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The purpose of this master´s thesis was to design a rotator that would be Ponsse´s own. The study 

concentrated on designing and dimensioning of cast parts, durability of bolted connections and selec-

tion of bearing. An optimum structure had to be designed considering weight, durability, size, fabrica-

bility and production costs. 

 

In a forest machine a rotator is in the end of a crane or a loader combined with a harvester grapple or 

grab. The rotator has to turn the harvester grapple or the grab and carry the working load. 

 

In designing of the work was decided to use a hydraulic motor available on the market, and to plan 

how to equip it with bearings and a link. The simulation was done in Solidworks, the strength calcula-

tions in Ansys 18.1. Tosca 8.13 was used in the optimization of the material Three rotators were made 

and they were all in endurance test. One was dismantled after 2246 hours and its wear was measured. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 
 

𝐴 ruuvin bruttopoikkileikkauksen pinta-ala  

𝐴𝑘 pinta-ala 

𝐴𝑘𝑘 korvakkeen kitkapinta-ala 

𝐷𝐵 reiänhalkaisija 

𝐷𝐵 vapaareiänhalkaisija 

𝐷𝑘𝑚 kantopinnan keskihalkaisija 

d  ruuvin nimellishalkaisija 

𝑑𝑘 ruuvinkannan halkaisija 

𝑑𝑘𝑚 kantopinnan keskihalkaisija 

d0  ruuvin reiän halkaisija 

𝑑2 kierteen kylkihalkaisija 

e2  kiinnittimen reiän keskiön ja viereisen rakenneosan reunan välinen reunaetäisyys 

EC3 Eurokoodi 3 –standardisarjan lyhenne 

𝐸𝑠 ruuvimateriaalin kimmokerroin 

𝐹𝐴 ulkoinen aksiaalikuorma 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 reunapuristuskestävyys 

𝐹𝑀 esikiristysvoima 

𝐹𝑀𝐴 ruuvissa asennushetkellä vallitseva aksiaalivoima 

𝐹𝑃𝐴 puristusvoiman vähenemä 

𝐹𝑄 yhden ruuvin kannettavaksi tuleva leikkausvoima 

𝐹𝑆 𝑚𝑎𝑥 maksimivoima 

𝐹𝑆 𝑚𝑖𝑛 minimi ruuvivoima 

𝐹𝑆 − 𝐹𝐴 minimi puristusvoima 

𝐹𝑆 ruuvin kokonaisvoima 

𝐹𝑆𝑎 ruuvissa vaikuttava aksiaalivoima 

𝐹𝑆𝐴 ulkoisen aksiaalivoiman aiheuttama ruuvivoiman lisäys eli väsyttävä voima 

𝐹𝑆𝑃 asennuksen aikainen ruuvivoima  

𝐹𝑛 kierteen normaalivoima 

𝐹𝑉 ruuvissa vallitseva esikiristysvoima 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 leikkauskestävyyden mitoitusarvo 

𝐹𝑧 asettuma 

𝐹0.2 0.2 rajaa vastaava ruuvin esikiristysvoima 

fu liitettävän peruskomponentin vetomurtolujuus 

fub ruuvin vetomurtolujuus 
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𝐾𝑃𝐸 on ulkoisen kuorman aikana vaikuttava alustan efektiivinen jousivakio 

𝐾𝑆𝐸 on ruuvin efektiivinen jousivakio 

k1  reunapuristuskestävyyden kerroin 

𝑘𝑝 alustan jousivakio 

𝑘𝑠 ruuvin jousivakio 

𝑙1 kanta –kierteenalku 

𝑙3 kierteen alku – liitososa 

𝑀µ kitkamomentti 

𝑀𝐴 kiristysmomentti 

𝑀𝐺 kierteestä johtuva kiristysvääntömomentti 

𝑀𝑅1 kitkamomentti minimi 

𝑀𝑅2 kitkamomentti maksimi 

𝑀𝑖 avaava momentti 

P kierteennousu 

p2  viereisten kiinnitinrivien välinen keskiöetäisyys  

𝑄𝑢 suurin voima minkä liitos liukumatta kantaa 

𝑅 laakerin ulkohalkaisija 

𝑅𝑎 Pinnankarheus 

𝑟   laakerin sisähalkaisija 

𝑟𝑚 kitkamomentin vaikutussäde 

s ruuvin voima-venymä käyrä 

t  liitettävän peruskomponentin paksuus  

VDI Verein Deutscher Ingenieure (Saksalaisten insinöörien yhdistys) 

Veff,2,Rd palamurtumiskestävyyden mitoitusarvo 

αb  reunapuristuskestävyyden kerroin 

αv  leikkauskestävyyden osavarmuusluku 

β𝐿𝑓 pitkien liitosten leikkauskestävyyden mitoitusarvon pienennystekijä 

 kierteen nousukulma 

γ𝑀2 osavarmuusluku 

ν𝑃 myötörajan hyödyntämissuhde ruuvin asennuksessa 

Δl𝑃𝑉 esijännitettyjen puristusten alaisten kappaleiden kokoonpuristuma 

𝛥𝑙𝑠𝑣 ruuvin venymä 

Δ𝑙𝑧𝑝 liitettyjen osien käytönaikainen pysyvä puristuma 

Δ𝑙𝑧𝑠 ruuvista ja mutterista johtuva käytönaikainen pysyvä venymä 

𝜇𝑔 kierteen kitkakerroin 
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𝜇𝑘 kitkakerroin 

𝜇1 minimi kitka 

𝜇2 maksimi kitka 

𝜎𝐴𝑆𝑉 raja-amplitudi väsymisrajalla MPa 

σ ruuvin pienimmässä kohdassa oleva poikkileikkauksen vetojännitys 

 ruuvin pienimmässä kohdassa oleva poikkileikkauksen vääntöjännityksen 

 

 

  



10 

 

 

 

1. JOHDANTO 

1.1 Työn taustaa 

 

Rotaattorin rikkoutuminen alkaa olla suurin este pitkän huoltamattoman jakson saamiseksi metsäko-

neessa. Lisäksi se on suhteellisen kallis osa ja rikkoutuessaan takuuaikana se aiheuttaa suuria kustan-

nuksia valmistajalle ja myös koneen omistajalle seisokkien kautta. Lisäksi sen täytyy olla mahdolli-

simman kevyt, sillä kun se on 10 m päässä peruskoneen keskilinjasta, jokainen kilo on liikaa. Markki-

noilla ei käytännössä ole kuin kaksi varteenotettavaa valmistajaa, joiden rotaattoreita voi käyttää tässä 

kohteessa. Rotaattori on toimielin, minkä varassa esim. metsäkoneessa kappaletavarakahmari ja hak-

kuukoneessa harvesteripää pyörii. Rotaattoreita käytetään mm. metsäkoneissa, kaivureissa, mönkijöi-

den metsäperäkärryissä jne. Tässä työssä perehdytään metsäkoneissa käytettävään rotaattoriin, jota 

käytetään harvesteripäässä. Rotaattori voi olla myös hydraulisella ja sähköisellä läpiviennillä, mutta 

tässä työssä perehdytään ilman läpivientiä olevaan versioon.  

1.2 Tavoite ja rajaus 

 

Metsäkoneissa käytettäviä rotaattoreita ei ole markkinoilla montakaan ja niissäkin on kestävyyson-

gelmia ja kalleutensa vuoksi sen ennenaikaisesta uusimisesta ja korjaamisesta tulee ylimääräisiä kus-

tannuksia asiakkaalle ja metsäkoneen valmistajalle. Työssä verrataan markkinoilla olevia rotaattoreita 

niiden hintaa, painoa, vääntömomenttia ja mittoja. Työn tavoitteena on tehdä kestävämpi ja kevyempi 

rotaattori mitä markkinoilla on eikä valmistuskustannukset saa mennä korkeammaksi kuin tällä hetkel-

lä markkinoilla olevien rotaattoreiden hinnat on. Rotaattori on oltava helppo ja nopea purkaa ja koota. 

Näihin vaatimuksiin on mahdollista päästä, koska valmistajana voidaan mitoittaa rotaattori omien 

tiedettyjen kuormitusten mukaan. Rotaattorissa on tarkoitus käyttää markkinoilla valmiina olevaa hyd-

raulimoottoria, joten sen suunnittelu jää pois. Rotaattorille on tehtävä oma riipukekaari, koska pulttija-

ko tulee olemaan erilainen, mutta tämä suunnittelu jätetään tästä työstä pois. Testausvaiheessa käyte-

tään valmista riipuketta ja riipukkeen jarrua, kun taas lopulliseen tuotteeseen tehdään oma riipuke ja 

jarru. 
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1.3 Menetelmät 

 

Tutkimusmenetelmässä pidetään pohjana rotaattoriin tulevia kuormia ja markkinoilla olevien tuottei-

den tutkimusta. 

1.4 Yritysesittely 

 

Ponsse perustettiin vuonna 1970, metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrénin omaan tarpeeseen: oli rakennet-

tava metsäkone itse, kun traktorin pohjalle tehdyt ja toisten valmistamat koneet eivät kovassa käytössä 

kestäneet. Tavoitteena oli luoda kestävä metsäkone, jota ei tarvitse koko ajan korjata. Tästä syntyi 

Ponsse Oyj valmistamaan metsäkoneitatavaralajimenetelmällä tapahtuvaan puunkorjuuseen. Nykyään 

Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia. Ponsse OYJ valmistaa ajokoneet, harvesterit ja 

niihin nosturit, kuormaimet ja hakkuupäät. Lisäksi koneiden ohjelmistot ja tietotekniikan ’rauta’ on 

omaa tuotantoa. Ponssen tuotteet kattavat puunkorjuun petäjästä eukalyptukseen ja tekniikan on kes-

tettävä tropiikin helteitä ja arktisia pakkasia. Lisäksi koneen on oltava kevyt ja kuljettava maastoa 

säästäen ja noustava jyrkimmätkin rinteet. Tavaralajimenetelmässä puun rungot katkotaan jo metsässä 

käyttötarkoituksensa mukaisiin mittoihin. Samalla tietojärjestelmät ilmoittavat aina loppuasiakkaalle 

asti, millaista puuta ja kuinka paljon metsästä on tehty. Kaikki tiedonsiirto metsäkoneesta asiakkaalle 

tapahtuu langattomasti, reaaliaikaisena. Ponsse kehittää tuotteitaan ja palveluitaan jatkuvasti asiakkai-

den tarpeiden mukaisesti. (Ponsse Oyj 2018.) 

