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Taittopyörät ovat köysinostinsovelluksissa käytettäviä pyöriä, joiden urassa teräsköysi 

liikkuu. Teräsköysien eliniän voidaan katsoa olevan riippuvainen useista tekijöistä ja 

luonnollisesti yksi näistä tekijöistä on sen kanssa kosketuksissa oleva taittopyörä. Tässä 

tutkimuksessa etsittiin optimaalista geometriaa taittopyörän uralle, joka minimoisi 

teräsköyteen kohdistuvan pintapaineen. Pintapaineen minimoinnilla voidaan saavuttaa 

pidempi kestoikä teräsköydelle. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät olivat 

kirjallisuuskatsaus, FE-analyysi sekä laboratoriokoe suunnittelutasolla. Tutkimus rajattiin 

käsittelemään vain yhtä taittopyörä- sekä teräsköysikokoa, mutta menetelmä on 

sovellettavissa eri kokoisille komponenteille. Kirjallisuuskatsauksen perusteella päädyttiin 

tutkimaan optimaalista geometriaa taittopyörän uran aukemiskulman kannalta. FE-analyysin 

tuloksena saatiin pintapaineiden arvot eri aukeamiskulmille, josta voitiin havaita 

suotuisimman aukeamiskulman olevan 55 astetta. Tuloksista voitiin myös päätellä, että 

aukeamiskulman ja pintapaineen välillä ei ole lineaarista riippuvuutta, mutta tällä ei ole 

kuitenkaan vaikutusta tutkimuksen valideettiin tai reliabiliteettiin. Jatkotutkimuksessa FE-

analyysin tarkkuutta tulisi parantaa sekä laboratoriokoe tulisi suorittaa. 
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Sheaves are wheels used in wire rope hoists and the wire rope runs in their grooves. The 

lifecycle of wire ropes can be regarded as being dependent of several factors one of which 

is naturally the sheave it is in contact with. In this research optimal sheave groove geometry 

was sought that would minimize the contact pressure on the wire rope. Contact pressure 

minimization can be used to obtain increased wire rope lifecycle. Used methods were 

literature research, finite element analysis and the design of a laboratory experiment. 

Research was limited to consider only one size of the sheave and the wire rope, but the 

method can be applied to different sizes as well. Based on the literature research, optimal 

geometry of the sheave groove was examined in terms of the opening angle. FE-analysis 

yielded contact pressure results for different opening angles of which the optimal opening 

angle could be determined to be 55 degrees. Results also showed that there is no linear 

regression between the opening angle and contact pressure, but this does not affect the 

reliability or validity of the research. For further study, the accuracy of the finite element 

method would be increased and the laboratory experiment would be performed.
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SYMBOLILUETTELO 

 

 

Cij Toisen asteen elastisuustensori 

Cijkl Neljännen asteen elastisuustensori 

D Taittopyörän halkaisija urasta uraan [mm] 

d Teräsköyden halkaisija [mm] 

E Kimmokerroin [MPa] 

𝐸𝑝 Kimmokerroin symmetriatasoa vastaan [MPa] 

𝐸𝑡 Kimmokerroin symmetriatason normaalin suunnassa [MPa] 

ff3 Poikkeamiskulman merkitsevyyskerroin 

ff6 Taittopyörän uran geometrian merkitsevyyskerroin 

p Pintapaine [MPa] 

rg Uran säde [mm] 

S Elastisuustensorin käänteismatriisi 

𝑇 Vetokuormitus [N] 

𝜀 Venymä 

𝜀kl Venymämatriisi 

𝜇𝑝 Leikkausmoduuli symmetriatasoa vastaan [GPa] 

𝜇𝑡 Leikkausmoduuli symmetriatason normaalin suunnassa [GPa] 

𝜐𝑝 Poissonin vakio symmetriatasoa vastaan  

𝜐𝑡 Poissonin vakio symmetriatason normaalin suunnassa 

𝜎 Jännitys [Pa] 

𝜎ij Jännitysmatriisi 

𝜎0° Pintapaine nolla-asteisella kuormituskulmalla [MPa] 

𝜎2° Pintapaine kaksiasteisella kuormituskulmalla [MPa] 

𝜎4°  Pintapaine neljäasteisella kuormituskulmalla [MPa] 

𝜎𝑏 Taivutusmomentti [MPa] 

𝜎𝒆𝒌𝒗 Pintapaine-ekvivalentti [MPa] 

ω Uran aukeamiskulma [˚] 

δ Poikkeamiskulma/kuormituskulma [˚] 

R2 Korrelaatiosovite 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tutkimuksen toimeksiantaja on Konecranes Oyj. Konecranes on suomalainen nosturialan 

pörssiyhtiö, joka valmistaa sekä huoltaa nostureita maailmanlaajuisesti. Tässä 

kandidaatintyössä käsitellään köysinostinsovelluksissa käytettävien taittopyörien 

geometrian optimointia köyden käyttöiän maksimoinnin kannalta. Tutkimuksessa 

selvitetään, kuinka taittopyörän uran geometria vaikuttaa köyteen kohdistuvaan 

pintapaineseen. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Köysinostureissa käytettävien köysien käyttöikä on suoraan verrannollinen köysiin 

kohdistuvaan pintapaineeseen. Mitä pienempi pintapaine köyteen kohdistuu, sitä suurempi 

käyttöiänodote köydellä on. Hyvin usein tämä johtuu siitä, että pintapaineen kasvaessa 

värähtelevä liike teräslankojen välillä kasvaa ja johtaa fretting-väsymiseen. (Cruzado et al., 

2010, s. 1409.) 

 

Muut köyden käyttöikään vaikuttavat tekijät ovat köyden taittojen lukumäärä, köyden 

kuormituskulma, säikeiden määrä köydessä sekä köyden poikkileikkaus ja punonta. Tässä 

opinnäytetyössä keskitytään kuitenkin optimoimaan köyden kanssa välittömässä 

kosketuksessa olevan taittopyörän uran geometria. Monesti taittopyörien uran geometrian 

määrää voimassa olevat standardit, kuten SFS-EN 13001-3-2, mutta tarkempi geometrian 

optimointi on mahdollista.  

 

Optimoinnin tarkoituksena on muokata geometriaa muuttamatta toiminnallisia mittoja, 

kuten D/d-mitta, joka on esitetty kuvassa 1. D on taittopyörän toiminnallisen osan halkaisija 

ja d on teräsköyden halkaisija. Materiaali- tai köysivalintoihin ei oteta kantaa. 
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Kuva 1.  Kaksi Konecranesin taittopyörää rinnakkain sekä taittopyörän D/d-mitta 

teknisessä piirustuksessa (Wire Rope Hoist Inspections, 2016).  

 

1.2 Tutkimusongelma 

Ongelmana tutkimuksessa on, että taittopyörän uran optimaaliselle geometrialle ei ole 

valmista mallia. Optimaalinen geometria käsittää koko taittopyörän, mutta tässä työssä 

tutkimusongelmana on taittopyörän optimaalinen ura.  

 

Toissijainen tutkimusongelma on Konecranesin tutkimuksissa esille tullut teräsköyden 

materiaalin anisotrooppinen luonne ja tähän liittyen teräsköyden materiaaliarvojen määritys 

sekä sen käyttäytyminen kuormitustilanteessa. Nämä tekijät täytyy ottaa huomioon, kun 

teräsköyttä mallinnettaan. 
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1.3 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko olemassa parempaa vaihtoehtoa nykyiselle 

taittopyörän geometrialle. Tutkimuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

 Millä tavalla taittopyörän ja köyden välistä pintapainetta saadaan pienennettyä? 

 Kuinka suuri etu saavutetaan rakenteen optimoinnilla; kuinka paljon pintapainetta 

saadaan pienennettyä? 

 Onko saavutettu geometria valmistuksen ja asennuksen kannalta suotuisa? 

 

1.4 Tutkimusmenetelmät, rajaukset ja tutkimuksen anti 

Tutkimuksessa käytetään menetelmätriangulaatiota eli pyritään lähestymään ongelmaa 

kolmella toisistaan riippumattomalla menetelmällä. Nämä menetelmät ovat 

kirjallisuuskatsaus, FE-analyysi sekä köyden laboratoriokokeen suunnitelma.  

 

Tutkimus rajataan koskemaan vain Konecranes Oyj:n taittopyörää. Taittopyöräkokoja on 

useita, mutta tässä keskitytään vain Konecranesin CXT-nostinten toiseksi pienimpään 

taittopyöräkokoon. Myöskään muihin menetelmiin, joilla voitaisiin kasvattaa köyden 

kestoikää, ei optimoinnissa keskitytä. 

 

Jos tutkimuksen tuloksena saavutetaan pienempiä pintapaineita, voidaan tehdä oletus, että 

köyden kestoikä kasvaisi. Näin saadaan lisäarvoa taittopyörälle ja parannetaan tuotteen 

kilpailukykyä. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS JA TUTKIMUSMETODIT 

 

 

Köydelle tyypillinen ominaisuus on sen kyky kestää suuria pitkittäisiä kuormituksia 

verrattuna taivutus- ja vääntökuormitukseen. Tämän vuoksi ihmiskunta on käyttänyt köysiä 

työkalunaan ainakin 2700 vuoden ajan. (Costello, 1990, s. 1.) 

