta. 

Havaintoja 
• kuvan 28 käyrät ovat varsin herkkiä jänni-

tysvenymä-riippuvuudelle 
• tehdyissä tasovcnymäanalyyscissä ./-in

tegraalit laskettiin sekä viiva- että aluein-
tegraaleina eikä tuloksissa ollut olennaista 
eroa 

• kärkiclementin kokoon liittyen kuvan 28 
kukin piste laskettiin siten että, pienestä 
kärkielemcntin koosta (noin 0,02 mm) 
lähtien kokoa lisättiin 0,01 mm:n välein 
niin monesti, että ratkaisu suppeni. 
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7 SIVU-URATON KOLMEPISTETAIVUTUSPALKKI 

Analysoidaan sivu-uratonta koetta (FFA6). 
Koepalkin korkeus VV = 9,98 mm, leveys B = 
9,99 mm, kokonaispituus 55,0 mm ja tukiväli 
40,0 mm. Särörintaman syvyys on esitetty 
kuvassa 30. Särörintama kaarevuus symmct-
risoitiin keskitason suhteen. Voima kohdistet
tiin tasaisena paineena elementtien pintoihin tai 
toisessa vaihtoehdossa annettiin viivamaiscksi 
oletetulle koskctussuoralle osuvien solmujen 
pakkosiirtyminä, jolloin vastaava reaktiovoima 
laskettiin integroimalla elementtien jänntyksis-
tä. 

Tutkittiin myös kaltevilla tasoilla olevien rullien 
kiikasta aiheutuvan aksiaalisen puristavan voi
man vaikutusta (kuva 29). Jos kosketusolo-
suhtect rullan ja vinon alustan sekä toisaalta 
rullan ja koepalkin välillä oletetaan saman
laisiksi, on tilanne rullan keskipisteen kautta 
käyvän ja alustatasonja koepalkin tason puo
littavan tason suhteen symmetrinen. Kitka-

kavoimaksi F^ saadaan Ffi = F tan(5 ). Tämä 
voima, jonka laskukaava pätee palkin taipu
man ollessa pieni, lisättiin laskentamalliin. 
Kitkavoiman vaikutus ilmenee kuvista 33-35. 

VTT:n reaktorilaboratoriossa tehtiin kesäkuus
sa 1993 kaksi uutta vctokoetta FFA-teräksellä 
Vetokokcct tehtiin huolellisesti hiomalla sor
vauksessa mahdollisesti muokkautunut ohut 
pintakerros pois. Koetuloksista mitattiin hal
kaisijan profiili. Kaksi koetta antoivat lähellä 
toisiaan olevat jännitys-venymäriippuvuudct, 
jotka olivat myös lähellä aiemmin samalla te
räksellä tehtyjen kokeiden tuloksia (vrt. kuva 
13). Kuvassa 31 on esitetty mahdollisimman 
tarkkaan koetulokseen sovitettiin "insinööri-
jännitys" ja todellinen jännitys venymän funk
tiona, joista laskelmissa käytettiin multilineaa-
ristainsinöörijännitys-venymäriippuvuutta. 

10 ast. VV =9,98 mm 

TO 

B = 9,99 mm 

keskitaso 

Kuva 29. Kitkavoiman laskemiseen liittyviä merkintöjä. 
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Kuva 30. Särörimaman syvyys sivu-urattomassa koepalkissa. 

Kuvan 31 käyrää määritettäessä koetulosta kä- ritettiin siten, että kimmokertoimcksi tuli E = 
sitcliin seuraavasti. Mittauskohdan paksun ui- 210 GPa. Mittauskohdan poikkipinta-ala mää-
kopuolisen alueen lineaarinen jousivakio mää- ritettiin keskimääräisen halkaisijan (2,87 mm) 

jännitys 
[MPa] 

700-

100-

tod.jännitys 

ns.jännitys 
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Ramberg-Osgoodin soviti 
n = 28.0 
a0.2 = 463 MPa 

E = 210 GPa 
o M = 576MPa/634 MPJJ 
T = 25 C 

Kuva 31. Teräksen FFA jännitys-venymäriippuvuus (uusintamittaus). 
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avulla. Koetuloksiin asetettiin pienimmän ne
liösumman menetelmällä Ramberg-Osgoodin 
sovite (kaava 3), jossa oleville parametreille 
saatiin arvot n = 12 ja o"0 = 374 MPa. Sovite ei 
nyt kuvaa hyvin jännitys-venymäriippuvuuiia, 
minkä vuoksi laskennassa käytettiin multiUne-
aarista esitystä. 

Sen selvittämiseksi, milloin stabiili särön 

Kuva 32. Murtumisvasiuskäyrät. 

Laskennassa käytettiin kahta clcmcnttikerrosta, 
joista palkin keskitasoa lähinnä olevan kerrok
sen paksuus oli 4 mm ja ulkokerroksen I mm. 
Voima annettiin palkin keskikohdan viivamai-
scna pakkoiaipumana 0.8 mm. Koetuloksesta 
tiedettiin (kuva 33). että tähän tarvittava voima 
on noin 4700 N. Tällä voimalla laskettiin 
palkin neljänneksen kitkavoimaksi 103 N (ks. 
kuva 29). Pakkotaipuma ja kitkavoima ink-
rcmentoitiin samalla tavalla lasaväliscsti. Tästä 
aiheutuu vähäisiä virhettä voiman ja taipuman 
välisen riippuvuuden ollessa epälineaarinen. 

7.1 Analyysien tulokset ja vertailu 
koetuloksiin 

Kuvat 33-36 esittävät tuloksia. Kuvassa 34 
koskien kolmeulottcisia analyyseja laskettu J-

kasvu alkaa, tarkastellaan mitattuja niurtumis-
vasluskä) riä (kuva 32). Särön stabiilin kasvun 
alkamiseen liittyvät 7/r-arvoi ovat korkeita: si-
vu-uratiomassa noin Jlc = 350 kJ/m- ja sivu-
urallisessa noin Jk - 250 kJ/m'. Vastaavat 
Kk-arvot ovat luokkaa Ku = 300 MPaViii. 
Särön stabiilia kasvua ei siis esiinny kuin kor
keintaan hyvin paikallisesti, jos esimerkiksi 
Kk < 70 MPaVm. 

arvo tarkoittaa globaalia /-arvoa (GLOBJI), 
jonka laskemisessa taipumasta ei ole poistettu 
ehyen palkin taipumaa (kaavojen 24 ja 26 oi
kean puolen viimeinen termi jätetty pois), kos
ka näin ci ole tehty myöskään mittauslaitteiston 
järjestelmässä. Laskelmat tehtiin käyttäen sekä 
2x2x2- ja 3x3x3-integroiniiasictia erojen jää
dessä vähäisiksi. Tulokset on esitetty integ-
rointiasicclla 3x3x3. koska näin saadaan särö-
rintamaan jakaumien tarkastelua varten enem
män integroiniipisieitä. 