 

 
Kuva 1. Ponsse OYJ:n Wisent ajokone (www.ponsse.com). 
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1.5 Yleistä harvestereista 

 

Harvesterien historia Suomen metsissä on alkanut 1960- luvulla, joka oli aluksi sykesyöttöharvesteri ja 

jossa oli puomirunkoinen harvesteripää. Puun katkaisu tapahtui joko sahalaipalla tai sirkkelin terällä. 

Puun kaato tapahtui erillisellä kouralla, kokonaan eri koneella tai metsurityönä. Myöhemmin kouraan 

tuli syöttörullat, joilla puun syöttö tapahtui. Puun pituutta ja paksuutta mitattiin, joiden tietojen perus-

teella sai katkaisupaikan määriteltyä, kuutiointia näissä ei vielä ollut. (Vesterinen, Metsäkoneita Suo-

messa ja Suomesta 1910-2000 2011.) 

1.6 Harvesteripää 

 

Harvesteripään kehitys alkoi 80-luvulla ja on se harvesterin osa, jolla puu katkaistaan ja karsitaan. 

Runkoa syötetään pyörivillä syöttörullilla kouran läpi, jolloin kiinteät ja liikkuvat terät samalla karsii 

rungon. Katkaisu tapahtuu ketjuterällä, joissakin ratkaisuissa myös pienemmät puut katkaistaan kiljo-

tiiniterällä. Puusta mitataan pituus ja halkaisija ja samalla saadaan kuutiot. Pituusmitta määräytyy hin-

talistan mukaan, joka saadaan yleensä siitä yhtiöstä, mille puita hakataan. Puun katkaisukohtaa määri-

tettäessä on mittalaitteella puun kartiokkuuden ennuste siltä työmaalta, millä hakataan. Tämä rekisteri 

päivittyy hakkuun aikana. Kartiokkuus-tiedon avulla vältetään puun turha peruutusliike puun syöttö-

vaiheessa. Harvesteripäässä on myös juurikääpää estävä ruiskutus kannolle, joka on yleensä sahalai-

passa. Kannon käsittely on pakollinen monessa maassa. Suomessakin se on pakollinen toukokuun ja 

marraskuun välisenä aikana Kajaanista alaspäin. Harvesteripäässä on myös värimerkkauslaitteisto, 

millä merkitään eri puulajit silloin kun niiden erottaminen on halkaisijan mukaan vaikea. Värimerk-

kauslaitteistossa on yleensä kaksi väriä joissakin kolme. Merkkaus tapahtuu automaattisesti siinä vai-

heessa, kun puu katkaistaan tai kun puu tippuu harvesteripäästä katkaisun jälkeen. Värimerkkaus teh-

dään joko sahakotelosta erillisten suuttimien kautta tai takaterässä olevien suuttimien kautta. 

1.7 Rotaattori 

 

Rotaattori on toimielin, jonka varassa metsäkoneessa harvesteripää tai kahmari pyörii. Rotaattori voi 

olla hydrauliikan ja sähkön läpiviennillä tai ilman läpivientiä niin kuin tilanne yleensä on. Sähkön ja 

hydrauliikan läpiviennillä on se etu, että silloin harvesteripäätä voi pyörittää rajattomasti eikä pyöritys-

tä rajoita hydrauliikka- ja sähkö letkut. Harvesteripäissä käytettävät rotaattorit on yleensä kahden val-

mistajan tekemiä muutamaa metsäkoneen valmistajaa lukuun ottamatta, jotka tekevät itse rotaattorin. 
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2. KILPAILIJA TUTKIMUS 

 

Tutkimus tehtiin kahteen tällä hetkellä käytössä olevaan rotaattoriin, jotka ovat Suomalainen Black 

Bruin BBR15 ja Ruotsalainen Indexator H172. Black Bruin:ssa on kääntäjän sisälle integroidut varo-

venttiilit, joiden paine on säädetty 26 MPa.Lisäksi siihen on lisätty kuristin A ja B portin välille, jolla 

saadaan pyöritys pehmeämmäksi ja harvesterikäytössä koura paremmin seuraamaan puuta. Indexator 

kääntäjät vaativat ulkopuoliset varoventtiilit, joiden varoarvon on oltava maksimissaan 25 MPa.  Inde-

xatorissa ei tarvitse järjestää ylimääräistä vuotoa, koska rotaattorin moottori on siipimoottori. Siipi-

moottorin ominaisuuteen kuulu, että siinä on pieni vuoto, kun siiven eri puolien välillä on paine-ero. 

Kotelopaineen poisto on järjestetty vastaventtiileillä painekanavien ja paluukanavan välillä (kaavio 1 

s. 17).  

Maksimi aksiaali nostokuormankesto ilmoitetaan laakerointiin kohdistuvana aksiaalisuuntaisenakuor-

mana staattisessa tilanteessa, joka on molemmissa kääntäjissä 160 kN. BBR15:lle ilmoitetaan lisäksi 

aksiaalisuunnan maksimi painatuskuorma 65 kN. Pääkuormitussuunta harvesterikäytössä on ak-

siaalisuuntainen veto. Indexator on siipimoottori ja Black Bruin säteismäntämoottori.  Indexatoris-

sa:ssa on hydrauliikkaliitännät sivulla ja pohjassa, Black Bruin:ssa vain sivulla. Indexatorissa säteis-

kuormaa ottaa vastaan liukulaakerointi ja akselinsuuntaista vetoa neulalaakeri. Black Bruin kääntäjäs-

sä kaksipuolinen kartiorullalaakerointi X-asentoon asennettuna (kuva 9 s. 19) ottaa vastaan sekä sä-

teis-, että aksiaalivoimat. 

Black Bruin:n kierrostilavuus on 788 cm³. Indexator kääntäjällä pyöritysmomentti on 3300 Nm paine-

erolla 25 MPa. Indexator kääntäjässä on siipimoottori, ja sen maksimi vääntömomenttista saavutetaan 

jo yli 65 %:sti staattisessa tilanteessa. Vastaavien moottoreiden valmistajien taulukoista voidaan tode-

ta, että siipi- ja radiaalimäntämoottorin momentti kasvaa suhteessa pyörimisnopeuteen lähes vastaaval-

la tavalla. Black Bruin:ssä männät painautuvat nokkarengasta vasten jousivoiman avulla silloinkin, 

kun mäntien yli ei vaikuta paine-ero (kaavio 2 s. 19). Tällä varmistetaan se, ettei moottori jää vapaasti 

pyörivään tilaan mäntien irrotessa nokkarenkaalta.  
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2.1 Indexator 

 

 

Kuva 2. Indexator rotaattori. 

 

Laakereiden mittoja: Ylälaakeri  120.5 mm jakorkeus 18mm, alalaakeri  120mm ja korkeus 

18mm laakereiden lyhin väli 70 mm, eli keskeltä keskelle 88 mm. Päittäisneulalaakerina on INA F-

552976 NA 95/D 11 25 (sisä 90.3 mm,  ulko 119.5 mm, neulan 4 mm Eb 97 mm, Ea 116,5 

mm 50 kpl., levyn paksuus 6.5 mm, kokonaispaksuus 17 mm) tälle laakerille ei saatu kuormitusarvoja, 

koska laakeri on valmistettu Indexator rotaattorin valmistajan omalla mitoituksella (kuva 5 s. 16). Toi-

sena päittäislaakerina on ohut kannas liukulaakeria, jonka sisä 120 mm ja ulko 130 mm jolloin 

pinta-alaksi tulee 1963 mm² (kuva 3 s. 15). Päittäis asennusvälys säädetään sovituslevyllä, joka on 

päittäisneulalaakerin alla (kuva 5 s. 16). Rotaattorin akselin halkaisija on 85 mm.  
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Kuva 3. Intexator alalaakeri. 

 

 

Kuva 4.  Intexator ylälaakeri. 
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Kuva 5. Intexator päittäisneulalaakeri ja päittäissäätölevy. 

 

 

Kuva 6. Intexator lamellimoottorin ulkopesä. 
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Kuva 7. Intexator lamellimoottorin sisäpesä. 

 

 

Kaavio 1. Intexator hydraulikaavio. 
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2.2 Black Bruin 

 

 

Kuva 8. Black Bruin rotaattori. 

 

Rotaattorin Ylä- ja alaosassa on kartiomainen rullalaakeri ja hydraulimoottorina kahdeksan mäntäinen 

radiaalimäntämoottori, jossa kuusi pesäinen nokkarengas (kuva 9 s. 19 ja 26 s. 40). Moottorin kierros-

tilavuus on 788 cm³ ja vääntömomentti 3000 Nm, kun painetta on 25 Mpa. Rotaattorissa on omat pai-

neenrajoitusventtiilit ja ylimääräinen sisäinen vuotokanava, ettei rotaattori olisi liian jäykkä vaan seu-

raisi puuta paremmin harvesterikäytössä (kaavio 2 s. 19). 
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Kaavio 2. Black Bruin hydraulikaavio. 

 

Kuva 9. Black Bruin rotaattorin räjäytyskuva. 
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2.3 Patentit 

 

Tutkittiin rotaattoreihin liittyviä patentteja, mitkä estäisivät oman rotaattorin valmistuksen Suomessa. 

Tässä työssä olevaan rotaattoriin ei löydetty valmistuksen estettä patenteista, eikä katsottu työssä ole-

van patenteilla suojattavia asioita (taulukko 1 s. 20). 

 

Taulukko 1. Patentit 

 

Patenttihakemus Aihe  
Pat. FI 894027 Rotaattorin hydraulinen läpivienti  

Pat. EP 2460758 Rotaattorin hydraulinen läpivienti  

Pat. EP 1939133 Rotaattorin hydraulinen läpivienti  

Pat. US 2006117946 Rotaattorin hydraulinen läpivienti  

Pat. EP 1674420 Rotaattorin hydraulinen läpivienti  

Pat. EP 1448471 Rotaattorin hydrauliset liitännät  

Pat. EP 3234509 Rotaattorin pyörimisen anturointi  

Pat. WO 2014133399 Rotaattorin sähköistä liitäntää puomin ja rotaattorin välillä  

Pat. EP 2640658 Sähkön läpivientiä rotaattorin läpi  

Pat. US 2002139179 Sähkön läpivientiä rotaattorin läpi  

Ptt. WO 03008716 Rotaattorin hydraulimoottorin mekaanista liittämistä  

Pat. EP 1494952 Rotaattorin hydraulimoottoria  

Pat. EP 1476388 Rotaattorin kääntökulman mittaamista  

Pat. FI 933180 Rotaattorissa oleva jarrulaite  
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3. OMAVALMISTEROTAATTORI 

3.1 MCR05 kääntömoottori 

 

Kääntömoottoriksi tähän rotaattoriin valittiin Boch Rexroth MCR05 sarjan suurin moottori, jonka kier-

rostilavuus on 820 cm3 ja joka 25 MPa:n paineella antaa 3040 Nm vääntömomentin (Taulukko 3 s. 