 

Vaikka teknologia on vuosien saatossa kehittynyt valtavasti, ovat köydet säilyttäneet 

asemansa nostosovelluksissa. Toki myöskin köysiteknologia on edennyt muun teknologian 

rinnalla. Kiristyvän kilpailun ja vaativampien nostusovellusten myötä on tullut tarpeelliseksi 

optimoida rakenteita eliniän maksimoimiseksi. Tällöin taittopyörien geometria 

köysinostinsovelluksissa on noussut erittäin keskeiseen osaan. Erityisesti taittopyörän ura, 

jonka kanssa köysi on välittömässä kosketuksessa, on mielenkiinnon kohde.  

 

Seuraavissa luvuissa on käsitelty ensin teräsköyteen liittyvää lähdeaineistoa sekä sen jälkeen 

esitetty tarkemmin muita tutkimuksessa käytettäviä menetelmiä ja teoriaa näiden takana. 

Päämääräiset tutkimusmetodit tässä kandidaatintyössä ovat siis kirjallisuuskatsaus, FE-

analyysi sekä laboratoriokoe, joka tosin jätetään suunnittelutasolle.  

 

Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan teräsköyden ja taittopyörän geometriaan liittyviä 

voimassa olevia standardeja, teräsköyden ominaisuuksia sekä teräsköyden tribologiaa ja 

siihen vaikuttavia tekijöitä. Tiedonhaku toteutetaan käyttäen Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston tietokantoja, erityisesti Scopus-tietokantaa. 

 

2.1 Voimassa olevat ja sovellettavat standardit 

Eurooppalaisessa standardissa CEN-EN 13001-3-2 (2014), joka on vahvistettu myös 

suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi, on määritelty taittopyörän uralle muun muassa 

vaatimus uran aukeamiskulmalle, kun tiedetään uran säteen suhde köyden halkaisijaan. 

Taulukossa 1 on esitetty edellämainittujen arvojen vaikutus sekä kuvassa 2 on 

havainnollistettu taulukon tunnussuureita. ff6 –arvo on taittopyörän uran 

merkitsevyyskerroin. Suuremmat arvot ovat suotuisampia. (SFS-EN-13001-3-2, 2014, s. 

25.) 
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Kuva 2. Taittopyörän uran aukeamiskulma ω, taittopyörän uran säde rg sekä teräsköyden 

halkaisija d (SFS-EN-13001-3-2, 2014, s. 25). 

 

Taulukko 1. Taittopyörän uran aukeamiskulma ω sekä tähän liittyvä uran 

merkitsevyyskerroin ff6 mukaillen (SFS-EN-13001-3-2, 2014, s. 25). 

 

 

Myöskin köyden poikkeamiskulmalle δ on annettu vastavaanlaiset merkitsevyyskertoimet. 

Nämä tulee ottaa huomioon FE-analyysissä, sillä köysinostinsovelluksissa nostovaiheessa 

kelalta taittopyörälle menevän köyden kulma muuttuu taakan korkeuden muuttuessa. 

Kuvassa 3 on havainnollistettu poikkeamiskulmaa, josta käytetään tämän kandidaatintyön 

yhteydessä myös nimitystä kuormituskulma. 
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Kuva 3. Köyden poikkeamiskulma δ mukaillen (How to Size a Winch, 2016). 

 

Taulukossa 2 on esitetty standardissa ilmoitettu merkitsevyyskerroin ff3 köyden 

poikkeamiskulmalle. Mitä pienempi ff3 on, sitä parempi. 

 

Taulukko 2. Poikkeamiskulman δ vaikutus merkitsevyyskertoimeen ff3 mukaillen (SFS-EN-

13001-3-2, 2014, s. 24). 

 

 

Tarkempi rakenteen optimointi vaatii kuitenkin taittopyöräkohtaista analyysiä. Koska uran 

aukeamiskulma on rajoitettu 60 asteeseen, jättää tämä vielä paljon varaa optimoinnille.  

 

SFS-ISO 4309 (2012) standardissa on määritelty teräsköyden huoltoon, tarkasteluun ja 

hylkäykseen liittyvät arvot. Edellä mainitussa standardissa teräsköyden hylkäykseen liittyvät 



12 

 

kriteerit ovat katkenneiden lankojen määrä, köyden halkaisijan pieneneminen sekä korroosio 

ja tähän liittyvät ilmiöt. (SFS-ISO 4309, 2012, s. 14–20.) 

 

2.2 Teräsköyden ominaisuudet sekä konstruktio 

Teräsköyden yleisin raakamateriaali on matalaseoksinen hiiliteräs, jonka tyypillinen 

kemiallinen koostumus on 0,6 % hiiltä, 0,2 % piitä ja 0,6 % mangaania. Vetolujuudeltaan 

köydet luokitellaan nykyään 1770 MPa, 1960 MPa ja 2160 MPa -luokkiin. Köyden 

mikrorakenne vaikuttaa kemiallista koostumusta enemmän köyden lujuusominaisuuksiin. 

Teräsköysi  koostuu ytimestä ja ytimen ympärille punotuista säikeistä. Nämä säikeet 

puolestaan koostuvat yksittäisistä langoista. Kuvassa 4 on esitetty köyden elementit. (Sunio, 

2007, s. 5–6.) 

 

 

Kuva 4. Köyden elementit mukaillen (Sunio, 2007, s. 6). 

 

Teräsköyden ydin voi olla joko metallinen tai orgaaninen. Orgaanisessa ytimessä käytetään 

yleensä punottuja polypropyleenisäikeitä, kun taas metalliytimessä käytetään samoja 

säikeitä, kuin itse ytimen ympärillekin tulevissa säikeissä. Ytimen tarkoituksena on tukea 

ulompia säikeitä sekä estää köyttä purkautumasta. Metalliytimet osallistuvat myös 

kuormankantoon. (Sunio, 2007, s. 5–6.)  
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Teräsköyden lujuutta voidaan kasvattaa nostamalla köyden täyttökerrointa. Täyttökerroin 

kuvaa köyden lankojen poikkipinta-alan suhdetta köyden nimellisellä halkaisijalla 

laskettuun poikkipinta-alaan. Täyttökertoimen arvo vaihtelee yleensä 0,6 ja 0,8 välillä. 

Kuitenkin tehokkaampi tapa kasvattaa köyden lujuutta on käyttää tiivistettyä köyden 

rakennetta. Tällainen rakenne voidaan saada aikaan esimerkiksi valssaamalla tai 

vasaroimalla toisin kuin korkeampi täyttökerroin, jolloin köyteen täytyisi lisätä erillisiä 

täyttölankoja (Sunio, 2007 s. 6–7). Kuvassa 5 on esitetty tiivistämätön ja tiivistetty köysi. 

 

Kuva 5. Vasemmalla tiivistämätön köysi ja oikealla tiivistetty köysi (Sunio, 2007, s. 7). 

 

Myös köyden punontatyylejä on erilaisia. Yleisimmät punonnat ovat tavallinen punonta sekä 

pitkittäispunonta. Pitkittäispunotussa köydessä (engl. Lang-lay) köyden säikeet ja langat 

ovat punottu samaan suuntaan, kun taas tavallisessa punonnassa säikeiden sisällä olevat 

langat ovat punottu eri suuntaan kuin ytimen ympärille punotut säikeet (Feyrer, 2015, s. 35–

36). Kuvassa 6 on havainnollistettu köyden eri punontatyylejä. 
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Kuva 6. Teräsköyden eri punontatyylit alkaen vasemmalta: pitkittäispunottu oikealle, 

vasemmalle, tavallinen punonta oikealle sekä vasemmalle (Feyrer, 2015, s. 36).  

 

Tässä kandidaatintyössä tutkittava köysi oli Python 8xK19S-PWRC(K), jonka halkaisija on 

8 mm ja vetolujuus 2160 MPa. Köyttä valmistaa saksalainen Westfälische Drahtindustrie 

GMBH, joka on rekisteröinyt PYTHON tuotemerkin. Köyden poikkileikkaus on nähtävissä 

kuvassa 7. 

 

 

Kuva 7. Python 8 mm teräsköysi (PYTHON 8xK19S-PWRC(K), 2005). 

 

2.3 Teräsköyden elinikään vaikuttavat tekijät sekä tribologia 

Köyden elinikään vaikuttaa muutkin tekijät kuin pelkästään taittopyörän uran geometria. 