Kuvassa 36 CTODI tarkoittaa C7(?D-arvoa 
kocpalkin keskitasossa. CTODI kahden clc-
menttikerroksen välissä olevassa solmupislcla-
sossa ja CTOD2 ulkopinnan tasossa. 

800-
J [kN/m! 

700H 

«• sivu-uria 
kokeet FFA1 ja 
FFA6 
sivu-urat 
koe FFA3 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 sariin kasvu [mm| 
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taipuma \uiman vaikutuskohdassa [mm) 
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Kuva 33. Sivu-urattoman kolmepistetaivutuspalkin voiman vaikuiuskohdan tjipurra, kaareva 
särörintamaja särön keskimääräinen syvyys 5.G2 mm. 3D-analyysissä kaki elerrenaikerrosta. 

CMOD[mm] 
0,J 

koetulos 

FEM-3D-tulos 

FEM-3D-tuios ilman 
aksiaalivoimaa 

FEM-2l>-TVT-liilos 
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ei sivu-uria 
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F [INI 

Kuva 34. Sivu-uratioman kolmepistetaivutuspalkin särön avauma CMOD, kaareva särörintamaja 
särön keskimääräinen syvyys 5.02 mm. 3D-analyysissä kaksi elementiikerrosta. 
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Kuva 35. Sivu-urattoman kolmepistetaivutuspalkin J-integraali, kaareva särörintama ja särön 
sy.yys 5,02 mm. 3D-analyysissä kaksi elementtikerrosta. 
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Kuva 36. Sivu -urattoman kolmepistetaivutuspalkin särön kärjen avauma CTOD, kaareva särö
rintama ja särön keskimääräinen syvyys 5,02 mm. 3D-analyysissä kaksi elementtikerrosta. 
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2D-TVT-analyysin laskentateknisiä 
parametreja 

NELEM 

ydinympyrä 

suorakaide-
alue 
a 

• NSOLMU 
• NDOF 
• NEKK 

• 1NTEG 

NINKR 
Aw 
DELSIG 

ID AY 

CONVER 

115 (TVT-dementtejä yh
teensä, CMOD-lovi) 
ulkosädc2mm,8xl0- 80 
elementtiä, kärkielementti 
0,03 mm (<? = 1.3906) 
8x3 = 24 elementtiä 

= 5,02 mm (särön syvyys, 
ydinympyrän translaatio 
0,02 mm) 
394 (solmupisteitä yhteensä) 
759 (vapausasteita yhteensä) 
32 020 (alkioiden määrä 
jäy kk yysmatri isissä) 
3, integrointiaste 3x3 kai
kissa elementeissä 
0,8 mm keskikohdan pak-
kotaipuma 
100 (kuormitusportaita) 
0,008 mm 
0,5 % hetkellisestä myötö-
rajasta 
10 (jos iterointikierroksia 
tätä enemmän, jäykkyys-
matriisin päivitys) 
10"' -5 

Laskenta-aikoja (CRIMSON) 

• jäykkyysmatriisin redusointi 3,3 s (cpu) 
• yhden siirtymävektorin ratkaisu 0,3 s 
• kokonaisajoaika 1,2 h 

Laadunvarmistusmielessä ja ohjelmien toimi
vuuden testaamiseksi eo. analyysi tehtiin myös 
kolmeulotteisena tasovenymätilassa yhdellä 
elcmenttikerroksclla estämällä sivutasojen siir
tymät. Saatiin identtiset tulokset, mikä sulkee 
erittäin suuren määrän virhemahdollisuuksia 
ohjelmien toiminnoista pois, koska kaksi-ja 
kolmeulotteinen ohjelma tekevät ko. testita
pauksessa laskelmat hyvin paljon toisistaan 
poikkeavasti. Kaikki alkutiedot pidettiin mah
dollisimman pitkälle samoina eroavuuksien il
metessä seuraavasta. 

3D -analyysin laskentalaskentateknisiä 
parametreja (1 elementtikerros 
tasovenymätilassa) 

• NELEM 115 (3D-elementtejä yh
teensä) 
928 (solmupisteitä yhteensä) 
1925 (vapausasteita yhteen
sä) 
213 958 (alkioiden määrä 
jäykkyysmatriisissa) 
3, integrointiaste 3x3x3 
kaikissa elementeissä 
10 
io- 5 

Muilta osin alkutiedot ovat samat kuin kaksi
ulotteisessa analyysissä. 

NSOLMU 
NDOF 

NEKK 

INTEG 

ID AY 
CONVER 

Laskenta-aikoja (CRIMSON) 

• jäykkyysmatriisin redusointi 7,3 s (cpu) 
• yhden siirtymävektorin ratkaisu 0,4 s 
• kokonaisajoaika 1,7 h 

Varsinaisen 3D-analyysin laskentatek
nisiä parametreja (2 elementtikerrosta, 
4 mm + 1 mm) 

NELEM 

ydinympyrä 

suorakaide-
alue 
a 

NSOLMU 

NDOF 

NEKK 

INTEG 

w 

NINKR 
Aw 
DELSIG 
ID AY 
CONVER 

230 (3D-elementtejä yh
teensä, CMOD-lovi) 
ulkosäde 2 mm, 8x10 = 80 
elementtiä, kärkielementti 
0,03 mm (<? =1,3906) 
8x3 = 24 elementtiä 

= 5,02 mm (särön syvyys. 
ydinympyrän translaatio 
0,02 mm) 
146" (solmupisteitä yh
teensä) 
3873 (vapausasteita yh
teensä) 
855 236 (alkioiden määrä 
jäykkyysmatriisissa) 
3, integrointiaste 3x3x3 
kaikissa elementeissä 
0,8 mm 
keskikohdanpakkotaipuma 
100 (kuormitusportaita) 
0,008 mm 
0,5% 
10 
Kr5 
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Laskenta-aikoja (CRIMSON) 

• jäykkyysmairiisin redusointi 55,0 s (cpu) 
yhden siirtymävcktorin ratkaisu 1,1 s 

• kokonaisajoaika 3,8 h 

Laskenta-aikoja (CRAY) 

• jäykkyysmatriisin redusointi 8,0 s (cpu) 
• yhden siirtymävektorin ratkaisu 0,08 s 
• kokonaisajoaika 1,8 h 