22). Näin ollen moottori saavuttaa aiemmin asetetun minimimomentin 3000 Nm 25 MPa paineella. 

Staattista momenttia saadaan 2258 Nm 25 MPa:n paineella (taulukko 14 s. 41). Painoa tällä moottoril-

la on kuivana valmistajan ilmoituksen mukaan 23 kg. 

MCR moottorissa mäntien pysyminen nokkarengasta vasten on sama ongelma kuin muissakin radiaa-

limäntämoottoreissa. Männät irtoavat nokkarenkaasta, kun kumpaankaan painekanavaan ei tule painet-

ta venttiilin ollessa suljettuna (kaavio 3 s. 38). Mäntien irtoaminen tässä rakenteessa estetään, kun 

liitetään paluukanava vuotolinjaan, jossa on muutama MPa painetta virtausvastuksista ja vastaventtii-

listä johtuen. Mäntien irtoaminen nokkarenkaasta voisi aiheuttaa vaaratilanteita joissakin hakkuutilan-

teissa ja hankaloittaisi muutenkin käyttöä. Lisäksi se vahingoittaisi nokkarengasta ja mäntien rullia, 

kun painekanavaan taas syötetään paine, jolloin mäntien rullat iskeytyvät nokkarengasta vasten. Ro-

taattorikäyttöön valitaan kääntömoottori ilman laakerointia, jolloin moottorin laakerointi on otettava 

huomioon suunniteltaessa rotaattoria (kuvat 10 s. 21, 13 s. 24 ja 24 s. 39), (Taulukko 2 ja 3 s. 22, Tau-

lukko 4 s. 25). 

 

 

Kuva 10. MCR5 moottori (Bosch Rexroth). 
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Taulukko 2. Kuvan 11 MCR5 moottorin osien nimitykset 

 

Osanumero Nimitys   
2 Takakansi   

3 Mäntä   

4 Mäntäpesä   

5 Nokkarengas   

8 Männän rulla   

D Öljykanavat   

A Öljykanavan liitäntä A   

B Öljykanavan liitäntä B   

 

 

   

Taulukko 3. MCR5 sarjan moottoreiden ominaisuuksia 

 

Nimitys Yksikkö         
Tilavuus cm³/kierros 380 470 520 565 620 680 750 820 

Vääntömomentti Nm/bar 6 7 7 9 10 11 12 13 

maksimi vääntömomentti  Nm 2722 3366 3724 4047 3947 4329 4775 5220 

Minimi pyörimisnopeus r/min 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Maksimi pyörimisnopeus r/min 475 385 350 320 290 265 240 220 

Maksimi pyörimisnopeus r/min 570 465 420 385 350 320 290 265 
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3.2 Koonta 

 

 

Kuva 11. Rotaattori koontakuva. 



24 

 

 

 

 

Kuva 12. Poikkileikkaus rotaattorista. 

 

 

Kuva 13. Räjäytyskuva rotaattorista. 
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Kuva 14. Varaosakuva rotaattorista. 

 

Taulukko 4. Kuvan 14 varaosaluettelo 

 

Osanumero Nimitys Nimikenumero  
1 Pohjalevy P41856  

2 Liukulaakeri P41312  

3  Laakeri P41311  

4 Väliakseli P41884  

5 Laakeri 0071333  

6 Laakeri 0071334  

7 Hydraulimoottori 0071684  

8 Kehä P41853  

9 Korvake P41871  

10 O-rengas 0071340  

11 Tiiviste 0071335  

12 Kuusiokoloruuvi 0057230  

13 Akselitiiviste 0071348  

14 O-rengas 0071341  

15 Kuusiokoloruuvi 0062322  

16 Kuusiomutteri 0007443  

17 Lukitusaluslevy 0061102  

18 Kuusiokoloruuvi 0071347  

18 Kuusiokoloruuvi 0056931  

20 Rasvanippa 0026633  

    

Taulukko 5. Rotaattorivertailu 

 

Osanumero Vääntömo-

mentti 

Nm 

Staattinen aksi-

aalikuorma kN 

kor-

keus 

mm 

Pai-

no 

kg 

Riipuketa-

pin etäisyys 

mm 

Kokonais-

paino kg 

H172 3400 160 352 63 592 114 

BBR16 3000 160 269.5 65 531 95 

Oma valmiste 3040 160 173 60 501 90 
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3.3 Tiivisteet 

3.3.1 Painetiiviste 

 

Moottorin ja rotaattorin välille valitaan tiiviste Trelleborg ZurconGlyd Ring TG5200800-Z80V (kuva 

15 s. 27), jonka toleranssivaatimus akselille on h9, akselin pintavaatimus Ra = 0.8, pesän halkaisijalle 

H9 ja pesän leveydelle 4.2+0.2 mm. Tiiviste kestää 30 Mpa painetta, maksimi nopeus on 6.5 m/s ja 

maksimi lämpötila on 80°C. (Trelleborg AB 2018, s. 267.) 

3.3.2 Pölytiiviste 

 

Akselin kaulalle pölytiivisteeksi valittiin Trelleborg TBP001050-4N04 (kuva 16 s. 27) joka päästää 

liian vaseliinin ulos laakeri pesästä, ettei paine kasva liian suureksi ja että rasva pääsee vaihtumaan 

eikä mene hydraulimoottorillehydrauliöljyn sekaan. Lisäksi se estää veden ja epäpuhtauksien pääsyn 

laakereille. Painetta tiiviste ei pidä sisältä ulos yhtään ja vain muutama Mpa painetta sisäänpäin. Tii-

visteen käyttölämpötila on -45 °C - + 120 °C. Akselin halkaisija vaatimus tiivisteelle 105 +- 0.1, B1=1 

mm, B=5.5 mm ja mitta Dmax=113 mm. (Trelleborg AB 2018, s. 180.) 

3.3.3 O-renkaat 

 

Laipan ja kehän välille valittiin O-rengas 174X2 NBR 70 (kuva 17 s. 28) jonka uran sisä halkaisija 

172.4 mm, leveys B4=2.8+0.2 mm ja korkeus H=1.5+0.05 mm ja R1=0.5 mm. Käyttölämpötila -45 °C 

- +12 0°C. 

Laipan ja hydraulimoottorin välille valittiin O-rengas 214x2.62 NBR 70 (kuva 17 s. 28) jonka uran 

sisä halkaisija on 211 mm, uran leveys B4=3.6+0.1 mm ja uran korkeus H=2.05+0.1 mm ja R1=0.5 

mm. Käyttölämpötila-alue on -45°C - +120 °C. 
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Kuva 15. Painetiiviste TrelleborgZurconGlyd Ring TG5200800-Z80V 

 

Kuva 16. Pölytiiviste Trelleborg TBP000100-4N04. 
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Kuva 17. Laippatiiviste o-rengas Trelleborg. 
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3.4 Korvakko 

 

Korvakot päätettiin tehdä valamalla kappaleen monimutkaisuuden ja painon vuoksi. Sopivan koostu-

muksen omaavasta valuraudasta saadaan ADI-käsitellyllä suuria lujuuksia (taulukko 6 s. 31). Protosar-

ja Tähän työhön tilattiin pikavaluna. Pikavalussa varsinaista muottia ei tehdä vaan esimerkiksi tuloste-

taan kertakäyttömuotti, joka on tehtävä jokaiselle valulle uusi. Pikavalussa muotti voidaan valmistaa 

3D-tulostustekniikalla furaanihartsihiekasta. Tämä on halvempi pienille sarjoille kuin käsinkaavauk-

sella valmistettu muotti. 

3.4.1 ADI-valurauta 

 

Valurauta koostuu raudasta, hiilestä, piistä, fosforista ja pienistä määristä muita seosaineita ja epäpuh-

tauksia. Valuraudat jaetaan seostamattomiin, niukkaseosteisiin ja runsaasti seostettuihin valurautoihin. 

Hiilipitoisuus valuraudoilla on yli 2 %, joka on huomattavasti korkeampi kuin teräksillä ja korkeampi 

kuin mitä rauta pystyy liuottamaan. Valuraudat eroavat teräksistä siinä, että teräkset voidaan saada 

tietyssä korotetussa lämpötilassa kiinteässä tilassa kokonaan austeniittisiksi, kun taas valurautaa ei 

saada kokonaan. Valuraudassa on kiinteässä tilassa aina joko stabiileja karbideja tai stabiilia grafiittia. 

Grafiittisia valurautoja on suomugrafiittirauta (GJL), tylppägrafiittivalurauta (GJV) ja pallografiittiva-

lurauta (GJS). Valuraudat joissa ei vapaata hiiltä ole grafiiittina ja jotka ovat valtaosin karbidisia ovat 

valkoisia valurautoja (GJN). Jolloin jähmettymisen yhteydessä niissä ei ole tapahtunut grafiitin kitey-

tymistä.  