Tässä kandidaatintyössä käsiteltiin eliniän kasvua uran geometrian optimoinnin kannalta, 

mutta on myös oleellista todeta muut elinikään vaikuttavat tekijät.  
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Eräs merkittävimmistä köyden kestoiän tekijöistä on D/d –suhde. Kuvassa 1 on esitetty mitat 

D eli toiminnallinen taittopyörän halkaisija sekä d eli köyden halkaisija. Näiden suhde 

vaikuttaa erittäin merkitsevästi köyteen kohdistuvaan taivutusjännitykseen 𝜎𝑏. D/d –suhteen 

merkitystä on tutkittu jo 1800-luvulla. Taivutusjännitys lasketaan seuraavalla kaavalla: 

  

𝜎b=
𝑑

𝐷
∗ 𝐸    (1) 

 

Yhtälössä 1 𝑑 on köyden halkaisija, D on halkaisija taittopyörän köyden kontaktipinnasta 

kontakpintaan ja E on köyden kimmokerroin (Feyrer, 2015, s. 179). Tässä työssä pidetään 

D/d -suhde vakiona sekä tutkitaan köyttä vain yhden taittopyörän tapauksessa. Mitä 

enemmän taittoja köydelle tulee, sitä pienempi kestoiän odotusarvo on. 

 

Lähestulkoon kaikissa käyttökohteissa köysi altistuu väsyttävälle kuormitukselle, jotka 

voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan. Ensimmäisessä on keskiarvoistettu vetokuormitus, 

jossa on myös mukana vaihteleva vetokuormitus, kuten esimerkiksi silloissa. Toisessa 

tapauksessa on staattinen vetokuormitus, jossa on myös mukana toistuva taivutus, kuten 

esimerkiksi köysinostinsovelluksissa. (Ridge, Chaplin & Zheng, 2001, s. 175.)  

 

Tämän lisäksi köyden kuluminen voidaan jakaa kahteen päämääräiseen kulumismuotoon, 

plastiseen ja abrasiiviseen kulumiseen. Toki muitakin kulumismuotoja on, kuten esimerkiksi 

korroosio, mutta ne jätetään tässä luvussa taka-alalle. Kuluminen luokitellaan myös sen 

mukaan onko kyseessä köyden sisäinen vai ulkoinen kuluminen. (de Silva & Long, 2002, s. 

350.) 

 

2.3.1 Abrasiivinen kuluminen 

Abrasiivinen kuluminen on erittäin yleinen ja ongelmallinen kulumismuoto, joka johtuu 

kahden toisiinsa koskettavien pintojen kovuuseroista. Normaalivoiman kohdistuessa 

pintoihin, kovempi pinta tunkeutuu pehmeämpään pintaan ja aiheuttaa näin plastisia 

muodonmuutoksia. Kun pintojen välille aiheutuu tangentiaalista liikettä, irtoaa 

pehmeämmästä pinnasta materiaalia pintojen väliin (Stolarski, 1990, s. 20). Teräsköyden 

abrasiivinen kuluminen voidaan todeta köyden ulkopinnan säikeiden tasoittumisena. Tämä 

on esitetty kuvassa 8. 
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Kuva 8. Teräsköysi, jonka uloimmat langat ovat kuluneet (Ridge, Chaplin & Zheng, 2001, 

s. 179). 

 

Teräsköyden abrasiivisen kulumisen vastustusta voidaan parantaa tiivistetyllä köyden 

rakenteella. Abrasiivisen kulumisen lisäksi tiivistetty rakenne nostaa köyden pienintä 

murtokuormaa, vähentää pintapainetta sekä parantaa köyden mittatoleransseja. (Sunio, 

2007, s. 6–7.) 

 

Myös köyden punonnalla voidaan vaikuttaa abrasiiviseen kulumiseen. Pitkittäispunottu 

köysi vastustaa abrasiivista kulumista enemmän kuin tavallisen punontatyylin köysi. 

Pitkittäispunotut köydet ovat tosin herkempiä kiertymiselle sekä purkautumiselle. (Budynas 

& Nisbett, 2006, s. 896.) 

 

2.3.2 Pinnan väsymiskuluminen 

Pinnan väsymiskuluminen johtuu kontaktipintojen välisestä liikkeestä toisiinsa nähden. 

Tämä kulumismuoto ilmenee usein juuri pyörivien rakenteiden tapauksessa, jonka johdosta 

se on merkittävä kulumismuoto myös teräsköysien ja taittopyörien kohdalla. 

Konktaktipintojen kuluminen aiheutuu jatkuvasta syklittäisestä kuormituksesta, minkä 

vuoksi se luokitellaan väsymiskulumiseksi. (Stolarski, 1990, s. 21.)  

 

Korkea pintapaine aiheuttaa myös kontaktipintojen lähellä plastisoitumista. Tämän vuoksi 

kulumismuotoa kutsutaan monesti myös plastiseksi kulumiseksi. Kulumisen mittaus voi olla 

kuitenkin haastavaa, sillä köysi ei ole täysin jäykkä rakenne, joten sen poikkileikkauksen 
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pinta-alan muutos ei välttämättä kerro koko totuutta. Yleensä mitataankin uloimpien 

lankojen syvyyden muutos tai tasaisen osuuden pituus. Näistä menetelmistä jälkimmäinen 

on helpompi toteuttaa, vaikkakin menetelmä on käytännöllinen vain siinä tapauksessa, kun 

käytössä on tavallisesti punottu teräsköysi, joka liikkuu teräksisen tai muun 

kovamateriaalisen taittopyörän yli, jolloin suurimmat jännitykset ovat juuri taittopyörän uran 

kontaktipinnassa. Kuitenkin pitkittäispunottujen köysien tapauksessa taivutusjännitykset 

köyden sisemmissä langoissa ovat yleensä ulompia lankoja suuremmat.  Tästä syystä köyden 

kulumisen toteaminen ulkoisten katkenneiden lankojen vuoksi ei yleensä ole luotettava 

menetelmä. Kuvassa 9 on esitetty vasemmalla tavallisesti punottuun köyteen kohdistuvat 

jännitykset. Kuvassa säikeen alapuolinen lukuarvo on vakio punontakulmalla ja yläpuolinen 

lukuarvo on vakio kietomiskulmalla. Oikeanpuoleisessa kuvassa on vastaavasti 

pitkittäispunottu köysi. Kuvasta voidaan havaita taivutusjännitysten eroavaisuus sisä- ja 

ulkosäikeillä eri tavalla punotuilla köysillä. (de Silva & Fong, 2001, s. 350; Feyrer, 2015, s. 

185.) 

 

 

Kuva 9. Tavallisesti punotun ja pitkittäispunotun köyden taivutusjännitysten ero mukaillen 

(Feyrer, 2015, s. 184-185). 

 

2.3.3 Fretting väsyminen 

Fretting väsyminen teräsköysissä johtuu siitä, kun köysiin aiheutuu taittopyörän yli 

kulkiessa sekä aksiaalista vetokuormitusta että taivutuskuormitusta, mikä johtaa 

värähtelevään liikkeeseen vierekkäisten lankojen välillä. Erityisen vaaralliseksi fretting 

väsymisen tekee se, että kuluminen sisemmissä langoissa voi olla suurempi kuin ulommissa, 
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minkä vuoksi väsymiskulumisen toteaminen on haastavaa. Tämän vuoksi matemaattisten 

mallien luonti teräsköysien kulumiselle on tärkeää. (Cruzado et al., 2013, s. 7; Argatov et 

al., 2011, s. 2857.) 

 

2.3.4 Korroosio 

Teräsköydet, joiden oletetaan olevan alttiita korroosiolle, voidaan päällystää sinkillä, joka 

tarjoaa luotettavan suojan korroosiota vastaan, vaikka sinkkikerros olisikin hieman 

vahingoittunut. Erikoistapauksissa myös korroosionkestäviä ruostumattomia teräsköysiä on 

käytetty, mutta on huomattava että ruostumaton teräs ei vastusta korroosiota kaikissa 

ympäristöissä. Sen lisäksi edellä mainituilla köysillä on austeniittinen rakenne, minkä 

johdosta magnetismiin perustuvat köyden tarkastustekniikat eivät ole mahdollisia, eivätkä 

nämä köydet ole yhtä kestäviä tavallisiin seostamattomiin hiiliteräsköysiin verrattuna. 

(Feyrer, 2015, s. 4–5.) 

 

2.4 Kolmansien osapuolien tutkimustulokset 

Argatov et al. (2011) tutkivat köyden kulumisen etenemistä syklisessä taivutustapauksessa 

eli juuri taittopyörän yli kulkiessa, sekä muodostivat mallin väsymiskestävyyden arviointiin. 

Edellä mainitussa tutkimuksessa keskityttiin analyyttisen mallin luomiseen, koska 

tutkittavana oli köyden sisäisten lankojen väsyminen ja tähän liittyvä fretting-ilmiö. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että taittopyörän halkaisijan pienentäminen pienentää köyden 

elinikää. Tämä johtuu pintapaineiden kasvusta. (Argatov et al., 2011, s. 2857–2867.) 

 

Teräsköyden kulumista fretting-ilmiön johdosta ovat tutkineet myös Zhang, Ge ja Qiang 

(2003). Tutkimuksessaan he laittoivat kaksi teräslankaa värähtelemään toisiaan vasten ja 

pyrkivät kartoittamaan väsymiseen johtavaa syytä. Kitkakerroin lankojen välillä muuttui 

pitkin prosessia pinnan plastisoitumisen vuoksi sekä pinnankarheuden muuttuessa. 