Havaintoja 
• kaksiulotteinen tasovenymäiilan laskenta

malli on odotetusti liian jäykkä 
• kaksiulotteisessa analyysissä elemenitiver-

kon tihentämisellä oli hyvin vähäinen vai
kutus tuloksiin 

• aksiaalivoiman poisjättäminen lisää siirty
miä epälineaarisella alueella 

• kolmeulotteisessa analyysissä kuormituk
sen antaminen tasaisena paineena tai viiva-
siirtymänä antoi lähes samat tulokset, sen 
sijaan kuormituksen antaminen pistcvoi-
mana palkin keskelle muutti voimakkaan 
taipumisen alkamiskohtaa noin 10 % ai
kaisemmaksi 

• numeerisen laskentatarkkuuden tutkimi
seksi kuormitus annettiin myös siten, että 
koskctusviivalla olevien solmupisteiden 
siirtymäkomponcntit sidottiin toisiinsa ja 
"mastersolmuun" ennettiin pistcvoima, 
jolloin saatiin sama tulos kuin käytettäessä 
kaikkien koskctusviivalla olevien solmu
pisteiden pakkosi irtymää 

• kun plastisoitumincn alkaa, sekä särön 
avauma (CMOD), taipuma etläy-intcgraali 
riippuvat herkästi särön syvyydestä 

• koetulokset ja lasketut tulokset vastaavat 
varsin hyvin toisiaan; pienet eroavuudet 
jännitys-venymäriippuvuudcssa tai särön 
todellisessa syvyydessä selittävät erot 

• kaltevilla tasoilla olevien rullien kitkasta 
aiheutuva aksiaalinen puristava voima, 
vähentää hieman muodonmuutoksia, kit
kavoiman poisjättäminen aiheuttaa mitattu
jen ja laskettujen käyrien leikkaamisen 
epälineaarisella alueella 

• jopa yksi clemcnllikcrros paksuussuun-
nassa antaa jännitystilan kocpalkin keskellä 
varsin tarkasti 

• muodonmuutoksiin ei ollut olennaista vai
kutusta, käytettiinkö todellista vai insinöö-

rijännitys-venymäriippuvuutta; myötöra-
jalla on suurempi vaikutus myötämisen 
jälkeisiin muodonmuutoksiin kuin pieneh
köillä eroavuuksilla myötörajan jälkeen 

• CRAY:n laskentanopeus on paljon suu
rempi kuin CRIMSON:in, mutta läpime
noajat CRAY:ssä eivät kuitenkaan olleet 
vastaavasti nopeampia muiden ajojen ai
heuttaman koneen kuormittumisen takia. 

Liitteessä 1 on esitetty kaksi piirrosta muodon
muutoksista särörintaman alueella. Kuvan 37 
mukaan avauman CMOD ja palkin keski
kohdan taipuman välinen yhteys on lähes li
neaarinen (kokeessa näin oli paljon suurem
piinkin muodonmuutoksiin asti). 

palkin keskikohdan taipuma [mm 
i • 

o tu 

t\j 
« ^ 1 1 1 1 

0 0 
i i i i 

,2 0 
I I I I 

,4 0 

1 

FE 

I I I I I I I I 

,6 0,8 
CMOD [mm] 

oetulo 

rt-tulos 

Kuva 37. Avauman CMOD ja palkin keski
kohdan taipuman välinen yhteys. 

Särörintaman kuormittaminen tasolle 
K!c = 70 MPaVm 

Tulkitaan jännitysintesitecttikertoimcn ja ny-
jännilyksen jakaumia suorassa ja kaarevassa 
säröriniamassa, kun palkkia kuormitetaan niin 
paljon, että oy-jännitys saavuttaa särörintaman 
edessä syvän särön lasovenymäiilan kriittisen 
arvon. Ajot tehtiin vanhalla jännitys-venymä-
riippuvuudclla, johon liittyen oyc = 1271 MPa 
ja CTODL = 0,02272 mm. Tarkastelu ei täten 
liity suoranaisesti edellä kuvattuun kokeeseen. 
Analyysien tulokset on esitelty kuvissa 38-41. 
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Sivu-uraton palkki, suoristettu sarörintama 
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Kuva 38. Kj-jakaumaja globaalit Kj-arvot, kun kriittinen ayc = 1271 MPa saavutetaan. Kjc 

70 MPanlm. Vaakasuorat viivat esittävät globaaleja K) -arvoja. 
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Kuva 39. Vakiovälillä (4.._8)CTOD = 0,9088. .1,8176 mm säröriniamasta integroitu aysärörin-
tamaa pitkin, kun kriittinen oyc = 1271 MPa saavutetaan. K\c = 70 MPafm. 
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Sivu-ura ton puikki, kaareva surorintama 
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Kuva 40. Kj-jakaumaja globaalit Kj-arvot, kun kriittinen oyc = 1271 MPa saavutetaan. Kjc 

70 MPa-fin. Vaakasuorat viivat esittävät globaaleja K)-arvoja. 

1400-

i i i i ] i i i i I i i i i I i i i i I i i i i | etäisyys keskitasosta [mm 
1 2 3 4 5 

3*sigm 

• * -

-O-

-+-

sigm 

= 1281 MPa 

SIGY 2 kerrosta 

SIGY 3 kerrosta 

SIGY 4 kerrosta 

= 427 MPa 

Kuva 41. VakiovälUlä (4.8)CTOD = 0,09088...0,18176 mm särörintamasta integroitu ny särö-
rintamaa pitkin, kun kriittinen oyc = 1271 MPa saavutetaan. Kjc = 70 MP aim. 
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Sitkeyden kehittyminen 

Laskentaa jatkettiin korkeammille siikeysta-
soille. Kuva 43 esittää tuloksia. "Kyllästy-
mistasolla" K!c = 140 MPaVm kaavasta (32) a 
> aJci on saadaan a = 25, kun a = 5 mm ja a0 

= 419 MPa. Kaavaa (32) vastaava kaava pätee 
myös, kun syvyyden a paikalle vaihdetaan 
paksuus r. Kun t- 10 mm, on a = 50. Kah
desta arvosta valitaan suurempi eli a = 50. Jos 
taas tarkastellaan tasoa K!c = 80 MPaVm, jossa 
käyrä erkanee 45°:n suorasta, on a = 151. 