Valkoista valurautaa lämpökäsittelemällä saadaan valmistettua adusoitua rautaa (GJM). Adusoitu va-

lurauta on hitsattavaa ja muovattavaa. Suomu- ja pallografiittivaluraudasta saadaan lämpökäsittelemäl-

lä austemperoituja valurautoja (AGI ja ADI). ADI-valurauta eli austemperoitu pallografiittirauta koos-

tuu pallografiitista ja matriisista. ADI-valuraudan ominaisuudet perustuvat matriisin mikrorakentee-

seen, jossa on erittäin hienojakoisia ferriittisäleitä runsashiilisen austeniitin pohjalla karbidien puuttu-

essa kokonaan. ADI-valuraudan murtolujuus saadaan nostettua jopa 1600 MPA asti (Rp 0,2 1300 

MPa) (taulukko 7 s. 31). Valuraudan väsymiskestävyys kasvaa jopa 50 % suuremmaksi ADI käsitte-

lyllä. ADI-valurauta on yhtä kulutuskestävää kuin teräs, jonka kulutuskestävyys perustuu runsashiili-

sen austeniitin työstökarkenemiseen. Austemperointikäsittelyssä (kuva 18 s.30) valuraudan lämpötila 

nostetaan 850-950 °C ja pidetään siinä 0.5-4 h paksuudesta ja halutuista lujuusominaisuuksista riippu-

en. Tämän jälkeen kappale sammutetaan austemperointilämpötilaan 250 °C –  450 °C nopeasti, ettei 

esieutektoidista ferriittiä eikä eutektoidista ferriittiä ehdi muodostua. Jäähdytys pitää pysäyttää Ms- 

lämpötilan yläpuolelle. (Meskanen, Niini 2009.)  
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Kuva 18. Austemperointikäsittely (Meskanen et al. 2009, s. 12) 

 

 3.4.3 Lastuttavuus 

 

ADI:n murtolujuus ja sitkeys ovat lähellä terästä, mutta se luokitellaan lastunmuodostuksen perusteella 

taottavaksi valuraudaksi ja lyhytlastuiseksi (lamellilastut) (Taulukko 6 s. 31, kuva 19 s. 30). ADI-

raudan lastuttavuus on hyvä ja muistuttaa lastuttavuudeltaan pallografiittirautoja. Terien kestoikä ADI-

raudan jyrsinnässä on pallografiittirautaan verrattuna noin 40 % lyhyempi ja lastuamisvoima on noin 

40 % suurempi. ADI-rauta yleensä rouhitaan ennen ADI lämpökäsittelyä ja viimeistellään hiomalla tai 

koneistamalla lämpökäsittelyn jälkeen. (sandvik Coromant 2018) 

 

 

Kuva 19. Austemperointikäsitellyn (ADI) valuraudan lastuttavuus (Sandvik Coromant 2018). 
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Taulukko 6. Pallografiittirautojen lastuttavuus (Sandvik Coromant 2018) 

 

 

 

Taulukko 7. ADI-valuraudan lujuudet (SFS-EN 1564) 
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3.5 Ulkokehä ja pohjalevy 

 

Ulkokehän materiaaliksi valittiin 220 mm MOC410M 42CRMO4 pyörötanko, jonka myötöraja on 

550 Mpa (taulukko 8 s. 32). Pohjalevyn materiaaliksi valittiin STRENX 700, jonka myötöraja on 650 

Mpa (taulukko 9 s. 32). 

 

Taulukko 8. Terästen lujuudet (Ovako AB 2018) 

 

 

Taulukko 9. Terästen lujuudet STRENX 700 (SSAB 2018) 

 

Levyn paksuus Myötölujuus 𝑹𝑷𝟎.𝟐 vä-

hintään MPa 

Murtolujuus 𝑹𝒎 MPa Venymä 𝑨𝟓 vähin-

tään% 

4.0 – 53.0 700 780-930 14 

53.1 – 100.0 650 780-930 14 

100.1 – 160.0  650 710-900 14 
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3.6 Laakerit 

3.6.1 Kitkavoimalaskelmat akselin suuntaiselle liukulaakerille 

 

Maksiminostokuormalla 160 kN, kun kitkakerroin on µ = 0.25 tulee laakerista 5364 Nm kitkamoment-

ti. Tämä tarkoittaa, että maksiminostokuormalla rotaattori ei anna ulos yhtään vääntömomenttia. Tä-

män vuoksi tämän aksiaalisuuntaisen laakerin on oltava vierintälaakeri. Tähän on valittu neulalaakeri 

(kuva 21 s. 37). Laakerin tyyppi on INA-Axial-Nadelkränze AXK130170 (taulukko 10 s. 34). Laakeri 

kestää staattista kuormaa 840 kN ja dynaamista kuormaa 133 kN. Staattinen arvo on moninkertainen 

maksiminostovoimaan 160 kN nähden, mutta dynaaminen arvo jää alle maksiminostovoiman 160 kN, 

joten kestotesti näyttää, kuinka paljon dynaamista kuormaa tulee käytännössä. (SKF AB 2018) 

 

Kitkamomentin vaikutussäde: 

 

rm =
2∙(R)

3∙(Es∙Ad3)
= 134 mm     Kaava (1) 

 

Kitkamomentti minimi  

     

MR1 = Fa ∙ μ1 ∙ rm = 1717 Nm    Kaava (2) 

 

Kitkamomentti maksimi 

 

MR2 = Fa ∙ μ2 ∙ rm = 5364 Nm    Kaava (3) 

 

Aksiaalivoima:  

 

Fa = 160 kN on aksiaalivoima 

μ1 = 0.08 on minimi kitka 

μ2 = 0.25 on maksimi kitka 

r = 90 mm on laakerin sisähalkaisija 

R = 170 mm on laakerin ulkohalkaisija 
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Kuva 20. INA AXK130170 neulalaakeri 

Taulukko 10. Kuvan 36 INA AXK130170 neulalaakerin mitat (SKF AB 2018) 

 

nimi Arvot nimi Arvot 

Dc1 130 mm     sisähalkaisija Ca 133000 N dynaaminen kuorma 

Dc 170 mm     ulkohalkaisija C0a 840000 N staattinen kuorma 

DW 5 mm         paksuus                        Cua 75000 N väsymisrajakuormitus 

Ea 167 mm     laakerin ulkohalkaisi                                   nG 1900 1/min maksimipyörimisnopeus 

Eb 136 mm     laakerin sisähalkaisija nB 760 1/min jatkuva pyörimisnopeus 

m 205 g          paino   
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3.7 Liukulaakerinvalinta 

3.7.1 Pintapaine 

 

Kun laakerin liukumisnopeus on < 1 m/min ja käyttö ajoittaista, pintapaineeksi sallitaan puolet materi-

aalin myötörajasta (B&E Bearings, 2017). Laakerille P14311 tulee maksimijännitys 107 MPa ja laake-

rille P41312 72 MPa, joten laakerin myötöraja on vähintään 107 MPa ∗ 2 = 214 MPa. Tämä arvo 

saavutetaan materiaalilla sorvattu liukulaakeri DE600S2 (taulukko 11 s. 35) jonka myötöraja on 260 

MPa ja murtoraja 500 MPa. 

 

Taulukko 11. Liukulaakerimateriaalit (B&E Bearings 2017)  
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3.7.2 Laakerivälys 

 

Laakerivälykseen vaikuttaa monet tekijät (taulukko 12 s. 36), kuten käyttölämpötila, voiteluaine, liike 

ja nopeus. Välykseksi tässä valittiin 0,5 – 1 ‰. 

Laskennalliset laakerivälykset saadaan, kun lasketaan nimikkeiden toleranssien avulla minimi ja mak-

simi välykset (taulukko 13 s. 36). Säteen suuntainen suurempi laakeri välys 0.018 - 0.107 mm, Säteen 

suuntainen pienempi laakeri välys 0.018 - 0.107 mm ja akselin suuntainen välys 0.06 - 0.16 mm. 

(B&E Bearings 2017.) 

Taulukko 12. välys suositukset 

 

Tekijä Välys sisähalkaisijaan nähden 

Öljyvoitelu 1,5-2,5‰ 

Rasvavoitelu 3-5‰ 

Edestakainen liike 0,5 – 1‰ 

Korkea lämpötila  Välys hieman suurempi 

  

Taulukko 13. Laskennalliset välykset 

 

Nimike Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Mitta asennettuna Välys 

P41311 
105 F7

+0.071
+0.036

 115 p6
+0.059
+0.037

 105
+0

−0.054
 0.018 - 0.107 

P41853 
115 H7

+0.035
+0

 
   

P41884  105 e7
−0.072
−0.107

   

P41312 
80

+0.060
+0.030

 91 p6
+0.059
+0.037

 80
+0

−0.046
 0.014 - 0.090 

P41884  80 e7
−0.060
−0.090

   

P41312 akselin suunta  5c8
−0.070
−0.088

  0.06 - 0.16 

P41853 akselin suunta  −0.025
0

 
  

P41884 akselin suunta  +0.05
−0.05

 
  

P41856 akselin suunta  +0
−0.021

   

     

3.7.3 Liukulaakerin vastinpinta 

 

Akselin pinnan oltava vähintään 100 HB kovempi kuin pronssi (D&E Bearings 2017), joten liuku-

pinnat typetetään ja koska suositeltava pinnan sileys <1 Ra asetetaan pinnankarheudeksi Ra=0.8.  
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3.7.5 Laakeripesä 

 

Kun laakerit jonka ulkotoleranssi on p6 ja sisätoleranssi F7 puristetaan H7 pesään saa laakerit sisämi-

tan N7. (D&E Bearings 2017.) 

3.7.6 Voitelu 

 

Pronssilaakereihin suositellaan litiumpohjaisia rasvoja (D&E Bearings 2017). MoS2 pohjainen rasva 

paakkuuntuu ja saattaa tukkia voiteluria lisäksi MoS2 sisältämä rikki yhdessä kuparin kanssa muodos-

taa kuparisulfiittia, mikä voi lisätä laakerin kulumista ja grafiittipohjainen rasva käy ainoastaan pyöri-

välle liikkeelle (D&E Bearings, 2017). Voiteluaineen viskositeetti valitaan siten, että pienemmällä 

liukunopeudella olisi jäykempi rasva (D&E Bearings, 2017). Viskositeetin valinnassa otetaan huomi-

oon myös käyttölämpötila niin että kesällä käytetään jäykempää rasvaa kuin talvella (D&E Bearings, 

2017). Edestakaisen liikkeen laakerihin on tehtävä rasvataskut, joiden etäisyys toisistaan on vähintään 

2x liikekulma (D&E Bearings, 2017). Aksiaaliliukulaakeriin P41312 tehtiin urat 60 asteen ja säteis-

liukulaakeriin P41311 90 asteen välein (kuva 85 s. 96). Urat sijoitetaan kohtisuoraan pyörimissuuntaa 

vastaan. Rasvaksi valittiin Neste Superlix EP 2 rasvaa, joka soveltuu tärinään ja iskumaiseen kuormi-

tukseen ja on tarkoitettu hitaasti pyöriville liuku- ja vierintälaakereille. Voitelu tapahtuu kerran vuo-

rossa eli noin 8 tunnin välein. Toinen rasvanippa (kuva 21 s. 37) työntää rasvan alemmalle päittäislaa-

kerille ja toinen ylemmälle päittäislaakerille, joka on neulalaakeri. Ylimääräinen rasva poistuu aksiaa-

lilaakerin ja pölytiivisteen kautta ulos (kuva 21 s. 37). 