Tutkimuksessa  teräslankojen fretting väsymisen kiihdyttäväksi tekijäksi havaittiin lankojen 

välinen pintapaine (Zhang, Ge & Qiang, 2003, s. 1233–1237). Alla olevassa kuvassa on 

esitetty periaatekuva edellä mainitun tutkimuksen toteutuksesta. 
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Kuva 10. Tutkimus teräslankojen fretting väsymisestä (Zhang, Ge & Qiang, 2003, s. 1234). 

 

De Silva & Fong (2001) tutkivat teräsköyden abrasiivisen kulumisen vaikutusta 

kuormankantokykyyn vetolujuuden kannalta. Tutkimuksessaan he kokeilivat useita eri 

menetelmiä kuormankantokyvyn määrittämiseen abrasiivisesti kuluneesta näytteestä, kuten 

köyden halkisijan pieneneminen, uloimman langan paksuuden menetys ja tasaisen alueen 

leveys langassa. Tutkimuksessa päädyttin siihen, että luotettavin abrasiivisen kulumisen 

mittari on teräsköyden uloimman langan halkaisijan menetys. (de Silva & Fong, 2001, s. 

349–358.) 

 

Feyrer (2015) keskustelee kirjassaan ”Wire ropes, tension, endurance and reliability” 

teräsköyden taivutuskierroksiin vaikuttavista tekijöistä. Voitelun on havaittu vaikuttavan 

suuresti teräsköyden elinikään. Voitelemattomattomien köysien kestävyys oli vain noin 15-

20 % verrattuna voideltuihin köysiin. Myös uudelleen voitelu paransi teräsköysien elinikää 

monissa tapauksissa. Taittopyörän uran havaittiin vaikuttavan suuresti elinikään. Mitä 

lähempänä taittopyörän uran säteen rg suhde köyden halkaisijaan d on 0,5:tä, sitä enemmän 

taivutuskierroksia köysi kestää. Yleensä rg/d-suhde on 0,53, koska köyden halkaisija voi olla 

5 % nimellistä halkaisijaa suurempi, joten tämä on asennusteknisestä näkökulmasta 

suotuisaa. (Feyrer, 2015, s. 234–238.) 
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Taulukko 3. Yhteenveto kolmansien osapuolien tutkimuksista. 

Aineisto/tekijät Tutkimuksen aihe Yhteenveto tutkimuksesta 

Argatov et al. 

(2011) 

Teräsköyden kulumisen eteneminen 

syklittäisessä taivutuksessa. 

Kulumisen ennustamiseksi 

kehitetyt kulumiskertoimet 

ovat verrannollisia 

pintapaineeseen. 

Zhang, Ge & Qiang 

(2003) 

Teräsköyden väsymis- ja 

murtumiskäyttäytyminen fretting 

kulumisen takia. 

Langan kulunut syvyys 

määräytyy fretting-ajan 

sekä pintapaineen 

perusteella. 

de Silva & Fong 

(2002) 

Abrasiivisen kulumisen vaikutus 

teräsköyden kuormankantokykyyn. 

Luotettavin tapa todeta 

kuormankantokyvyn 

olennaisesti vähentyneen on 

mitata teräsköyden 

uloimman langan 

halkaisijan menetys. 

Feyrer (2015) Wire ropes, tension, endurance and 

reliability 

Teräsköyden elinikää 

voidaan parantaa mm. 

voitelulla sekä oikealla 

taittopyörän geometrialla. 

 

2.5 Anisotrooppinen materiaali 

Kuten aiemmin todettiin, köysi käyttäytyy eri tavalla eri kuormitustilanteissa. Köydellä on 

huomattava kuormankantokyky vetotapauksessa, mutta väännön tai taivutuksen ollessa 

mukana, ei kuormankantokyky ole yhtä suuri. Köydellä ei myöskään ole yhtä ainutta 

kimmokerrointa ja Poissonin vakiota, koska köysi on anisotrooppinen materiaali. Tämä 

johtuu siitä, että kuormitustapauksessa köyden säikeet pääsevät liikkumaan hieman.    

 

Anisotrooppinen materiaali asettaa omat vaatimuksensa optimoinnin onnistumiselle. FE-

analyysissä ei voida käyttää isotrooppista materiaalimallia, koska se vääristäisi saatavat 

venymä- sekä jännitysjakaumat. Kuitenkin ennen kuin anisotrooppinen materiaali voitiin 

asettaa, täytyi selvittää köyden kimmokertoimet ja Poissonin vakiot. 
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Köyden anisotropiaa on tutkittu empiirisesti ja tutkimuksessa on löydetty lukuarvot köyden 

Poissonin vakioille sekä kimmokertoimille radiaali- ja aksiaalisuunnassa (Andersson, 

Laukkanen & Elers, 2014, s. 11). Näiden kimmokertoimien pohjalta muodostettiin 

anisotrooppisen materiaalin elastisuusjäykkyysmatriisi, josta käytetään nimitystä 

kimmotensori. Tätä tensoria käytettiin FE-mallissa. 

 

Hooken lain mukaan jännitys σ voidaan laskea seuraavasti: 

 

𝜎 =  𝐸𝜀    (2) 

 

Yhtälössä 2 E on kimmokerroin ja 𝜀  on venymä. Tämä yhtälö on riittävä kun mietitään 

isotrooppisen materiaalin jännityksiä yhdessä suunnassa, mutta anisotrooppisella 

materiaalilla tulee ottaa käyttöön neljännen asteen kimmotensori (engl. elasticity tensor). 

Tällöin kaava 2 saadaan muotoon (Sadd, 2005, s. 284): 

 

𝜎𝑖𝑗 = 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙𝜀𝑘𝑙   (3) 

 

Kaavassa 3 𝜎𝑖𝑗 on jännitysmatriisi, joka sisältää normaalijännitykset X-, Y- ja Z-suuntiin sekä 

leikkausjännitykset näissä tasoissa. 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙  on neljännen asteen kimmotensori ja 𝜀𝑘𝑙  on 

venymämatriisi, joka sisältää venymät X-, Y- ja Z-suuntiin sekä leikkauksesta johtuvat 

venymät. Alun perin em. neljännen asteen kimmotensori sisältää 81 itsenäistä 

kimmoisuusvakiota, mutta niiden välisten yhteyksien sekä symmetrioiden avulla saadaan 

tuntemattomien määrä 21:een. Tällöin kaava saadaan muotoon (Sadd, 2005, s. 285): 

 

𝜎𝑖𝑗 = 𝐶𝑖𝑗𝜀𝑘𝑙     (4) 

 

Kaavassa 4 𝐶𝑖𝑗 on toisen asteen elastisuustensori, joka voidaan määritellä seuraavalla 

tavalla: 
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𝐶𝑖𝑗 =

[
 
 
 
 
 

𝐶11    𝐶12

      𝐶22

𝐶13     𝐶14    
𝐶23     𝐶24    

 
𝐶15    𝐶16

𝐶25     𝐶26

         
 𝐶33     𝐶34      

      𝐶44    
 
𝐶35     𝐶36

𝐶45     𝐶46

         𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎  
𝐶55     𝐶56

       𝐶66]
 
 
 
 
 

     (5) 

 

Teräsköyden tapauksessa puhutaan poikittain isotrooppisesta materiaalista. Tällöin sillä on 

yksi symmetria-akseli, jonka suhteen kimmomoduuli on muuttumaton. Koska sillä on 

käytännössä äärettömän monta symmetriatasoa, voidaan kimmotensori supistaa muotoon 

(Cowin, 2013, s. 99): 

 

𝐶𝑖𝑗 =

[
 
 
 
 
 
 

𝐶11      𝐶12

           𝐶11     

𝐶13        0
𝐶13         0

0                        0
0                        0

         
 𝐶33       0

         𝐶44

0                        0
0                        0

         𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎
𝐶44                     0

                          (𝐶11 −       𝐶12)]
 
 
 
 
 
 

    (6) 

 

Yhtälössä 5 elastisuustensorin arvot C11 sekä C22 täytyy siis olla samat. Tämän vuoksi 

yhtälössä 6 merkitään molempia termillä C11 . Koska poikittainen isotrooppinen materiaali 

sisältää kuitenkin isotrooppisia ominaisuuksia, ovat 0-alkioiset termit vastaavia 

isotrooppiseen elastisuusmatriisiin (Cowin, 2013, s. 99):  

 

𝐶𝑖𝑗 =

[
 
 
 
 
 
 

𝐶11      𝐶12

           𝐶11     

𝐶12                   0
𝐶12                    0

 
          0                        0
          0                        0

         
𝐶11                   0

                 (𝐶11 − 𝐶12)
          

0                        0
0                        0

         𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎
(𝐶11 − 𝐶12))              0

                          (𝐶11 − 𝐶12)]
 
 
 
 
 
 

 (7) 

 

Yhtälössä 7 on esitetty isotrooppisen materiaalin elastisuustensori, jolloin tuntemattomia on 

vain 2. Yhtälöstä voidaan myös huomata samankaltaisuudet poikittain isotrooppisen 

materiaalin kanssa. 