Havaintoja 
• sivu-urattomalla taivutuspalkilla ja käyte

tyllä jännitys-venymäriippuvuudclla ei ole 
mahdollista ylittää tasoa Klc = 140 MPaVm 

• kuvien 28 ja 43 mukaan tasovenymätilaja 
kolmeulotteinen jännitystila poikkeavat 
huomattavasti toisistaan, tasovenymätilas-
sa kyllästymistaso on 80 MPaVm (a = 75) 
ja nyt 140 MPaVm (a = 50) eron aiheu
tuessa särörintaman suuntaisesta positiivi
sesta venymästä (kuva 42) 

• korkeammalla kuormitustasolla CMOD-
lovi vaikuttaa nyt hyvin vähän, mitä osoit
taa kuvaan 43 merkitty yhden analyysin 
piste, jossa ilman lovea Kjc - 210,2 
MPaVm ja loven kanssa Klc - 215,3 

MPaVm eli 2,5 % korkeampi 
särörintamasta laskettu keskimääräinen 
fy-arvo ja globaali fy-arvo vastaavat var
sin hyvin toisiaan. 
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Kuva 42. Särörintaman suuntainen venymä 
sivu-urattoman palkin keskitasossa kuormi
tustasolla KIc = lOOMP&im. 
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Kuva 43. Sitkeyden kehittyminen sivu-urattomassa kolmepisteiaivuiuspalkissa. 
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8 SIVU-URALLINEN KOLMEPISTETAIVUTUS-
PALKKI 

Analysoidaan sivu-urallista koetta (FFA3). 
Koepalkin korkeus VV = 10,00 mm, leveys B = 
10,00 mm, kokonaispituus 55,0 mm ja tukiväli 
40,0 mm. Särörintaman syvyys on esitetty ku
vassa 44. Särörintaman kaarevuus symmctri-
soitiin keskitason suhteen. Voima annettiin pal
kin keskikohdan viivamaiscna pakkotaipumana 
0,8 mm. Koetuloksesta tiedettiin (ks. esimer
kiksi kuva 45), että tähän tarvittava voima on 
noin 4200 N. Tätä vastaa palkin neljänneksen 
kitkavoima 92 N (ks. kuva 29). Pakkotaipuma 
ja kitkavoima inkrcmcntoitiin samalla tavalla ta-
saväliscsti. Analyysit tehtiin käyttäen neljää elc-
menitikcrrosta paksuussuunnassa. Kerroksien 
paksuudet suhtautuivat kuten luvut 3,5:0,5: 
0.5:0,5. Liitteessä 2 on esitetty koepalkin var

haisempi elementtiverkko, kun elementtikerrok-
sia oli kaksi. 

8.1 Analyysien tulokset ja vertailu 
koetuloksiin 

Tulokset on esitetty kuvissa 45 - 48. Palkki 
käyttäytyi laskennassa hieman liian jäykästi. 
Kuvassa 47 koskien kolmculottcisia analyyseja 
Jl tarkoittaa 7-arvoa koepalkin keskitasoa lä
hinnä olevassa integrointi pistetasossa (integ-
roi nti aste kaikkialla 3x3x3). Jl :n laskemisessa 
taipumasta ci ole poistettu ehyen palkin taipu
maa. Kuvassa 48 CTOD1...CTOD5 tarkoit
tavat särön kärjen avaumiasolmupistetasoissa 
keskitasosta vapaaseen ulkopintaan. 
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Kuva 44. Särörintaman syvyys sivu-urallisessa koepalkissa. 
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keskikohdan taipuma [mm] 
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Kuva 45. Sivu-urallisen kolmepisteiaivutuspalkin voiman vaikutuskohdan taipuma, kaareva 
särörintamaja särön keskimääräinen syvyys 5,00 mm. Neljä elementtikerrosta paksuussuunnassa. 
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Kuva 46. Sivu-urallisen kolmepistetaivutuspalkin särön avauma CMOD, kaareva särörintamaja 
särön keskimääräinen syvyys 5,00 mm. Neljä elementtikerrosta paksuussuunnassa. 
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Kuva 47. Sivu-urallisen kolmepistetaivutuspalkin J -integraali, kaareva särörintamaja särön 
keskimääräinen syvyys 5,00 mm. Neljä elementtikerrosta paksuussuunnassa. 
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Kuva 48. Sivu-urallisen kolmepistetaivutuspalkin särön kärjen avauma CTOD, kaareva särörin
tamaja särön keskimääräinen syvyys 5.00 mm ja tuki väli 40 mtn Neljä elementtikerrosta. 
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3D-unalyvsin (4 elementtikerrosta 
3,5 mm + 3x0,5 mm) laskentateknisiä 
parametreja 

NELEM 460(3D-elementtejä 
yhteensä, CP40D-lovi) 

ydinympyrä ulkosäde 2 mm, 8x10 = 80 
elementiiä, kärkiclementti 
0,05 mm (</ = 1,3906) 

suorakaide- 8x3 = 24 elementtiä 
alue 
a = 5,00 mm (särön syvyys, 

ydinympyrän translaatio 0,0 
mm) 

NSOLMU 2530 (solmupisteitä yh
teensä) 

NDOF 6987 (vapausasteita yh
teensä) 

N EKK 2 767 733 (alkioiden määrä 
jäykkyysmatriisissa) 

NBLOCK 4,jäykkyysmatriisin 
blokkien lukumäärä 

INTEG 3, integrointi aste 3x3x3 
kaikissa elementeissä 

w 0,8 mm keskikohdan 
pakkoiaipuma 

NINKR 200 (kuormitusportaita) 
A* 0,004 mm 
DELSIG 0,5 % hetkellisestä 

myötörajasta 
IDAY 10 
CONVER 10 -5 

Ajo pysähtyi 71 inkrementin jälkeen liian pie
nen kärkielemeniin (0,05 mm) aiheuttamaan 
iteroinnin suppenemattomuutecn. 

Laskenta-aikoja (CRIMSON) 

• jäykkyysmatriisin redusointi 335 s (cpu) 
• yhden siinymävektorin ratkaisu 4,8 s 
• kokonaisajoaika 6,3 h 

Kuvan 45 mukaan mitattu ja laskettu taipuma 
poikkeavat jo pienillä voiman arvoilla ja vas
taavaa poikkeamaa ei esiinny kuvan 46 mukaan 
avaumassa, joten koelaittei .lossaon täytynyt 
olla joustoa. 