 

 

Kuva 21. Poikkileikkaus voitelukanavat. 

3.8 Hydraulinen kytkentä 

 

Paineliitäntä kytketään suoraan painelinjaan ilman paineenalenninta, josta saadaan painetta 28 Mpa, 

Kenttätestissä todettiin rotaattorin olevan liian ’jäykkä’, koska se ei seuraa puuta. Hydrauliseen liitän-

tään tehtiin keinotekoinen sisäinen vuoto paine ja paluuliitännän välille (kuva 23 s. 38). Kuvassa (22 s. 

38) A ja B liitännän välillä on 0.6 mm kuristin, joka toteutettiin venttilistön ulkopuolisella lohkolla 



38 

 

 

 

(kaavio 3 s. 38). Tämä ylimääräinen vuoto auttaa siihen, ettei rotaattori ole liian jäykkä muttei kui-

tenkaan pudota painetta normaali työssä, koska öljyn virtaama on sen verran pieni 0.6 mm reiästä (ku-

va 23 s. 38). 

 

Kaavio 3. MCR moottorin hydraulikaavio. 

 

 

Kuva 22. Venttiililohko. 

 

Kuva 23. Kuristimen poikkileikkaus.  
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3.9 Vääntömomentin mittaus 

 

Liikkeellelähtömomentti mitattiin rotaattori kasattuna ja riipukekaareen asennettuna (kuva 24 s. 39) 

Rotaattorin korvakkeisiin asennettiin metrin mittainen vääntötanko ja sen päähän vetoanturi, jolla saa-

tiin anturille tuleva vetovoima. Ohjelmalla vetovoima muutettiin vääntömomentiksi (kuva 28 s. 41). 

Moottori on 8 mäntäinen (Kuva 26 s. 40) ja jokainen mäntä tekee 6 iskua kierroksella. Liikkeelleläh-

tömomentin mittaus tehtiin 5 asteen välein 40 asteen kulman matkalta (Kuva 25 s. 39) paineilla 28 

MPa ja 21.5 MPa (taulukko 14 s. 41). Vääntömomentti ei ole tasainen, mikä johtuu muuttuvasta män-

tien asennosta nokkarenkaaseen nähden (kuva 26 s. 40). Moottorin valmistajan mukaan moottorista 

saa käynnin aikana paineella 28 MPa 3300 Nm momentin. Sininen käyrä on paineella 21.5 MPa ja 

vihreä paineella 28 MPa (kuva 29 s. 42).  

 

 

Kuva 24.Vetovoima-anturin kiinnitys. 

 

 

Kuva 25. Mittauskulma. 
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Kuva 26. MCR Hydraulimoottori (Boch Rexroth). 

 

 

Kuva 27. Vetovoimamittaus. 



41 

 

 

 

 

Kuva 28. Vetovoimamittaus ohjelmisto. 

 

Taulukko 14. Vetovoimamittaus tulokset 

 

Kulma Paine MPa Vääntömomentti Nm  

0 21.5 1547  

5 21.5 1643  

10 21.5 1731  

15 21.5 1551  

20 21.5 1162  

25 21.5 1634  

30 21.5 1780  

35 21.5 1666  

40 21.5 1649  

0 28 2104  

5 28 2295  

10 28 1878  

15 28 1931  

20 28 2217  

25 28 2434  

30 28 2402  

35 28 2356  

40 28 2342  
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Kuva 29. Liikkeellelähtömomentti hydraulimoottorin eri kulmilla (taulukko 14 s. 41).  
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4. LUJUUSLASKENNAT 

4.1 Ruuviliitokset 

 

Koneenrakennuksessa ruuviliitos on yleisin irrotettavissa oleva liitosmenetelmä, jolla liitetään kom-

ponentteja toisiinsa ja joka välittää niihin vaikuttavia ulkoisia kuormia. Ruuviliitoksen tekoon tarvitta-

vat kiinnikkeet ja työkalut ovat sekä edullisia, että helppokäyttöisiä ja niitä on helposti saatavilla. 

Ruuviliitokset voidaan myös purkaa ja uudelleen liittää useita kertoja ilman ruuvien vaihtoa, mikä 

mahdollistaa laitteiden huollon sekä osien vaihdon. Ruuviliitokseen kohdistuu usein myös väsyttävää 

kuormitusta, joka on otettava huomioon suunnittelussa. Ruuviliitoksen haittoja on huonosti suunnitel-

lun liitoksen luotettavuus, joka usein riippuu vaikeasti hallittavasta kiristysmomentista ja tuntematto-

mista ulkoisista kuormista. Lisäksi ruuviin tulee liitoksesta johtuvaa epäsymmetristä kuormitusta, joka 

aiheuttaa toisiin ruuveihin ja liitettäviin kappaleisiin suurempia jännityksiä. (Airila 1985, s. 157.) 

4.1.1 Ruuviliitoksen suunnittelu 

 

Poraamalla tehdyn reiän väsymiskestävyys on parempi kuin stanssaamalla tehdyn, koska stanssaamal-

la tehtyyn materiaaliin tulee muutoksia ja jäännösjännityksiä. Standardin EN 1090-2 mukaan staatti-

sessa kuormituksessa stanssaamalla tehty reikä sallitaan, mutta väsyttävässä kuormituksessa reiän 

stanssaamisen jälkeen reikä pitää avartaa lopulliseen mittaansa siten, että itse reiän laatu vastaa po-

raamalla tehdyn reiän laatua eli poistetaan stanssaamalla muuttunut aine pois (SFS-EN 1090-2). Myös 

ruuvin ja mutterin alla oleva aluslaatta vaikuttaa ruuviliitoksen kestävyyteen. Aluslevyn on oltava 

vähintään yhtä kova kuin ruuvin ettei se jousta ruuvia kirittäessä, eikä väsyttävän kuorman vaikutuk-

sesta. Aluslaatta myös jakaa ruuvin kantaan tulevaa jännitystä liitettävässä kappaleessa isommalle 

alueelle. Väsytyskuormitetuissa vedetyissä ruuviliitoksissa olisi hyvä käyttää esijännitettäviä ruuveja 

(SFS-EN 1090-2). Kuormituksen väsyttävä vaikutus pienenee, kun ruuvin esijännitysvoima on suu-

rempi kuin liitoksessa vaikuttava vetovoima. Käyttämällä mahdollisimman pitkää ruuvia vaihtokuor-

mituksen aiheuttama väsytys pienenee (kuva 36 s. 54). Esijännitettäviä ruuveja tulisi käyttää myös 

leikkausrasitetuissa liitoksissa. Tällä tavalla saadaan aikaiseksi kitkaliitos, jonka liitospinnat siirtävät 

leikkausvoiman eikä ruuviin tule leikkausvoiman aiheuttamaa väsytystä. Ruuviliitosten hyvällä suun-

nittelulla päästäänkestävään liitokseen, joka on helppo asentaa ja korjata, sekä pienentää tuotteen kus-

tannuksia. Taulukossa (15 s. 44) esitetään ruuviliitosten mitoitusta käsittelevää kirjallisuutta. (Airila 

1985, s. 157.)  
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Taulukko 15. Ruuviliitosten mitoittamista käsittelevää kirjallisuutta (Airila 1985, s. 157) 

 

Tyyppi Nimi Kuvaus  

    
Stantardi SFS-EN 1993-1-8 Eurokoodi 3. Staattisesti kuormi-

tettujen teräsrakenteiden ruuvilii-

tosten mitoittaminen. 

 

 

 

 

VDI 2230 

 

Staattisesti ja dynaamisesti kuor-

mitettujen ruuviliitosten mitoitta-

minen. 

 

  

SFS-EN 1515 

 

Painekuormitettujen PN-

laippaliitosten mitoittaminen. 

 

    

 SFS-EN 1090-2 Teräsrakenteille ja kokoonpanolle 

asetettavat tekniset vaatimukset 

konepajatoiminnassa ja työmaalla. 

 

 

 

   

Ruuviliitos koostuu ruuvista, mutterista ja aluslaatoista.  Aluslaatta voi olla ruuvin kannan alla ja mut-

terin alla. Ruuviliitos voi olla myös sellainen, että siinä ei ole mutteria vaan toisessa liitettävässä kap-

paleessa on kierteet (kuva 30 s. 44). Kuvissa (30 ja 31 s. 44) esitetään esimerkit ruuviliitoksista.  

 

 

Kuva 30. Ruuviliitos jossa ei mutteria. 

 

Kuva 31. Ruuviliitos jossa mutteri. 
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Standardi ISO 68-1, on kierteen perusprofiilin määritys yleiskäyttöön tulevalle metriselle ISO-

kierteelle. Kuvassa (32 s. 45) näkyy kaaviokuva ja mittaviivat. (SFS-ISO 68-1 2010.) 

 

 

Kuva 32. Metrisen ISO-ruuvikierteen perusprofiili (Airila 1985, s. 159) 

D onmutterikierteenulkohalkaisija 

d on pulttikierteen ulkohalkaisija 

𝐷2 on mutterikierteenkylkihalkaisija 

𝑑2 onpulttikierteenkylkihalkaisija 

𝐷1 on mutterikierteensisähalkaisija 

𝑑1 onpulttikierteensisähalkaisija 

P onkierteennousu 

H onperuskolmion korkeus 

𝛼 on kylkikulma 60° 

 

Perusprofiili on P ja peruskolmionkorkeus on H ja niillä on yhteys: 

 

H =
√3

2
P      Kaava (4) 
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Suunnittelussa suositellaan käytettäväksi standardin ISO 262 yleiskäyttöisiä metrisiä ruuvikierteitä. 

Näillä kierteillä olevia ruuveja ja muttereita on helposti saatavilla ja kierteiden tekoon löytyy helposti 

työkaluja. Taulukossa (16 s. 46) on standardissa ISO 262 suositeltuja ruuvikierteiden mittoja välille 

6-42 mm. (Airila 1985, s. 166.) 