 

Yksinkertaisin tapa selvittää elastisuustensori Cij :n arvot on laskea elastisuustensorin 

käänteismatriisin arvot. Tämä johtuu siitä, että käänteismatriisin laskukaavat ovat 
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yksinkertaisemmassa muodossa ja matriisin käänteismatriisin laskeminen on varsin 

vaivatonta tietokoneohjelmistoille. Käänteismatriisi saadaan seuraavasti (Bower, 2012): 

 

S = 

[
 
 
 
 
 
 
1/𝐸𝑝 −𝜐𝑝/𝐸𝑝 −𝜐𝑡/𝐸𝑡

1/𝐸𝑝 −𝜐𝑡/𝐸𝑡

0          0               0
0          0               0

                 1/𝐸𝑡 0        0              0
1/𝜇𝑡    0              0

𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎              1/𝜇𝑡    0

     1/𝜇𝑝]
 
 
 
 
 
 

  (8) 

 

Kaavassa 8 Ep  on kimmokerroin symmetriatasoa vasten, Et  on kimmokerroin 

symmetriatason normaalin suunnassa, υp  on Poissonin vakio symmetriatasoa vasten, υt  on 

Poissonin vakio symmetriatason normaalin suunnassa, μp  on leikkausmoduuli 

symmetriatasoa vastaan ja μt  on leikkausmoduuli symmetriatason normaalin suunnassa. 

Tästä kaavasta saadaan elastisuustensorin arvot laskemalla matriisin S käänteismatriisi: 

 

C = S -1    (9) 

 

2.6 FE-analyysi 

FE-analyysi (engl. Finite Element analysis) eli elementtimenetelmä on numeerinen 

menetelmä, minkä avulla ratkaistaan tekniikka-, matematiikka- sekä fysiikkapohjaisia 

ongelmia. Tyypilliset ratkaistavissa olevat ongelmakohteet käsittelevät rakenteiden 

analyysiä, virtaustekniikkaa, lämmönsiirtoa sekä sähkömagneettista potentiaalia. FE-

analyysiä tarvitaan, koska monimutkaiset geometriat, kuormitukset sekä 

materiaaliominaisuudet tekevät monien ongelmien matemaattisen analyyttisen ratkaisun 

mahdottomaksi. Numeerisiin menetelmiin pohjautuva FE-analyysi mahdollista siis 

ongelmien ratkaisun, joiden ratkaisuun muutoin tarvittaisiin laskennallisesti kohtuuton 

määrä differentiaaliyhtälöitä. Ratkaisu muodostetaan jakamalla kappaleet pienempiin 

samanmuotoisiin kappaleisiin, joita kutsutaan elementeiksi. Nämä elementit liittyvät 

toisiinsa pisteistä elementtien laidoilla, joita kutsutaan solmuiksi (engl. node). 

Elementtimenetelmässä siis muodostetaan yhtälöt jokaiselle elementille ja yhdistetään 

kaikkien elementtien yhtälöt, jolloin saadaan koko kappaleelle yhtälö, joka voidaan 

ratkaista. Tässä kandidaantintyössä käytetään rakenneanalyysiä, jolloin selvitetään jokaisen 

solmun siirtymä ja sitä kautta elementtien ja rakenteen jännitys. (Logan, 2007, s. 1.) 
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FE-menetelmässä analyysistä saatavien tulosten oikeellisuus, eli konvergointi, on tärkeää. 

Konvergointiin voidaan vaikuttaa muun muassa tihentämällä verkotusta sekä oikealla 

elementtivalinnalla. 3D-elementeistä käytetyimmät ovat neljä- ja 10-solmuinen 

kolmioelementti sekä 8- ja 20-solmuinen kuutioelementti. Kuvassa 11 on esitetty nämä neljä 

elementtityyppiä. 

 

 

Kuva 11. 4- ja 10-solmuinen kolmioelementti sekä 8- ja 20-solmuinen kuutioelementti 

(Cook, 1995, s. 150). 

 

Elementin vapausasteiden määrä saadaan kertomalla solmujen määrä elementissä kolmella, 

sillä jokaisella solmulla on kolme translaatiovapausastetta. 3D-elementeillä ei ole 

rotaatiovapausasteita. Näin ollen laskennallisesti raskain on 20-solmuinen kuutioelementti, 

kun taas neljäsolmuinen kolmioelementti on kaikkein nopein ratkaistava. Neljäsolmuinen 

3D-elementti on kuitenkin osoittautunut varsin epätarkaksi elementiksi ja monesti 

konvergoinnin varmistamiseksi vaadittaisiin kohtuuttoman suuri määrä kolmioelementtejä. 

Tämä johtuu siitä, että neljäsolmuisen kolmioelementin venymät ovat vakiot elementin yli. 

Tällöin elementti ei pysty kuvaamaan taivutusta, jos taivutuskuormitus kulkee elementin yli 

tai on sen läheisyydessä. 10-solmuinen kolmioelementti puolestaan pystyy kuvaamaan 

puhdasta taivutusta tarkasti, koska sen venymä käyttäytyy lineaarisesti elementin yli. 8-

solmuisen kuutioelementin ongelmaksi muodostuu leikkauslukkiutuminen, joka tarkoittaa 

sitä, että taivutustapauksessa elementin venyessä se käyttäytyy liian jäykästi. Tämän vuoksi 

8-solmuinen kuutioelementti sellaisenaan ei sovi käytettäväksi palkkiongelmissa. 20-

solmuinen kuutioelementti pystyy kuvaamaan lineaarista venymää samalla tavalla kuin 10-

solmuinen kolmioelementti. 20-solmuisilla elementeillä voi kuitenkin muodostua 

ongelmaksi niin sanottu nollaenergiamuoto, joka on esitetty kuvassa 12. Tällöin venymät 
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Gaussin pisteissä ovat nolla vaikka elementti deformoituu. 2D-tapauksissa tämä ei muodostu 

ongelmaksi, mutta 3D-tapauksissa saattaa muodostua. (Cook, 1995, s. 149–151.) 

 

 

Kuva 12. Parabolisten kuutioelementtien nollaenergiamuodot (Cook, 1995, s. 85). 

 

2.7 Kontakti FE-analyysissä 

Kun FE-analyysissä voidaan olettaa, että mallin sisällä toinen kappale osuu toiseen, 

vaaditaan kontaktinmallinnusta. Tämä monimutkaistaa analyysiä, koska kontakti FE-

analyysissä tarkoittaa sitä, että siirrytään staattisesta analyysistä dynaamiseen analyysiin, 

sillä yleensä kontakti mallinnetaan käytännössä käyttäen epälineaarisia jousia, joiden 

jäykkyys riippuu siirtymästä. Näistä jousista käytetään nimitystä rakoelementti (engl. Gap 

element). (Cook, 1995, s.121-122.) 

 

Kontakteja on viittä eri päätyyppiä: 

 Kappale lähestyy jäykkää pintaa, eikä voi edetä pidemmälle. Jos voimaa lisätään, 

kappaleessa aiheutuu muodonmuutosta. 

 Kaksi kappaletta lähestyy toisiaan ja koskettaessaan toisiaan niiden muoto muuttuu 

 Yhden kappaleen kaksi eri aluetta koskettaa toisiaan. 

 Kaksi jäykkää kappaletta koskettaa toisiaan. Tämä on tosin mahdotonta 

mekaniikassa ja FE-analyysissä, mutta tämä on mahdollinen tilanne 

monikappaledynamiikassa. 

 Yhdistetty kontakti, jossa kaksi kappaletta on liimattu toisiinsa. 

 

Neljässä ensimmäisessä tapauksissa yhteistä on se, että kohta, jossa kontakti tapahtuu, on 

entuudestaan tuntematon. Muutoin kontaktinmallinnus ei olisi tarpeellista. Kontaktin 

mallinnuksessakin on useita eri menetelmiä, jotka ovat lueteltu seuraavaksi: 
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 Solmusta solmuun kontakti, jonka hyvänä puolena on helppo implementaatio FE-

ohjelmistoon, mutta jonka huonona puolena on vaikeus määrittää kontaktipinnaan 

normaali ja tällöin myös tangentiaalista liikettä ei pystytä kuvaamaan tarkasti. 

 Solmusta pintaan kontakti, joka ei myöskään ole vaikea implementoida 

ohjelmistoon. Vaikutukset tuloksiin eivät ole merkittäviä, kun kontakti havaitaan. 

Käytännössä tätä menetelmää on mahdollista käyttää sekä vakiovenymä, että 

lineaarisen venymän elementeillä. 

 Pisteestä pintaan kontakti on puolestaan hyvä vaihtoehto, kun elementeiksi on valittu 

lineaariset elementit, joilla on keskisolmu (engl. midside-node). Tällöin kontaktin 

havaitsemiseen käytetään yleensä elementin sisällä sijaitsevia integrointipisteitä 

elementin solmujen sijaan. 