Särörintaman kuormittaminen 
tasolle Klc = 70 MPaVm 

Tutkitaan jännitysintesiteettikertoimen ja öy-
jännityksen jakaumia kaarevassa särörinta-
massa, kun palkkia kuormitetaan niin paljon, 
että öj-jännitys saavuttaa särörintamassa syvän 
särön tasovenymätilan kriittisen arvon. Ajot 
tehtiin vanhalla jännitys- venymäriippuvuudel-
la, johon liittyen ~o = 1271 MPaja CTODc = 
0,02272 mm, joten tarkastelu ei liity suo
ranaisesti edellä kuvattuun kokeeseen. Tavoit
teena oli mm. selvittää paksuussuunnassa tar
vittavien elementtien määrää sivu-urallisen pal
kin tapauksessa. Elementtikerroksien paksuu
det suhtautuivat toisiinsa kahta kerrosta käytet
täessä 4:1, kolmea 3,5:1,0:0,5 ja neljää ker
rosta käytettäessä 3,5,0,5:0,5:0,5. Tulokset 
on esitetty kuvissa 49 ja 50. 

Havaintoja 

• kuv ista 49 j a 50 todetaan, että j ännitystila 
muuttuu sivu-uran pohjan lähellä tasojän-
nitystilasta tasovenymätilaksi lyhyellä mat
kalla 

• syy alhaisiin Kc -arvoihin kuvassa 49 ai
heutuu numeerisista tekijöistä; kriteerinä 
kriittiselle ö>c-jännitykselle käytettiin suu
rinta särörintamasta löytyvää arvoa 

• sivu-urallisessa tapauksessa ö^-jakauma 
on lähes vakio lukuunottamatta sivu-uran 
pohjan lähialuetta 

• vanhan ASTM-normin mukaan laskettu 
K/-arvo ottamatta huomioon ehyen palkin 
lineaarisesti laskettua taipumaa antaa epä
konservatiivisen tuloksen, särörintamaa 
pitkin laskettu Kt -käyrä jää tarkastelluissa 
tapauksissa vapaan pinnan lähialuetta lu
kuunottamatta cm. globaalin fy-arvon ja 
oikein lasketun fy-arvon väliin. 

Vastaavat laskelmat tehtiin myös suoristetulla 
särörintamalla ja tulokset erosivat vähän kaare
valla särörintamalla saaduista tuloksista. 
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70-r 

K{ IMPaVm]: 

60-= 

40-| 

30-: 

20-= 

10^ 

4 elementtikerrosta 
paksuussuunassa 

3 elementtikerrosta 
paksuussuunassa 

2 elementtikerrosta 
paksuussuunassa 
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0 0 ,5 1 1,5 2 2,5 3 3 ,5 4 

Kuva 49. Kj-jakauma ja globaalit Ki-arvot, kun kriittinen ayc = 1271 MPa saavutetaan. Kjc 

70 MParim. Vaakasuorat viivat esittävät globaaleja K/-arvoja. 

140» 

S/C K[MPal 

120(H 

600-

400-

200-

4 elementtikerrosta 
paksuussuun.i:sa 

""l -" t—i—'~T~I—' ' '—| ' ' ' '—| » i t i — | etäisyys keskitasosta [mm) 
0 1 2 3 4 

3*sigm = 1281 MPa 

sigm = 427 MPa 

Kuva 50. Vakumlillä (4,..8)CTOD = 0,09088..0,18176 mm särörintamasta integroitu aysärö-
rintamaapitkin, kun kriittinen ayc= 1271 MPa saavutetaan. K[r= 70MPa<m. 
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Kuvan 50 mukaan sivu-uran pohjan lähellä 
jännitys öv pyrkii numeerisista tekijöistä ai
heutuen heilahtelemaan sitä voimakkaammin 
mitä vähemmän elementtikerroksia on palkin 
paksuussuunnassa. Heilahtelu on ongelmal
lista, koska kuten luvussa 3.1 esitettiin, ö^-
arvon muutos aiheuttaa voimakkaan vahvis
tuksen sitkeysarvon muutokseen tyypillisellä 
jännitys-venymäriippuvuudella. Kun kriteeri
nä kriittiselle ö>c-jännitykselle käytettiin suu
rinta särörintamasta löytyvää arvoa, aiheutui 
jännitysintesiteetukerrointasoon kuvasta 49 il
menevä suuri muutos. 

Neljällä elementtikerroksella 0^,-jännityksen 
heilahtelu jäi melko vähäiseksi kyseisellä kuor
mitustasolla. Heilahtelu on alhaisilla kuormi
tustasoilla myös vähäisempää kuin korkeilla. 
Jos elementtikerroksia on paljon, ajoaika tulee 
pitkäksi (luokkaa vuorokausi). 

Yksi mahdollisuus on käyttää kriteerinä öy-jän-
nitystä keskitasossa ja jättää sivu-uran alue huo
mioonottamatta. Koska kuitenkin on mahdol
lista, että sivu-uran lähellä esiintyy 3.,-jännityk-
sen todellinen maksimi, saatetaan päätyä virheel
liseen lopputulokseen jättämällä särörintaman 
muu alue keskitasoa lukuun ottamatta huomi
oonottamatta. Tehdään tarkastelut soveltamalla 
neljää kriteeriä, joissa ~öy-jännitys määritetään 
seuraavin tavoin: 
1: suurin oy-jännitys särörintamassa, joka 

antaa yleensä alhaisimman Kc-won 
2: öj,-jännitys keskitassa (käytännössä kes

kitasoa lähinnä olevassa integrointipisteta-
sossa) 

3: kehitetään ö,-jännitysarvot integrointipis-
teiden kohdalla polynomiksi z-akselin 
suunnassa ja haetaan polynomin maksimi, 
jota käytetään kriteerinä 

4: käytetään kriteerinä em. polynomista las
kettua integroitua arvoa välillä keskitasosta 
polynomin maksimiin. 

Näistä paras kriteeri saattaa vaihdella jännitys-
venymäriippuvuuden ja sitkeystason mukaan. 

Ohjelma EPFM3D lisää kuormitusta niin kauan, 
että kaikkien neljän kriteerin toteutuminen tulee 
vastaan. Kahta viimeistä kriteeriä varten kehite
tään jännitysarvot numeerisia värähtelyjä suo
dattavaksi polynomiksi. 