 

Taulukko 16. Suositeltuja metrisiä ruuvi- ja mutterikokoja (Airila 1985) 

 

Nimellishalkaisija                                                      Nousu P(mm) 

 

D tai d(mm) vakiokierre                                  Taajakierre 

6 1   

8 1,25 1  

10 1,5 1,25 1 

12 1,75 1,5 1,25 

16 2 1,5  

20 2,5 2 1,5 

24 3 2  

30 3,5 2  

36 4 3  

42 4,5 3  

    

 

Ruuviliitoksen kuormituksetvoidaan pelkistää tapauksesta riippuen joko kiinnikkeen suuntaisesti vai-

kuttavaksi voimaksi FA, kohtisuorasti kiinnikkeeseen vaikuttavaksi voimaksi FQ, taivutusmomentiksi 

MB, ja vääntömomentiksi MT. Ruuviliitokset voidaan eritellä ruuviin tulevien kuormitusten mukaan 

leikkausvoiman rasittamiin liitoksiin, vetovoiman rasittamiin liitoksiin ja yhdistettyihin leikkaus- ja 

vetovoiman rasittamiin liitoksiin. Leikkausvoiman rasittamissa liitoksissa ulkopuolinen voima vaikut-

taakohtisuorasti ruuviin nähden, jolloin voima pyrkii leikkaamaan ruuvia. Vetovoiman rasittamissa 

liitoksissa voima on ruuvin suuntainen, jolloin voima pyrkii venyttämään ruuvia. Reunapuristustyyp-

pisessä liitoksessa kiinnikkeitä ei esijännitetä, vaan liitokset pääsevät liukumaan toisiinsa nähden. 

Reunapuristustyyppisessä kiinnityksessä leikkausvoima pyrkii leikkaamaan ruuvin ja kiinnitettävät 

kappaleet (kuva 33 s. 47) nuolet kuvaavat voimaa F ja punaiset pinnat kuvaavat jännityksiä. Liukumi-

sen kestävässä liitoksessa ruuvi kiritään yleensä ruuvin maksimi momenttiin jolloin ruuvi puristaa 

kiinnitettävät kappaleet toisiinsa ja estää kappaleiden liukumisen toisiinsa nähden (kuva 34 s. 47). 

Liukumisen kestävässä kiinnityksessä ruuviin ei tule leikkausvoimaa, vaan ruuviin vaikuttaa ainoas-

taan ruuvin suuntainen esijännitys. Leikkausvoima pyrkii leikkaamaan kiinnitettävät kappaleet. Veto-

voiman rasittamissa liitoksissa ruuvit voivat olla esijännitettyjä tai esijännittämättömiä. Kuvassa (35 s. 

48) on vetovoiman F rasittama liitos. Kuvan (35 s. 48) esimerkissä ruuvien suuntainen kuorma, ja 
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taivutusmomentti kulkee ruuvien kautta. Esijännitetyssä liitoksessa ruuvit voivat kestää enemmän kuin 

esi jännittämättömissä, silloin kun liitos välittää leikkaus- ja taivutusvoiman, myös väsyttävän kuormi-

tuksen vaikutus voi olla pienempi. (kuva 36 s. 54), jossa FA = FS (Airila 1985, s. 256-259.) 

 

  

 

Kuva 34. Reunapuristustyyppinen liitos. 

 

 

Kuva 34. Liukumisen kestävä kiinnitys, jossa on esijännitetty ruuviliitos. 
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Kuva 35. Vetovoiman rasittama liitos. 

 

Taulukko 17. Suositeltuja kierteiden minimipituuksia (Airila 1985, s. 207) 

 

 

 

Taulukosta (17 s. 48) saa selville, että kierteen pituuteen vaikuttaa ruuvin lujuusluokka ja ulkokierteen 

materiaali. Taulukon arvot koskevat ruuveja M10- M16. Tästä taulukosta ei suoraan löydy niitä mate-

riaaleja, mitä tässä työssä on käytetty, joten kierteiden pituuksiksi on valittu seuraava suurempi pituus. 

Kierteen tarvittavan pituuden voi myös selvittää fem laskenta ohjelmalla. Kun fem laskennassa kuor-

miin lisätään vielä väsyttävän kuorman vaikutus ja tehdään tarkka fem malli kierteiden kanssa, niin 

saadaan vieläkin tarkemmin määriteltyä kierteen pituus.  
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4.1.2 Ruuviliitosten kiristys 

 

Ruuviliitoksen kestävyyden ja kiinni pysymisen kannalta tärkein asia on oikea esikiristysvoima eli 

puristusvoima, jonka ruuvi aiheuttaa liitettävien osien välille. Oikean esikiristysvoiman saavutta-

miseksi on tiedettävä siihen vaikuttavia tekijöitä. Näistä kitkan hallittavuus ja suuruus ovat vaikeim-

pia. Mitä tarkemmin kiristyksessä vallitsevat kitkat tiedetään, sen tarkemmin ruuvin esikiristysvoima 

pystytään saavuttamaan. 

 

Kitkaan vaikuttaa muun muassa seuraavat tekijät: 

- liitettävienosien materiaali 

- liitettävienosien pinnankarheus 

- ruuvin ja liitettävien osien pinnoitteen paksuus, kunto ja tyyppi 

- voiteluaine, sen tyyppi, määrä, kunto, levitystapa sekä lämpötila 

- nopeus, jolla liitos kiristetään 

- kierteiden kunto 

- liitettävien osien reiän puhtaus ja halkaisija 

- liitettävien osien painekertoimet 

- miten kierre valmistettu. 

 

Liian alhainen esikiristysvoima aiheuttaa: 

- liitospintojen irtoamisen toisistaan aksiaalikuormituksella ja liitospintojen kulumiseen 

- ruuviin tulevan jännitysamplitudin kasvun, joka lisää väsyttävää kuormitusta ja lyhentää ruuvin kes-

toikää 

- ruuviliitoksen kiertyminen auki 

- liitospintojen liukumisen toisiinsa nähden leikkauskuormilla. 

 

Liiaan suuri esikiristysvoima voi johtaa: 

- Ruuvin tai kiinnitettävien kappaleiden palstiseen muodonmuutokseen, kun ulkoinen kuorma tulee 

kappaleeseen 

- Ruuvin tai kiinnitettävien kappaleiden murtumiseen tai plastisoitumiseen jo esikiristysvaiheessa ja 

liitoksen löystymiseen. 
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Kun kierteen ja ruuvin kannan tai mutterin alla vaikuttavat kitkat ovat tiedossa voidaan esikiristysvoi-

ma (FM) laskea seuraavasti: 

 

FM =
2MA

1,155µg∙d2+µk∙Dkm+
P

π

     Kaava (5) 

 

missä, 

μg on kierteen kitkakerroin 

μk on kannan kitkakerroin 

MA on kiristysmomentti 

P on kierteennousu 

d2 on kierteen kylkihalkaisija 

 

Dkm =
dk+DB

2
  on kantopinnan keskihalkaisija   Kaava (6) 

 

dk on ruuvinkannan halkaisija 

DB on vapaareiän halkaisija.  

 

Oikea esikiristysvoima tekee liitoksesta kevyemmän ja kestävämmän. Tarkka esikiristysvoima myös 

jakaa kuormituksen kiinnitettäviin kappaleisiin tasaisemmin. Liian tarkka esikiristys voi olla myös 

turhan kallis ja vaikea toteuttaa. (Airila 1985, s. 266; Bickford 1995, s. 221.) 
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4.1.3 Ruuviliitosten jännitykset kiristyksessä 

 

Ruuviliitoksen kiristämiseen on kaksi eri tapaa: 

- Kiertämällä mutteria tai ruuvia vääntömomentin avulla toistensa suhteen, tällöin ruuviin kohdistuu 

sekä vääntöleikkausjännitystä että vetojännitystä 

-  Venyttämällä ruuvia halutun esikiristysvoimansaavuttamiseksi esimerkiksi lämmittämällä ruuvia 

ennen kuin se kierretään paikalleen, tällöin ruuviin kohdistuu vain vetokuormitus, kun ruuvi jäähtyy. 

Ruuviin tuleva vääntöleikkausjännitys lasketaan seuraavasti (Airila 1985, s. 267.): 

 

MG =
1

2
d2 ∙ FMA(1,155μg +

P

π∙d2
)    Kaava (7) 

missä, 

MG on kierteestä johtuva kiristysvääntömomentti   

FMA on ruuvissa asennushetkellä vallitseva aksiaalivoima   

μg on kierteen kitkakerroin     

P on kierteennousu     

d2 on kierteenkylkihalkaisija  

Tämä vääntömomentti aiheuttaa ruuvin pienimpään poikkileikkaukseen vääntöjännityksen 

 

=
MG

WP
=

8d2∙FM

π∙d³0
(1,155μG +

P

π∙d2
)    Kaava (8) 

     

missä, 

d0 on ruuvin pienimmän poikkileikauksen halkaisija 

Samassa leikkauksessa vallitsee vetojännitys σ 

 

σ =
4FM

π∙d²0
      Kaava (9) 

 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎²𝑀 + 3𝜏²     Kaava (10) 

 

Tavanomaisissa ruuviliitoksissa suurimpana myötörajan hyödyntämissuhteena pidetään νp = 0.9. Tämä 

merkitsee, että asennuksen aikainen ruuvissa vaikuttava redusoitu jännitys on 90 % myötörajasta. 

Myötörajan hyödyntämissuhde ruuvin asennuksessa. 

  

νP =
σred

RP0.2
      Kaava (11) 
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missä, 

νP on myötörajan hyödyntämissuhde ruuvin asennuksessa 

 

σM =
νP∙RP0.2

√1+3∙[2∙
d2
d0

∙(1,155µ𝑔+
P

π∙d2
)]²1

    Kaava (12) 

 

Tällöin asennuksen aikaiseksi ruuvivoimaksi suoravartisilla ruuveilla saadaan: 

 

FSP = σM ∙ AS      Kaava (13) 

 

Hoikkavartisilla ruuveilla, joilla varren halkaisija dT on pienempi kuin jännityspoikkipinta AS ja pienin 

halkaisija on dO = dT suurin kiristyksen aksiaalivoima on: 

 

FSP = σM ∙ AT      Kaava (14) 

 

missä,        

AS on varren jännityspoikkipinta  

AT on ohennuksen jännityspoikkipinta  
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4.1.4 Ruuvin venymä kiristyksessä 

 

Kiristyksestä aiheutuvan vetojännityksen vuoksi ruuvi venyy. Ruuvin venymä ( lSV) voidaan laskea 

VDI 2230 mukaisesti (kuva 40 s. 64) (VDI 2230 Verein Deutscher Ingenieure 2014.): 

 

Δlsv = FM ∙ σs      Kaava (15) 

 

σs = +σk + σ1 + σ3 + σgm     Kaava (16) 

 

σk =
0.4d

(Es∙An)
      Kaava (17) 

 

σ1 =
l1

(Es∙An)
      Kaava (18) 

 

An =
π∙l²1

4
      Kaava (19) 

 

σ3 =
l3

(Es∙Ad3)
      Kaava (20) 

 

Ad3 =
π∙d²3

4
      Kaava (21) 

 

σgm =
0.5d

(Es∙Ad3)
+

0.4d

(Es∙An)
     Kaava (22) 

missä, 

FM on esikiristysvoima 

d on ruuvin nimellishalkaisija 

Es on ruuvimateriaalin kimmokerroin 

l1 on mitta: kanta –kierteenalku ruuvissa 

Ad3 on minimi poikkileikkausala 

d3 on kierteen pienin halkaisija      

l3 on mitta: kierteen alku – liitososa tai mutteri 

 

Liitokseen voi tulla myös leikkausjännitystä. Ruuviin tuleva leikkausvoima pyritään estämään niin, 

että leikkausvoima siirtyy kiinnitettävien kappaleiden liitospintojen kitkan avulla. Silloin kun ulkoista 

leikkausvoimaa ei liitoksessa ole, on staattisen ruuviliitoksen tärkein ominaisuus ruuvin vetolujuus. 