 Pinnasta pintaan kontakti on myös mahdollinen mallinnusmuoto, tosin tämä tapa 

mallintaa kontakti on yleensä varsin monimutkainen, koska kontaktipinta kokee 

jatkuvasti muodonmuutoksia iteraatioiden edetessä. Tämän takia monet ratkaisijat 

saattavat ilmoittaa kontaktimallinnuksen menetelmäksi pinnasta pintaan, mutta 

tosiasiassa ohjelmisto käyttää joko solmusta pintaan tai pisteestä pintaan 

menetelmää. 

 (Rust, 2014, s. 269–272.) 

 

 

2.8 Laboratoriokokeen teoria 

Minkä tahansa kokeellisen menetelmän voidaan katsoa koostuvan neljästä eri osa-alueesta: 

suunnitelmasta, toteutuksesta, datan analysoinnista sekä tulkinnasta. Suunnitelmavaiheessa 

otetaan kantaa konkreettisiin asioihin, kuten tarvittavaan laitteistoon sekä kokeen asetteluun, 

mutta myös yleisempiin asioihin, esimerkiksi kuinka monta mittauspistettä vaaditaan ja 

mikä on vaadittava tarkkuus datalle. Toteutusvaiheessa siirrytään suunnitelmasta itse kokeen 

toteuttamiseen, joten tässä vaiheessa suoritetaan itse mittaukset. Datan analysointivaiheessa 

ei käsitellä sitä mitä data edustaa, vaan pyritään vain muodostamaan matemaattinen malli 

saadulle datalle. Tulkintavaiheessa otetaan kantaa siihen, miten kokeellinen menetelmä 

vastasi sitä, mitä sillä pyrittiin saavuttamaan ja oliko se onnistunut. (Wolberg, 2010, s. 1–2.)  
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3 TULOKSET 

 

 

Tutkimusongelman ratkaisemiseen käytetyt tutkimusmetodit tässä kandidaatintyössä olivat 

kirjallisuuskatsaus, FE-analyysi sekä laboratoriokoe. Kirjallisuuskatsauksessa tutkittiin 

köyden elinikään vaikuttavia tekijöitä sekä aiempia tutkimustuloksia teräsköysiin liittyen. 

FE-analyysissä keskityttiin taittopyörän uran aukeamiskulman ω optimointiin 

pintapaineiden minimoinnin kannalta. Laboratoriokoe suunniteltiin kirjallisuudesta 

löydettävien esimerkkien pohjalta tarkoituksena kartoittaa köyden elinikä. 

 

3.1 Geometrian mallinnus 

Taittopyörä sekä teräsköysi mallinnettiin Siemens PLM softwaren NX-ohjelmistossa ja FE-

analyysi suoritettiin käyttäen NXNastran ratkaisijaa. Koska FE-analyysi vaatii sitä enemmän 

laskentatehoa mitä enemmän mallissa on vapausasteita (engl. Degrees of freedom, DOF), 

mallinnettiin taittopyörästä sekä köydestä vain puolet. Tämänkaltainen menettely pohjautuu 

siihen, että on tiedossa mallin tietyssä symmetrisissä keskipisteissä tapahtuvat siirtymät, 

jolloin voidaan korvata tämä mallin osa reunaehdolla, joka kattaa tämän siirtymän. Tässä 

tapauksessa taittpyörä on siis halkaistu ja symmetriaan nojaten korvattu puuttuva puolisko 

reunaehdolla. Teräsköyden tapauksessa symmetriareunaehtoa ei tarvita, sillä teräsköysi on 

kosketuksissa vain puolikkaan taittopyörän kanssa. Kuvassa 13 on nähtävillä tutkittava 

geometria. 
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Kuva 13. Taittopyörä sekä teräsköysi mallinnettuna. 

 

Kuvassa 14 on nähtävillä mallin merkittävimmät dimensiot, uran aukeamiskulma, köyden 

halkaisija sekä puolet D-mitasta. Näistä mitoista vain uran aukeamiskulmaa muutetaan 

optimointia suorittaessa, muut säilyvät vakioina. Jotta taittopyörän mitat vastaisivat oikeaa 

taittopyörää tarpeeksi yksityiskohtaisesti, on uran säde rg hieman suurempi kuin teräsköyden 

säde. 
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Kuva 14. Malli, jossa näkyvillä tärkeät dimensiot. 

 

3.2 Elementtimenetelmä 

Kun geometria oli mallinnettu, oli aika siirtyä elementtimenetelmän puolelle. Tämän vuoksi 

NX-ohjelmisto tekee mallista niin sanotun idealisoidun mallin. Tämä idealisoitu malli on 

osa NX:n työnkulkua (engl. Workflow), jolloin mallista poistetaan kaikki FE-analyysin 

ongelmakohdat tai merkityksettömät piirteet, eli nimensä mukaisesti, idealisoidaan malli. 

Tässä vaiheessa poistettiin muun muassa kaikki pyöristykset, jotka olivat alle 3 millimetriä.  
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Tämän jälkeen idealisoidusta mallista tehdään .fem-tiedosto, joka sisältää fyysiset 

ominaisuudet, kuten materiaalin sekä verkotuksen. Tämän kaltaisessa symmetrisessä 

kappaleessa sopivin elementti verkotukseen on 8-solmuinen kuutioelementti (CHEXA(8)). 

8-solmuinen elementti toimii varsin hyvin kontaktiongelmissa. Vastaavasti voitaisiin käyttää 

20-solmuista kuutoelementtiä, mutta 8-solmuisella elementillä saavutetaan tarpeeksi tarkat 

tulokset ja vaadittava laskentateho saadaan sopivan alhaiseksi. Myös 10-solmuisen 

kolmioelementin käyttö voisi olla mahdollista. Elementtien eroista kerrottiin edellisessä 

luvussa. 

 

FE-mallissa taittopyörä jaettiin kahteen osaan, laakeripinnan puoleinen osa sekä osa, jota 

vasten teräsköysi tulee. Jako tehtiin sen vuoksi, että voitiin verkottaa erikseen nämä kaksi 

osaa. Teräsköyden kanssa kontaktissa oleva osa verkotettiin tiheämmin ja laakerin kanssa 

kosketuksissa oleva osa harvemmin. Tällä tavoin pystyttiin vähentämään analyysiin 

vaadittavaa laskenta-aikaa. Verkotusta tihennettiin sekä teräsköydessä, että taittopyörän 

urassa, jotta voitaisiin varmistaa mallin konvergointi merkittävimmässä kohdassa sekä 

samanalainen verkotus eri geometrioille. Kuvassa 15 on esitetty FE-malli sekä kuvassa 16 

on esitetty taittopyörän uran sekä köyden verkotus yksityiskohtaisemmin. 

 

Käytetyt ohjelmistot FE-analyysissä olivat NX versio 10.0, joka toimi esikäsittelijänä sekä 

geometrian mallinnuksessa. Itse FE-analyysin laskenta tapahtui NXNastranissa, jonka versio 

on myös 10.0. Käsilaskenta suoritettiin Mathcad 14 –ohjelmistossa. 



31 

 

 

Kuva 15. FE-malli taittopyörästä sekä teräsköydestä. 
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Kuva 16. Taittopyörän uran sekä köyden verkotus. 

 

3.3 Materiaaliarvot 

Taittopyörän materiaali on valurautaa, EN-GJS-700-2. Sen FE-analyysin kannalta olennaiset 

materiaalinominaisuudet on esitetty taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Olennaiset materiaaliominaisuudet sekä niiden arvot. 

Materiaalinominaisuus Materiaaliarvo 

Kimmokerroin 176 GPa 

Poissonin vakio 0,275 

Tiheys 7200 kg/m3 

 

Taittopyörän materiaali on isotrooppinen, toisin kuin teräsköyden. Teräsköyden tapauksessa 

tulee anisotrooppiset materiaaliarvot asettaa materiaalinominaisuusmatriisiin. Koska köysi 

käyttäytyy poikittain anisotrooppisesti, tulee teräsköyden materiaalin orientaatio asettaa 

radiaali- ja aksiaalisuuntiin. Kuvassa 11 on esitetty köyden elementtien materiaalin 

orientaatio, jossa keltaiset nuolet osoittavat radiaalisuunnan ja punaiset nuolet 

aksiaalisuunnan. 

 

 

Kuva 17. Teräsköyden elementtien materiaalin orientaatio. 

 

Teräsköyden anisotrooppisten materiaaliarvojen teoria on esitelty aikaisemmassa luvussa. 

Liitteissä on esitetty laskentakaava anisotrooppisille elastisuustensorille. Teräsköyden 

materiaalinominaisuudet on esitetty alla olevassa taulukossa. 

 

Taulukko 5. Teräsköyden materiaalinominaisuudet. 