Jännitysjakauman ay{z) kuvaaminen 
neljännen asteen polynomilla 

Asetetaan pienimmän neliösumman avulla oy-
jännitysarvoihin sovite. Jännityksen ollessa 
symmetrinen keskitason suhteen jännitys a2 

voidaan kuvata neljännen asteen symmetrisellä 
polynomilla 

Oy = Co + C2Z2 + C4Z* . (33) 

Keskitasoa lähinnä olevan integrointipisteen 
ollessa lähellä keskitasoa (z = 0) ja jännityksen 
oy ollessa keskitason lähellä lähes vakio, 
laskentaa voidaan yksinkertaistaa ja samalla 
stabiloida olettamalla, että jännityksellä on 
keskitasossa sama arvo kuin keskitasoa lähinnä 
olevan integrointipisteen kohdalla. Tällöin c0 

on suoraan jännityksen arvo keskitasoa lähinnä 
olevan integrointipisteen kohdalla. Jäljelle 
jäävät tuntemattomat kertoimet kertoimet c2 ja 
c4 määritetään siten, että muiden (N kpl) pis
teiden kohdalla zLfunktion (33) ja tunnettujen 
jännitysarvojen ö, (integroitu arvo välillä 
4...iCTODc) erotusten neliöiden summa 

N _ 

S = S ( c o + C2r2 + C4Z4-ot)2 (34) 
i - l 

saavuttaa miniminsä eli 

^- = 2 £ z,Hco + cizi2 + CAii* - a.) = 0 
aa i.i 

^- = lf, z,\co + cVt
2 + C4Zi4-ö,) = 0. (35) 

OC4 , . 1 

Kun kertoimet c2 ja c4 on ratkaistu yhtälöryh
mästä 

"? ^ ? *' 
I «6 I *' 

Cl 
f £ Zi\Oi-CQ) 

a> I z.V-co) 
(36) 

jännityksen ääriarvoksi saadaan yhtälön (33) 
avulla 

Oy max = Co - - 2 -
4C4 

(37) 
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Integroitu arvo keskitasosta jännityksen mak
simiin on 

ö, = t \ . - ^ - ^ . ,3Si 
60 a 

Vapaata pintaa lähinnä oleva integrointipiste 
ollessaan selvästi tasojännitysiilan alueella 
poikkeaa muista pisteistä alhaisen jännitysar-
vonsa puolesta. Tämä piste ci pääse vääristä
mään polynomin muotoa, kun pisteitä ei oteta 
huomioon. 

Sitkeyden kehittyminen 

Laskenta lehtiin eri sitkcystasoilla kuvan 53 
esittäessä tuloksia. "Kylfästymisiasolla" /f/c 

= 110 MPaVffi on « = SO, kun t = 10 mm ja o() = 
419 MPs. Jos tarkastellaan tasoa Klc ~ 80 
MPaVm. jossa käyrä erkanee 45°:n suorasta, 
on a = 151. 

Havaintoja 
• sivu-urallisessa tapauksessa uran lähi

alueen jännityslasoa nostava vaikutus ja 
toisaalta vapaan pinnan jännityslasoa las
keva vaikutus kompensoivat loisiansa, 
minkä vuoksi sivu-urat eivät näytä olevan 
selvästi haitaksi hauraankaan aineen Klc-
arvon mittauksessa 

Kuvussa 51 on esitelty öv-jänniiysjakaumia 
kahdella silkeysiasolla, kun kaikilla neljällä 
edellä kuvatulla kriteerillä saavutetaan kriitti
nen lila. Molemmissa tapauksissa viimeisenä 
tulee kriittiseksi keskitason ö>-jännitys. Kuva 
52 osoittaa, eitä eri polkuja'pitkin lasketuissa 
/(/-arvoissa on pohjan lähellä huomattavasti 
suurempi hajonta kuin keskitasossa. Ilmiö on 
sama kuin kiekkomallin yhteydessä (ks. kuva 
25) ja se ci aiheudu sivu-uran vaan vapaan 
pinnan vaikutuksesta. 

• särörinlaman ollessa kaareva ja keskeltä 
syvempi kuin muualla, r^-jännitykscn 
maksimi pyrkii tulemaan sivu-uran pohjan 
läheisyyteen 

• kuvan 53 pisteet pyrkivät jäämään alhaisilla 
sitkcystasoilla 45 asteen suoran alapuolelle 
muilla kuin keskitason kriteerillä (2) las
kien 

• I. kriteeri ei ole käyttökelpoinen muuten 
kuin kuvaamaan clemenltivcrkon tiheyttä 

• sivu-urallisen kolmcpistctaivutuspalkin 
mittauskyky on tulosten mukaan huonompi 
kuin sivu-urailomassa kolmcpistctaivu-
luspalkissa jääden sivu-uralloman tapauk
sen ja lasovcnymäiapaukscn väliin (vrt. 
kuvia 2S, 43 ja 53). 

1400-i 

no»1 

ioooj 

80<V 

601^ 

40O| 

20<V 

SI Ui 

0 0, 

[M Pai 

A, = 50 MPa\m ' 
le 

1201K 

100(V 

»00^ 

600-J 

401^ 

200-^ 

i / G H M P a l 

ss=s^^ty 
— — - • 1 

\ 

1 
K = 70 MPasm \ 

5 1 1,5 2 2,5 3 3 ,5 4 0 I 2 3 4 
etäisyys keskitasosta [mm] etäisyys keskitasosta I mm 

a) _ b) 
Kuva 51. Jännityksen ov jakaumat, kun neljällä kriteerillä ov saavuttaa kriitisen tason. Kuvan (a) 
käyrät on laskettu neljää ja kuvan Ib) kolmea elementtikerrostdluivuäen. 
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9(W 
IMPa.mt 

8(h 

70-i 

60-j 

5(K 

4(H 

3<H 

2<H 

0-
0 1 

-i—IIII—i—i—r 

etäisyys keskitasosta [ m ) 

Kuva 52. Jännitysintensiteettikerroin särörintamaa pitkin, kun K/c = 60 MPafin. Kolme ele
menttikerrosia. Ylemmät arvot laskettu ensimmäisestä renkaasta eli kärkielementtejä pitkin ja 
alemmat arvot uloimmasta alueesta, jonka sisälle jäi viisi elementurengasta. 

280-
Krjc[MPasm\: 

240^ 

kyllästyin istaso 

D 1. kriteeri 

2. kriteeri 

O 3. kriteeri 

4. kriteeri 

i i | i i i i ) i i i i' | i i i i | i i i i | i i i r ; » i 1 1 

40 80 120 160 200 240 280 
* le ssy IlVlP^ml 

Kuva 53. Sitkeyden kehittyminen sivu-urallisessa kolmepisietaivutuspalkissa. Kfjc-arvot 
globaaleja arvoja, joissa ehyen palkin lineaarinen taipuma otettu huomioon. Viisi elememtikerrosta 
Ikuvan 13 jännitys-venymäriippuvuus ja kuvan 44 symmetrisoitu särön syvyys). 
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9 VASYTYSSÄRÖJEN TARKASTELUJA 

Aihe ei varsinaisesti kuulu luikittaviin asioihin, 
mutta koska nyt on helposti saatavissa mielen
kiintoisia tuloksia, tarkastellaan asiaa hieman. 