Kuvassa (36 s. 54) nähdään vetojännityksen vaikutus ruuviliitoksessa ja liitoksen voima-venymä-
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piirros. Voima –venymä piirroksessa nähdään esikiristysvoiman (FV) ja ruuvinvenymän ( lSV) vaiku-

tus ruuvin voima-venymä-käyrään (s) sekä alustan voima-venymä käyrään (p). Kuvassa (36 s. 54) 

esitetty voima-venymä-piirros esittää lineaarisesti käyttäytyvää symmetristä ruuviliitosta, jossa veny-

mä tapahtuu ruuvin ympärillä symmetrisesti. (Airila 1985, s. 267.) 

 

Kuva 36. Vetojännityksen kohdistuminen ruuviliitoksessa, kun aksiaalinen vetokuorma kohdistuu 

ruuvin ja mutterin alle. 

 

FV on ruuvissa vallitseva esikiristysvoima ja alustaan vaikuttava voima 

FS on ruuvin kokonaisvoima 

FPA on puristusvoiman vähenemä 

P  on alustan voima-venymä käyrä 

s  on ruuvin voima-venymä käyrä 

FSA on ulkoisen aksiaalivoiman aiheuttama ruuvivoiman lisäys eli väsyttävä voima 

FA on ulkoinen aksiaalikuorma 

FS − FA on minimi puristusvoima 

ΔlPV on esijännitettyjen puristusten alaisten kappaleiden kokoonpuristuma 

ΔlSV on esijännitetyn ruuvin venymä 

Pystyakseli kuvaa ruuvin aiheuttamaa puristusvoimaa ja vaaka-akseli ruuvin venymää. 
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Kuva 37. Puristuskuorman vaikutus ruuviin. 

 

Kun liitokseen kohdistuu puristusvoima, kuormitus lisää liitettävien osien puristusta ja ruuvin veto-

kuormitus vähenee (kuva 37 s. 55). Tässäkin tapauksessa ruuviin pystyy tulemaan väsyttävä veto-

kuormitus. (Airila 1985, s. 238.) 

 

FSA

2
=

KSE∙FA

(KSE+KPE)∙2
     Kaava (23) 

 

Kun puristuskuorma vaihtelee välillä 0-FA minimiruuvivoimaksi saadaan 

 

FSmin = FV −
KSE∙FA

KSE+KPE
     Kaava (24) 

 

Ja maksimivoimaksi 

 

FSmax = FV      Kaava (25) 

missä, 

KSE on ruuvin efektiivinen jousivakio 

FA on ulkoinen aksiaalikuorma 

KPE on ulkoisen kuorman aikana vaikuttava alustan efektiivinen jousivakio 

FV on ruuvissa vallitseva esikiristysvoima 

 

Staattisessa vetokuormituksessa oleva liitos voi vaurioitua seuravasti: 

- vetojännityksen ylitettyä murtolujuus, ruuvi murtuu poikki 

- vetojännityksen ylitettyä myötölujuus, ruuvi venyy ja liitos löystyy 

- kierre leikkautuu irti ruuvista tai mutterista. 
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Jos kierre ei leikkaudu irti ruuvista tai mutterista, murtuu ruuvi poikki, ellei kanta irtoa ennen tätä var-

resta. Kun ruuviliitosta kiristetään vääntömomentin avulla, kohdistuu siihen kierteen kitkan aiheuttama 

leikkausjännitys, joka jää ruuviin kiristyksen loputtua. Leikkausjännityksen suuruus riippuu kierteen 

puhtaudesta, voitelusta, materiaalista ja pinnan laadusta. Leikkausjännitys alentaa ruuvin aksiaalista 

vetomurtokuormaa 15 – 20 %. Kiristettäessä ruuvia vääntömomentin avulla mutteri laajenee enemmän 

kuin pelkästään vedettäessä, jolloin leikkausmurtokuorma pienenee 10 – 15 %. Jos liitosta kuormittaa 

myös ulkoinen leikkausvoima, on kyseessä väsyttävän aksiaalikuormituksen alainen liitos. Silloin 

staattisen vetolujuuden lisäksi ruuvin dynaaminen vetolujuus on oltava riittävän suuri. (Airila 1985, s. 

199–225.) 

 

Ruuvien väsymislujuuteen vaikuttavat pääkohdat: 

- ruuvi- ja mutterimateriaali 

- liitoksen valmistus- ja kiristystapa 

- ruuvin ja mutterin kierteen valmistustapa 

- pinnanlaatu ruuvissa ja mutterissa 

- liitettävien osien konstruktio, eli miten liitos pyrkii kuorman alla taivuttamaan tai venyttämään ruu-

via 

- ympäristö ja sen syövyttävä vaikutus liitokseen  
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4.1.5 Ruuviliitoksen asettuminen 

 

Esikiristysvoima saadaan joko kiristämällä ruuviliitos momenttiin tai muulla tavalla venyttämällä niin 

että siihen jää vetojännitys. Ruuviliitos asettuu vielä kiristyksen jälkeen kuormituksen vaikutuksesta. 

Asettuminen tarkoittaa, että ruuviliitosten osissa tapahtuu plastista muodonmuutosta ja virumista. 

Myös ruuvin, mutterin ja liitettävien osien pintojen tasoittuminen lisää liitoksenasettumista. Asettumi-

sen vuoksi kiristyksellä saavutettuesikiristysvoima laskee ajan kuluessa. Tämän vuoksi vaativissa ruu-

viliitoksissa tehdään uusinta kiristys jonkun ajan kuluttua, tai tehdään ruuviliitoksesta pidempi, jolloin 

asettumisen vaikutus on pienempi. Ruuvin pienimmän poikkileikkauksen vetojännitys ei saa mennä yli 

myötörajan missään vaiheessa, koska silloin ruuvi venyy ja liitos löystyy. Eikä myöskään ruuvin ja 

mutterin aluslevyjen pintapaine saa ylittää niiden materiaalien myötörajaa, joten aluslevyissä on oltava 

vähintään yhtä suuri myötöraja kuin kuin kirittävässä kappaleessa. Mitä joustavampi ja pidempi ruuvi-

liitos on ja mitä paremmin liitos on mitoitettu, sitä vähemmän esikiristysvoima asettuu. (Airila 1985, s. 

277–283.) 

 

 

 

kuva 38. Ruuvin ja alustan asettumisen aiheuttama esikiristyksen pieneneminen. 

Asettuma saadaan: 

 

Fz =
Δlzs+Δlzp

1

ks
+

1

kp

      Kaava (26) 

 

missä, 

Δlzs on ruuvista ja mutterista johtuva käytönaikainen pysyvä venymä 

Δlzp on liitettyjen osien käytönaikainen pysyvä puristuma 

ks on ruuvin jousivakio 

kp on alustan jousivakio 
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4.1.6 Ruuviliitoksen ulkoisen kuorman vaikutus 

 

Ruuvin voima-venymä käyrän (kuva 36 s. 54) kulmakerroin on kimmoisella alueella KS joka on ruu-

vin jousivakio, ja alustan voima-venymä käyrän P kulmakeroin on KP joka on yhteen puristettujen 

kappaleitten jousivakio.  

Ruuvin venymäksi saadaan: 

 

ΔlSV =
FV

KS
      Kaava (27) 

 

Yhteen puristettujen kappaleiden kokoonpuristumaksi saadaan: 

 

ΔlPV =
FV

KP
      Kaava (28) 

 

Ulkoisen kuorman aksiaalivoiman FA kuormittamalle liitokselle tasapainoyhtälö: 

 

FA = FSA + FPA     Kaava (29) 

 

Samasta kuvasta saadaan siirtymiä koskeva yhtälö: 

 

FPA

KP
=

FSA

KS
      Kaava (30) 

 

Kun näiden yhtälöiden avulla ratkaistaan FSA saadaan: 

 

FSA

2
=

FA

1+
KP
KS

      Kaava (31) 

 

Tästä nähdään, että ulkoisen kuorman ruuviin kohdistuva lisävoima on sitä pienempi mitä suurempi on 

alustan ja ruuvin jousivakioiden suhde 
Kp

Ks
 . Tästä seuraa että varsinkin väsyttävän voiman alainen ruu-

viliitos tulisi suunnitella niin, että alustan ja ruuvin jousivakion suhde  
Kp

Ks
 tulee suureksi. Tällöin väsyt-

tävän kuormituksen aiheuttama ruuviamplitudi tulee pieneksi. Siten ruuvin ja alustan jousivakioiden 

määrittäminen on tärkeää. (Airila 1985, s. 226-227.) 
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4.1.7 Eurokoodi EC3 mukainen ruuviliitosten mitoitusmenetelmä 

 

Eurokoodit EC3 määrittelee ruuviliitoksille viisi ruuvikiinnitysluokkaa, jotka ovat A, B, C, D ja E. 