Materiaalinominaisuus Materiaaliarvo 

Kimmokerroin Ep 162 GPa 

Kimmokerroin Et 0,8 GPa 

Poissonin vakio 𝜐𝑝 0,3 

Poissonin vakio 𝜐𝑡 0,001481 

Leikkausmoduuli 𝜇𝑝 62,31 GPa 

Leikkausmoduuli 𝜇𝑡 80 GPa 

Tiheys 7200 kg/m3 
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Elastisuustensorin arvot asetetaan ohjelmistossa materiaalinominaisuusmatriisiin, joka on 

esitetty alla olevassa kuvassa. Liitteessä 1 on esitetty laskentakaava yksityiskohtaisesti. 

 

 

Kuva 18. Teräsköyden elastisuustensori. 

 

3.4 Kuormitus 

Teräsköydelle asetetaan kaksi yhtä suurta kuormitusta kuvan 19 mukaisesti. Kuormitusten 

suuruus on 625 N, eli yhteensä 1250 N, ja ne ovat kuvassa x-akselin suuntaan.  

 

 

Kuva 19. Teräsköyden kuormitus esitettynä punaisilla nuolilla. 

 

3.5 Reunaehdot 

Symmetrian vuoksi asetetaan reunaehto taittopyörän leikatuille pinnoille estäen siirtymän 

kuvan 19 x-akselin suuntaan. Myös laakeripinnalla asetetaan reunaehto, joka estää y-akselin 

sekä z-akselin suuntaisen siirtymän. Koska kahdelle taittopyörän osalle käytetään ”Glue”-
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kontaktia vaikuttaa tämä reunaehto myös ulompaan osaan. Koska kyseessä on 

tilavuuselementtejä, ei rotaatioreunaehtoja tarvita. Symmetrinen kuormitustapaus sekä 

kontakti estää teräsköyden jäykän kappaleen liikkeet. 

 

3.6 Lineaaristaattinen analyysi 

Analyysi suoritetaan lineaaristaattisena analyysinä. Koska mallissa on mukana myös 

kontakti, muuttuu analyysi käytännössä kuitenkin dynaamiseksi. Tämä johtuu siitä, että 

NXNastran –ratkaisija vaatii kontaktin ratkaisemiseksi useita iteraatioita. Ennen analyysejä 

asetettiin myös ratkaisijaan tarvittavat parametrit. Erityisesti alkutunkeuma –parametri 

(engl. Initial Penetration) asetetaan nollaksi alussa. Tällä varmistetaan tasaisempi 

pintapainejakauma. Kitkakerroin teräsköyden ja taittopyörän välillä asetettiin 0,4:ään, tosin 

kitkakertoimella ei havaittu olevan suurta merkitystä saataviin tuloksiin. Elementtien määrä 

mallissa vaihtelee noin 39 000 ja 47 000 välillä riippuen aukeamiskulmasta. Vaihtelun 

suuruus ei ole ongelma, koska teräsköyden sekä taittopyörän reunan elementtien lukumäärä 

pidetään vakiona, jotta saadaan vertailukelpoisia tuloksia. 

 

3.7 Optimointi 

Optimointi suoritettiin 40 asteesta 60 asteeseen puolen asteen inkrementein. Yhteensä 

yhdelle kuormituskulmalle tulee siis 41 analyysiä. Tutkittavat kuormituskulmat ovat 0 

astetta, 2 astetta ja 4 astetta. Tulokseksi analyyseistä saatiin suurin köyteen kohdistuva 

pintapaine, jotka ovat vertailun kohteena.  

 

Jotta voidaan varmistaa tulosten oikeellisuus, verrataan saatua pintapainetta kirjallisuudesta 

saatavaan ratkaisuun. Approksimaatio pintapaineelle voidaan laskea kaavalla (Budynas & 

Nisbett, 2006, s. 899): 

 

𝑝 =
2∗𝑇

𝐷∗𝑑
     (10) 

 

Kaavassa 10 T on köyden vetokuormitus, joka on tässä tapauksessa 12 500 N. Tällä 

laskukaavalla saadaan pintapaineeksi 17,36 MPa.  
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3.8 FE-analyysin tulokset 

FE-analyysin tulokset on esitetty alla ja ne on jaettu erillisiin lukuihin kuormituskulmasta 

riippuen. Tuloksia voidaan verrata luvussa 3.5 esitettyyn kirjallisuudesta saatavaan arvioon 

pintapaineesta. Kuvassa 20 on esitetty 45 asteen aukeamiskulmalla ja nollan asteen 

kuormituksella minkälaiselta saatava pintapainejakauma teräsköydessä näyttää. 

 

 

Kuva 20. Teräsköyden pintapainejakauma. 
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3.8.1 Tulokset pystysuoralle kuormitukselle 

Kuvassa 21 on esitetty tulokset köyteen kohdistuvalle pintapaineelle, kun kuormitus on 

nolla-asteisessa kulmassa. X-akselilla on kuormituskulma 40 asteesta 60 asteeseen ja Y-

akselilla pintapaine megapascaleina. 

 

 

Kuva 21. Pintapainejakauma nolla-asteisella kuormituskulmalla. 

 

Pintapaineen maksimiarvon ja minimiarvon välillä eroa on noin 5,85 MPa, joten suurta eroa 

ei tarkasteluvälillä synny.  

 

3.8.2 Tulokset kahden asteen kuormituskulmalle 

Kuvassa 22 on esitetty pintapainejakauma kahden asteen kuormituskulmalle vastaavalla 

tavalla kuin kuvassa 21. 
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Kuva 22. Pintapainejakauma kahden asteen kuormituskulmalla. 

 

Kahden asteen kuormituskulmalla suurimman ja pienimmän pintapaineen ero on 10,49 

megapascalia. Ero on huomattavasti suurempi, mutta kuormitus kahden asteen kulmassa ei 

ole läheskään yhtä merkittävä kuin kohtisuora kuormitus. 

 

3.8.3 Tulokset neljän asteen kuormituskulmalle 

Viimeisenä on analysoitava neljän asteen kuormituskulma. Tulokset ovat esitetty kuvassa 

23 vastaavalla tavalla kuin aiemmissa kuormitustapauksissa. 

 

 

Kuva 23. Pintapainejakauma neljän asteen kuormituskulmalla. 
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Neljän asteen kuormituskulmalla suurin ero pintapaineiden välillä on vieläkin suurempi, 

jopa 26,42 MPa. Pienimmät pintapaineet voidaan havaita saavutettavan kaikissa kolmessa 

tapauksessa alkuperäistä aukeamiskulmaa suuremmilla arvoilla.  

 

3.8.4 Pintapaine-ekvivalentti 

Yhdistääksemme edellä esitetyt pintapaineet eri kuormituskulmille, tarvitsemme jonkin 

käyttökokemukseen perustuvan kertoimen, jonka avulla saadaan lopullinen käyrä 

pintapaineille. Empiirisesti on määritetty, että kuormitus jakautuu siten, että 80 %:a ajasta 

kuormituskulma on 0°, 15 %:a ajasta 2° ja 5 %:a ajasta 4° (haastattelu, vanhempi 

pääinsinööri Juha Peippo, Konecranes Oyj). Tällöin pintapaine-ekvivalentit saadaan 

selvitettyä seuraavalla kaavalla: 

 

𝜎𝑒𝑘𝑣 = 0,8 ∗  𝜎0° + 0,15 ∗ 𝜎2° + 0,05 ∗ 𝜎4°   (11) 

 

Kaavassa 11 𝜎0° on pintapaine 0-asteisella kuormituskulmalla. 2- ja 4-asteinen on merkitty 

vastaavasti. Kuvassa 24 on esitetty saatu pintapaine-ekvivalenttijakauma. Jakaumaan on 

myös lisätty R2-sovite, joka kuvaa pintapaineen ja aukeamiskulman lineaarista riippuvuutta. 

 

 

Kuva 24. Pintapaine-ekvivalenttien jakauma lineaarisen regressiosovitteen kanssa. 
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3.9 Laboratoriokokeen suunnitelma 

Yleisin nykyään käytetty menetelmä teräsköyden taivutusväsymisen testaukseen on esitetty 

alla olevassa kuvassa. Teräsköyttä ajetaan edestakaisin siten, että tietty osa köydestä ei 

koskaan kulje kummankin taittopyörän ylitse. Vetopyörällä on myös huomattavasti 

suurempi halkaisija, jotta voidaan varmistua siitä, että taivutusväsyminen tapahtuu 

testattavan taittopyörän kohdalla. (Feyrer, 2015, s. 213.) 

 

 

Kuva 25. Teräsköyden elinikäkoe (Feyrer, 2015, s. 213). 

 

Edellämainitussa tapauksessa köyteen kohdistuu vain yksinkertainen taivutus. Mikäli 

yhdistetään taivutuksia useampaan suuntaan sekä vetojännitystä, voidaan elinikäkokeeseen 

käytettävää aikaa lyhentää huomattavasti (Feyrer, 2015, s. 214). Koska vertailtavana on 

kaksi erilaista taittopyörää, jotka poikkeavat toisistaan vain uran geometrian osalta, voidaan 

elinikäkoe järjestää millä vain menetelmällä mikä katsotaan suotuisammaksi, kunhan vain 

varmistutaan siitä, että kokeet ovat täysin identtiset. 