Tarkastellaan sivu-uratonta kolmepistetaivutus-
palkkia. Särorintaman mitattu syvyys esitettiin 
aiemmin kuvassa 30. Syvyyden cpäsymmctri-
syys keskitason suhteen on voinut aiheutua cpu-
homegccnisuuksista, alkuloven epäsuoruudesta 
ja tcrävyyseroista särorintaman eri kohdissa tai 
kuormituksen epäsymmetrisyydcstä. Jännitys-
intcnsitcettikcrtoimcn vaihteluväli väsytykscssä 
on noin zl/C/ = 13 MPaVm. 

Palkki mallinnettiin koko paksuudelta iact-
liin neljään elementtikerrokseen paksi 
nassa pintakerrosten paksuuksien olessa . . i.n 
ja sisäkerrosten 4 mm. Kuormitus annettiin 
palkin keskilinjalle viivamaiscna 0,04 mm:n 
pakkosiirtymänä ai^.eultaen särörintamaan kes
kimääräisen jännitysintcnsiteetlikcrtoimen K; = 
13 MPaVm. 

Laskelma tehtiin suoralla, mitatulla ja tästä sym-
mctrisoidullasärörintamalla. Tulokset ilmenevät 
kuvasta 54. Suoran särorintaman tapauksessa 
jännitysintensiteettikertoimen vaihtelu on 
särorintaman keskellä zl/C; = 13,5 MPaVm ja 
pinnassa AKj = 11,6 MPaVm cli noin 20 % 
pienempi. Alkuaan suora särörintama kasvaa 
keskialueeltaan nopeammin, kunnes stationaari
sia saavutetaan. Särörintama tulee kaarevaksi 
ollen särorintaman keskellä syvempi kuin reu
noilla. 

Mitatulla kaarevalla säröriniamalla laskien jänni
tysintensiteettikertoimen kuvaaja muuttuu muo
doltaan päinvastaisek. i siten, että särorintaman 

keskellä jännitysintensiteettikertoimen vaihtelu 
Mj- 12,6 MPaVm on pienimmillään ja pinnassa 
AK/ = 13,5 MPaVm cli noin 10 % suurempi. 
Kuvasta 54 todetaan edelleen, että särorintaman 
syvyyden symmclrisoinnin vaikutus on kohta
laisen pieni. 

Tarkastellaan särön kasvunopeuden laskemiseen 
yleisesti käytettyä Paris'n kaavaa 

^=C(AKi)n, (39) 
dN 

jossa C ja n ovat materiaalista riippuvia paramet
reja. Eksponentti n vaihtelee tyypillisesti välillä 
2...4, joten pieni muutos AKj -arvossa voimis
tuu särönkasvunopeudessa daldN. Saavuttaes
saan stationaarisen kasvuvaiheen särönkasvuno-
peus hakeutuu samaksi pitkin särörintamaa. 
Koska kuvan 54 mukaan mitatulla säröprofiililla 
laskettu AKj ci ole vakio särörintamaa pitkin, 
eivät myöskään parametrit C ja on n ole vakioita. 
Parametrien C ja n kombinaatio antaa pintaker
rosten lähellä, jossa on lasojännitystila, pie
nemmän särönkasvunopcuden kuin särör.nta-
man keskelle, jossa taas on tasovcnymätila. 

Edellä olevassa tarkastelussa on oteltava huomi
oon mahdolliset epätarkkuudet särorintaman 
mittauksessa ja erot kuormituksessa laskennan ja 
mittausolosuhtciden välillä. 

Jos kokeellista informaatiota oli enemmän käy
tettävissä, parametrit C ja n voitaisiin määrittää 
särörintamaa pilkin eli constraint-cfektin funk
tiona. 
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Kuva 54. Sivu-urattoman kolmepistetaivutuspalkinKi-jakaumia. 

Väsytys jättää särörintamaan itsensä tasa
painottavan jaännösjännitystilan, jossa aivan 
sänön kärkeen jää puristusjännitystila ja tämän 
ulkopuoliselle alueelle vetojännitystila. 

Maksimikuormituksella plastisoituvan alueen 
sädettä voidaan approkimoida kaavasta (Ikonen 
& Kantola 1991) 

Kun kuormitus poistuu, särön kärjessä jänni
tystila vaihtuu puristusmyötöjännitykseksi sen 
alaisen alueen säteen r ollessa (Ikonen & 
Kantola 1991) 

- — - r „ . (41) 

1 AKi 
2n^mam 

<40> j g 

Sijoittamalla tähän AK,= 13MPaVm, m = 2 
(tasovenymätila) ja am = 426 MPa saadaan r = 
0,037 mm. 

Kuormitussuhteella R = Klmin/Klmax - 0 on 
r.p - \/4rp = 0,0093 mm. Väsytyksen jälkeen 
jaa siis tämän suuruiselle alueelle puristusjän
nitystila ja sen ulkopuoliselle alueelle tasapai
nottava vetojännitystila. 
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10 YHTEENVETO JA JOHTOPAATOKSET 

Tässä työssä on kehitetty kaksi- ja kolmeulottei-
sia clastis-plastisia tietokoneohjelmia, joilla on 
tutkittu murtumismekaanisessa kokeessa koe
kappaleen paksuus- ja syvyysefektcjä ja laskettu 
koimepistetaivutuspalkin käyttäytymistä. Las
kentajärjestelmä on automatisoitu hyvin pitkälle 
ja analysointityö on viety ruliininomaisellc as
teelle. Tehtävä on tähdännyt reaktoripaineastian 
haurasmurtumavaaran selvittämissä hyödyllisten 
tulosten ja valmiuksien saavuttamiseen. 

Tehtävän suorittaminen on vaatinul suuren 
määrän (satoja) ajoja SILICON GRAPHICS 
CRIMSON -työasemalla ja CRAY-supertieto-
koneella. Näiden koneiden laskentakapasi
teetti on juuri riittänyt kolmculotteisissa tapa
uksissa järkeviin läpimenoaikoihin (< puoli 
vuorokautta). Tehdyt analyysit eivät olisi ol
leet vielä muutama vuosi sitten kustannussyistä 
mahdollisia. Erityisesti sivu-urallisten kolmc-
pistctaivutuspalkkicn analyyseissä korkealle 
sitkeystasollc tietokoneiden laskentateho saisi 
olla dekadin nykyistä suurempi. 

Kun tietokoneiden laskentanopeus mitä to
dennäköisimmin lähivuosina moninkertaistuu, 
voidaan analyysejä tehdä erittäin tehokkaasti ja 
lisätä ohjelmiin vielä uusia piirteitä kuten särön 
stabiilin kasvun simulointi. Kun lisäksi ajot 
voidaan mahdollisesti tehdä myös miroiictoko-
neilla, eivät tietokoneen käyttökustannukset
kaan enää rajoita tämänkaltaisten erittäin moni
mutkaisten numeeristen analyysien tekoa. 

Itse tuloksista todetaan seuraavaa. Kolmepistc-
taivutuspalkissa syntyy taivutusmomentin ja 
kuormitusrullan takia kannasalueclle puristusta ja 
palkin poikittaissuunnassa laajenemista, joka 
pyrkii vetämään särörintaman keskialuetta ulos
päin eli tasovcnymätilasta tasojännitystilan 
suuntaan nähden vastakkaiseen suuntaan. Tämä 
kompensoi taivutuspalkin pienistä dimensioista 

aiheutuvan siikeystason näennäisen nousun pa
rantaen täten pienen taivutuspalkin mittauskapa-
sitectlia. Kolmepistetaivuluspalkki on tulosten 
mukaan edullinen geometria. Analysointikokc-
musten mukaan näyttää myös, että esimerkiksi 
säröllinen vctosauvaei olisi geometrialtaan yhtä 
edullinen. 

Särörintaman lievällä kaarevuudella näyttää ole
van melko pieni häiritsevä vaikutus. On kuiten
kin huom;'"ava, että särörintaman eroista aiheu
tuvat sär-̂ i soa vastaan kohtisuoran normaali-
jännityksen pienetkin muutokset johtavat suu
reen muutokseen sitkcysarvossa silloin, kun 
muokkauslujittumista kuvaava n (Rambcrg-Os-
goodin sovitc) on suuri (usein n > 10). 

Tärkeä tulos tutkimuksesta on, että sekä sivu-
urallisen että sivu-urattoman koimepistetaivu
tuspalkin kokeellisesti mitatut ja lasketut muo
donmuutokset sekä koko palkin globaalit /-arvo 
vastaavat varsin hyvin toisiaan. Uudemman 
ASTM-standardin 813 mukaisesti kokeellisesta 
voima-siirtymäkäyrästä laskettu koko palkin 
keskimääräinen, globaali /-arvo vastaa mclko 
hyvin säröriniamaa pitkin lasketun /-jakauman 
keskiarvoa. 

Sivu-urattomassa taivutuspalkissa jännitystila on 
merkittävästi yksinkertaisempi kuin sivu-uralli
sessa taivutuspalkissa. Sivu-urattoman taivu
tuspalkin analysointi ja koetulosten tulkinta on 
siten helpompaa. Sivu-urauomassa taivutus
palkissa pahimmat rasitukset tulevat aina särö
rintaman keskelle, jollei särö ole keskipinnan 
alueella merkittävästi syvempi kuin muualla. 
Sivu-urallisessa taivutuspalkissa sivu-ura pyrkii 
aiheuttamaan lähelleen jännityshuipun, joka siir
tyy kuormitusta lisättäessä sisällcpäi. Kyseinen 
jänniiyshuippu voi ylittää jännitystason keskita
sossa varsinkin särön ollessa alkuaan keskitason 
alueella syvempi kuin sivu-uran alueella. 
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Suoritettujen analyysien perusteella ei osoittau
tunut, että sivu-urista olisi selvää haittaa tarkas
telluilla sitkeyiasoillaja käytetyllä jännitys-ve-
nymäriippuvuudella. Sivu-urasta aiheutuva 
jännityshuippu ja vapaan pinnan vaikutus kom
pensoivat toisensa. Tämä on sikäli miellyttävä 
tulos, että jos todellisessa rakenteessa särörin-
tama päättyy uran tai loven pohjaan, tilanne ko. 
alueella ei ole sen vaarallisempi kuin muualla
kaan. On kuitenkin korostettava, että asiaa tut
kittiin vain yhdellä jännitys-venymäriippuvuu-
dclla. 

Koekappaleen mitat ja erityisesti särörintaman 
syvyys on mitattava tarkasti. Mittauksissa so
piva mittaustarkkuus on noin 0,01 mm. Myös 
jännitys-venymäriippuvuus on mitattava ja las
kentaa vanen mallinnettava mahdollisimman tar
kasti. On huomattava, että jännitys-venymä
riippuvuus on toisinaan muodoltaan sellainen, 
että sitä on mahdoionta approksimoida riittävän 
tarkasti Ramberg-Osgoodinsovitteella. Tällai
sessa tapauksessa jännitys-venymäriippuvuus 
on kuvattava paloittain lineaarisista osista muo
dostuvana. 

Kehitettyä analysointitekniikkaa voitaisiin hyö
dyntää hauraissa tapauksissa esimerkiksi seu

raavasti : Koekappaleen murtamisen jälkeen mi
tataan tarkasti väsytyssärön särörintaman sijainti 
ja selvitetään mahdollisuuksin mukaan murtu
misen alkamiskohta. Tämän tiedon avulla voi
daan laskea kyseisen kohdan vastaava syvän sä
rön sitkeysarvo tasovenymätilassa. Näin kaikki 
koekappaleen muodosta aiheutuvat dimensiote-
kijät saadaan eli minoiduksi ja jäljellä jää lopulta 
yksi sitkeysarvo, jossa on luonnollisesti hajon
taa. 

Laaditulla laskentajärjestelmällä voidaan analy
soida monipuolisesti erilaisia tapauksia. Myös 
muita kuin kolmepistetaivutuspalkkeja voidaan 
tutkia ja tietysti myös todellisia rakenteita ottaen 
myös termiset kuormitukset huomioon. Kehite
tyllä laskentajärjestelmällä olisi suhteellisen 
helppoa tutkia, mikä on tilanne kolmepiste*aivu-
tuspalkista poikkeavissa geometrioissa kuten 
CT-sauvassa (Compact Test Specimen), jossa 
särön alueella jännitystila on toisenlainen eikä 
mahdollisesti yhtä edullinen kuin kolmepistetai-
vutuspalkissa. 

Koko tutkimus on vienyt murtumismekaanisen 
tietämyksen uudelle tasolle. Dimcnsioefektit, 
jotka ovat olleet murtumismekaniikan keskeisiä 
osin selvittämättömiä ongelmia, on nyt saatu 
monilta osin hallintaan. 
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