 

On siis varmistuttava siitä, että köyteen kohdistuvat kuormitukset vaihtelevat korkeintaan 1 

% verran vaaditusta kuormituksesta. Tämä saavutetaan asentamalla taittopyörät laakereihin 
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erittäin tarkasti. Myöskin testiolosuhteet tulee olla samanlaiset, esimerkiksi köyden 

lämpötila sekä voitelu tulee määrittää ennen testausta. Koe lopetetaan, kun köysi tai 

vähintäänkin yksi säie on katkennut. Elinikäkoe ei jatku alusta loppuun vaan se keskeytetään 

useita kertoja. Yleisimmin käytetään Renardin rivi R10:tä osoittamaan milloin koe 

keskeytetään ja köyden kuluminen mitataan. Tällöin 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 

800 ja 1000 ovat viitearvoja, jotka kerrotaan 10x ja näin saadaan taivutuskertojen lukumäärät 

välimittaukseen. (Feyrer, 2015, s. 218–219.) 
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4 POHDINTA 

 

 

FE-analyysillä onnistuttiin saavuttamaan luotettavilta vaikuttavia tuloksia. Tässä luvussa 

käsitellään tarkemmin, mitä johtopäätöksiä tuloksista voidaan vetää sekä kuinka hyvin 

tutkimusmenetelmät vastasivat esitettyihin tutkimuskysymyksiin.  

 

4.1 Johtopäätökset 

Kuvassa 24 esitetty pintapaine-ekvivalenttijakauman kuvaaja on tutkimuksen merkittävin 

lopputulos. Siitä voidaan havaita, että pienimmät pintapaineen arvot saavutetaan 

alkuperäistä suuremmilla aukeamiskulman arvoilla ja paras arvo aukeamiskulman arvo 

voidaan katsoa olevan 55 astetta. Eroa alkuperäisen ja löydetyn minimin välillä on noin 2,4 

MPa tai noin 7,1 %:a. Ero ei ole valtava, mutta toisaalta oletus ei ollutkaan, että erot olisivat 

kovinkin suuret.  

 

Kuvaan 24 asetettua R2-sovitetta käytetään lineaarisessa regressioanalyysissä. Tässä 

tapauksessa saatu R2-arvo on 0,1744, mikä tarkoittaa sitä, että pintapaineen ja 

aukeamiskulman välillä ei ole lineaarista riippuvuutta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

etteikö optimaalista aukeamiskulmaa voida löytää, vaan sitä, että aukeamiskulmaa 

mielivaltaisesti kasvattamalla ei voida saavuttaa pintapaineen minimiä. Lähestulkoon 

jokaisella kuormituskulmalla voitiin havaita, että suotuisimmat pintapaineiden arvot 

saavutettiin yli 50 asteen aukeamiskulmalla. 

 

Elementtimenetelmällä saadun optimaalisen aukeamiskulman käytännöllisyyttä voisi 

rajoittaa valmistus- tai asennustekniset näkökulmat. Voidaan kuitenkin katsoa, että 

valmistuksen kannalta uran aukeamiskulma ei aseta ylimääräisiä vaatimuksia. Asennuksen 

kannalta suuremmat aukeamiskulman arvot voidaan katsoa olevan suotuisampia, sillä mikäli 

aukeamiskulma olisi kapea, saattaisi köysi vääntyä hieman, kun se asennettaisiin uraan. 

Tämä johtaisi ylimääräiseen vääntöjännitykseen.  

 

4.2 Objektiivisuus 

Tutkimuksen objektiivisuus on varmistettu menetelmien tarkalla kuvauksella. Erityisesti 

FE-analyysi on kuvattu tarkasti, jotta se on toistettavissa. FE-analyysi on objektiivinen. 



43 

 

4.3 Tutkimuksen valideetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen valideetti pohjautuu johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin, mitkä 

aseteltiin vastaamaan olennaisiin kysymyksiin kandidaatintyön aiheesta. Valideetin osana 

varmistuttiin myös siitä, että tutkimuksessa vastattiin tutkimuskysymyksiin. 

Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin teräsköyden ominaisuuksia sekä tribologiaa, minkä 

avulla pyrittiin kartoittamaan elinikään vaikuttavia tekijöitä. FE-analyysissä selvitettiin 

voidaanko pintapainetta pienentää ja jos voidaan, onko saavutettu etu merkittävä. 

 

Tutkimuksen tarkkuus eli reliabiliteetti voidaan arvioida kvantitatiivisessa tutkimuksessa. 

Tässä tapauksessa elementtimenetelmä edustaa kvantitatiivista tutkimusta ja sen voidaan 

aina katsoa sisältävän virhettä. Elementtimenetelmän tarkkuutta voidaan yleensä parantaa 

kasvattamalla elementtien määrää mallissa. Oikeanlaisen elementin valintaan pyrittiin 

kiinnittämään huomiota ja tämä onkin äärimmäisen tärkeää onnistuneen analyysin kannalta. 

FE-analyysin tuloksia verrattiin kirjallisuudesta saatavaan kavaan, minkä avulla voitiin 

todeta, että tulokset ovat oikeassa suuruusluokassa. Myös teräsköyden anisotrooppinen 

materiaali sisältää virhelähteen. Teräs ei itsessään käyttäydy anisotrooppisesti, mutta 

teräsköyden tapauksessa säikeet pääsevät liikkumaan suhteessa toisiinsa, mistä johtuu 

anisotrooppinen luonne. Nämä virhelähteet yhdistettynä luovat edellytyksen kolmannelle 

tutkimusmenetelmälle, laboratoriokokeelle.  

 

4.4 Jatkotutkimusaiheet 

Jatkotutkimuksessa voitaisiin tarkastella muita taittopyörä- sekä teräsköysikokoja ja tutkia 

onko vastaavanlaiset aukeamiskulmat suotuisampia nykyisiin konstruktioihin verrattuna. 

Eräs tärkeä osa jatkotutkimusta on myös elinikäkoe laboratoriossa. FE-analyysistä tulisi 

tehdä jatkotutkimuksessa tarkempi tai ainakin varmistaa, että riittävä tarkkuus on saavutettu.  
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5 YHTEENVETO 

 

 

Toimeksiantajana tutkimuksessa toimi Konecranes Oyj. Tutkimuksessa selvitettiin 

voidaanko köysinostureissa käytettävän taittopyörän uraa optimoida siten, että taittopyörän 

yli kulkevaan teräsköyteen kohdistuu mahdollisimman pieni pintapaine. Pienempi 

pintapaine katsotaan johtavan teräsköyden eliniän kasvuun. Päämääräinen 

tutkimusmenetelmä oli FE-analyysi sekä tukevina menetelminä kirjallisuuskatsaus ja 

laboratoriokokeen suunnitelma. Tutkimus rajattiin koskemaan vain yhtä taittopyöräkokoa. 

 

Kirjallisuuskatsauksessa tutkittiin teräsköyden ominaisuuksia sekä tribologiaa. Tätä kautta 

löydettiin viitteitä siitä, minkä vuoksi pintapaineen minimointi johtaa teräsköyden eliniän 

kasvuun. Kirjallisuusselvityksessä tutkittiin myös voimassa olevia standardeja taittopyörän 

geometriaan liittyen. Nämä standardit yhdistettynä aiempiin tutkimustuloksiin auttoivat 

kartoittamaan olennaisia raja-arvoja taittopyörän geometrialle. Tällöin saatiin FE-

analyysissä tutkittavat dimensiot. Optimoitavaksi asetettiin taittopyörän uran 

aukeamiskulma, jonka vaikutusta pintapaineeseen tutkittiin 40 ja 60 asteen välillä. Myös 

köyteen kohdistuva kuormituskulma vaihteli, sillä teräsköysi ei taakkaa nostettaessa ole 

jatkuvasti pystysuorassa. Tutkittavat kuormituskulmat olivat 0°, 2° ja 4°. 

 

FE-analyysin tuloksissa otettiin huomioon empiirisesti havaitut painotukset eri 

kuormituskulmille, jolloin kolmen eri kuormitustapauksen tulokset voitiin yhdistää yhdeksi. 

Tuloksista havaittiin, että optimaalisin uran aukeamiskulma on 55°. Tällöin pintapaine 

pienenee noin 7,1 % alkuperäiseen aukeamiskulmaan verrattuna. Tutkimuskysymykseen: 

”Onko saavutettu geometria valmistuksen ja asennuksen kannalta suotuisa?” voidaan 

vastata myöntävästi, sillä valmistus ei muutu monimutkaisemmaksi ja asennuksen voidaan 

katsoa myöskin säilyvän ennallaan. 

 

Laboratoriokokeesta valmisteltiin suunnitelma, jonka toteutus on eräs jatkotutkimusaihe. 

Kokeessa vertaillaan teräsköyden elinikää kahdella tai useammalla erilaisella taittopyörällä. 

Erityisen tärkeää laboratoriokokeessa on se, että olosuhteet eri taittopyörille ovat 

samanlaiset.  
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