Ruuvikiinnitysluokista A, B ja C ovat leikkausvoiman rasittamia kiinnityksiä, kun taas D ja E ovat 

vetovoiman rasittamia kiinnityksiä. Kiinnitysluokka A on reunapuristustyyppinen kiinnitys, kiinnitys-

luokka B on käyttörajatilassa liukumisen kestävä kiinnitys ja kiinnitysluokka C on murtorajatilassa 

liukumisen kestävä kiinnitys. Kiinnitysluokkassa D on esijännittämättömät ruuvit ja kiinnitysluokassa 

E on esijännitetyt ruuvit.  EC3 mukaan Kiinnitysluokissa A ja D voidaan käyttää ruuvien lujuusluok-

kia 4.4 - 10.9. Kiinnitysluokissa B, C ja E voidaan käyttää vain ruuvien lujuusluokkia 8.8 tai 10.9 kos-

ka nämä ovat esijännitettyjä liitoksia. Tämän työn ruuveihin käy kiinnitysluokka E vetovoiman rasit-

tama kiinnitys. Tässä luokassa mitoitusarvo ei saa ylittää ruuvin vetokestävyyden mitoitusarvoa Ft,Rd 

(kaava 32 s. 59), eikä mutterin tai kannan lävistyskestävyyden mitoitusarvoa BP,Rd (kaava 33 s. 59). 

(SFS-EN 1993-1-8. Eurocode 3; Airila 1985, s. 277–283.) 

 

vetokestävyyden mitoitusarvo: 

Ft,Rd =
k2+fud∙A𝑠

γ𝑀2
     Kaava (32)  

 

Lävistyskestävyyden mitoitusarvo: 

Ft,Rd =
0.6∙dm∙tp∙fu

γ𝑀2
     Kaava (33) 

       

missä, 

k2 on vetokestävyyskerroin 

fud on ruuvin vetomurtolujuus 

As on ruuvin jännityspoikkipinta-ala 

γ𝑀2 on osavarmuusluku 

dm on ruuvin tai mutterin etäisimpien pisteiden ja avainvälin keskiarvo 

tp on ruuvin tai mutterin alla olevan peruskomponentin paksuus 

fu on peruskomponentin materiaalin vetomurtolujuus 

 

Lisäksi yhdistetyn veto– ja leikkausvoiman on täytettävä ehto  

F𝑣,𝐸𝑑

F𝑣,𝑅𝑑
+

F𝑡,𝐸𝑑

1.4F𝑡,𝑅𝑑
≤ 1     Kaava (34) 
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4.1.8 Leikkausvoiman kuormittama ruuviryhmä 

 

Yhden ruuvin kannettavaksi tuleva leikkausvoima. (Airila 1985, s. 258.) 

 

FQ =
Q

Z
      Kaava (35) 

 

missä, 

Q on koko ruuvikenttään kohdistuva leikkausvoima 

Z on ruuvien lukumäärä 

 

Suurin voima minkä liitos liukumatta kantaa: 

 

Qu = m ∙ μ ∙ ∑ ∙ FKRi
z
i=1      Kaava (36) 

 

missä, 

m on liukupintojen lukumäärä 

μ  on liitospintojen välinen kitkakerroin 

FKRi on i:nnen ruuvin liitospinnassa vaikuttava puristusvoima (FKRi = FVi jos liitoksessa ei 

vaikuta ruuvin akselin suuntaista kuormaa) 

 

Kun ruuvit ovat identtisiä saadaan: 

 

Qu = m ∙ μ ∙ z ∙ FKRi     Kaava (37) 
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4.1.9 Mitoittaminen elementtimenetelmällä 

 

Elementtimenetelmää käytetään lähes aina tietokoneavusteisesti. Elementtimenetelmä on lujuustarkas-

teluun kehitetty numeerinen ratkaisumenetelmä, jolla saadaan selville kappaleisiin tulevat jännitykset 

ja siirtymät. Elementtien kokoon, muotoon ja tyyppiin vaikuttaa tarkasteltavan rakenteen geometria, 

reunaehdot ja kuormitukset. Nämä valinnat voidaan jättää myös laskentaohjelman tehtäväksi, jolloin 

laskenta-aika voi lyhentyä. Tulokset ovat yleensä tarkempia tiheällä elementtiverkolla, mutta ratkaisu-

aika pitenee. Elementtien kokoa muutetaan yleensä niin, että kriittisillä alueilla ja kappaleiden koske-

tuspinnoilla elementtiverkko on tiheämpi. Elementtityyppi myös vaikuttaa laskennan tarkkuuteen. Eri 

elementtejä ovat esimerkiksi viivaelementit, palkkielementit, kaksiulotteiset solidielementit, kolmi-

ulotteiset solidielementit ja laattaelementit. Lisäksi eri FEM laskenta ohjelmilla voi olla useita eri ele-

menttityyppejä mitkä ohjelma sijoittaa niin halutessa automaattisesti. Lisäksi elementti voi olla lineaa-

rinen ja epälineaarinen. Epälineaarisella elementillä voidaan tutkia myös myötämisen aikana tapahtu-

via ilmiöitä. Kuvassa (39 s. 61) esitetään esimerkki kolmiulotteisilla solidielementeillä muodostetusta 

tetraelementti verkosta, jota on tihennetty tarkastelun kannalta tärkeiltä alueilta. Kuvan elementit ovat 

epälineaarisia tetraelementtejä, jolloin ne ovat myös keskipisteellä. 

 

 

Kuva 39. Kolmiulotteinen elementtiverkko. 

Elementtimenetelmällä voidaan tarkastella rakennetta monipuolisesti. Elementtimenetelmä ottaa huo-

mioon materiaalin taipumisen ja liitospintojen joustavuuden tai liukumisen, jolloin voidaan laskea 

paremmin ruuvin väsyminen koonnassa. Myös ruuvin taipuminen saadaan selville, jota kautta myös 

ruuvin kantaan tulevat jännitykset (kuvaaja 1 s. 76). Kun vielä analyysi tehdään käyttämällä epälineaa-

rista materiaalimallia, epälineaarisia rajoitteita ja geometrista epälineaarisuutta saadaan vieläkin tar-

kempi ruuvin ja liitoksien analyysi. Tällöin saadaan näkyviin ruuvin kiristämisen ja ulkoisen kuorman 

aiheuttamat muutokset rakenteeseen. Ruuviin voidaan asettaa myös esikiristysvoima ja kiristysmo-

mentin aiheuttama jäännöskiertomomentti. Lisäksi kun mallinnetaan ruuviin kierteet ja määritetään 

kontaktit kierteisiin, saadaan myös kierteisiin tulevat jännitykset ja muodonmuutokset. Standardin 

VDI 2230 osassa 2 on neljä mallinnusluokkaa ruuviliitosten analysoimiseksi elementtimenetelmällä. 

Mallinnusluokassa 1 liitettävät kappaleet mallinnetaan yhtenä kappaleena, jossa ruuveja ei ole. Kappa-



62 

 

 

 

leet on liitetty toisiinsa liitospinnan kosketuspinnoista, jolloin liitettävät kappaleet ovat kuin samaa 

kappaletta fem laskennan kannalta. Tarkastelussa tarkastellaan liitospintaan muodostuvat sisäiset jän-

nitykset. Ruuvin kestävyys määritetään standardin VDI 2230 osan 1 mukaisesti. Mallinnusluokassa 2 

ruuvi mallinnetaan viivaelementtinä, jolla voidaan määrittää ruuvin aiheuttamat jousivoimat ja jänni-

tykset kappaleisiin. Tässä menetelmässä liitettävät kappaleet ovat liitetty toisiinsa samoista pinnoista 

kuin ne liitoksessa tulevat. Viivaelementin kontaktit määritetään kappaleisiin samoille alueille, joihin 

ruuvin ja mutterin pinnat vaikuttavat. Tarkastelulla saadaan selville ruuvin sisäiset jännitykset, joita 

käytetään esimerkiksi ruuvinkestävyyden määrittämiseen standardin VDI 2230 osan 1 mukaisesti. 

Mallinnusluokalla 3 ruuvi mallinnetaan yhtenäisenä lieriönä ilman kierteitä (kuva 52 s. 77). Fem ele-

menttimallin kontaktit tehdään oikeista pinnoista ja määritellään esijännitys, myös ruuviin jäävä esiki-

ristyksestä jäävä momentti. Ruuvin ja mutterin geometria, materiaaliominaisuudet ja muut tekijät on 

määriteltävä niin, että mallinnetulla lieriöllä on samat ominaisuudet kuin tarkasteltavalla ruuvilla. Mal-

linnusluokalla 4 ruuvi ja kappaleet mallinnetaan kierteineen ja todellisine mittoineen. Kontaktipinnat 

elementtimallissa määritetään ruuvissa kierteisiin ja ruuvin kantaan, mutterissa kierteisiin ja kosketus-

pintaan.  Taulukossa (18 s. 64) vertaillaan stantardien EC3 ja VDI2230 ominaisuuksia. 

4.1.10 Mitoitusmenetelmien vertailu 

 

EC3-stantardi (SFS-EN 1993-1-8. Eurocode 3 2005.) 

- tarkoitettu lähinnä staattisesti kuormitetuille teräsrakenteille 

- viisi ruuvikiinnitysluokkaa 

- tarkoitettu staattisesti kuormitetuille teräsrakenteille 

- liukumiskestävyyden mitoistusarvon Fs,Rd on oltava suurempi kuin leikkausrasituksen mitoi-

tusarvo Fv,Ed 

- reunapuristuskestävyys, leikkauskestävyys ja peruskomponenttien kestävyys ei saa ylittää 

myötörajaa 

- Liukumiskestävyyden mitoistusarvon Fs,Rd määrittämisessä otetaan huomioon ruuvin reiän 

tyyppi ja halkaisija, liitospintojen välinen kitkakerroin, liukumiskestävyyden osavarmuusluku 

murtorajatilassa M3, esijännityksen mitoitusarvo FP,C, ruuvinsuuntaisesti vaikuttava veto-

voima Ft,Ed 

- Esijännitysvoiman mitoitusarvoa Fp,C määrittämisessä otettava huomioon materiaalin murto-

lujuus fub ja ruuvin jännityspoikkipinta-ala 

- B ja C luokissa ei oteta kantaa miten esijännitysvoiman Fp,C saavutetaan 

- Esijännitysvoiman mitoitusarvon oletetaan pysyvän samana käytön aikana 

- Käy vain teräksille S235, S275, S355, S420, S450 ja S460. 
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VDI 2230 (VDI2230 Verein Deutscher Ingenieure 2014) 

- tarkoitettu staattisesti ja dynaamisesti kuormitetuille teräsrakenteille 

- yksi ruuvikiinnitysluokka 

- vastaa EC3-stantardin B ja C ruuvikiinnitysluokkia 

- VDI 2230-stantardin mitoitusmenetelmässä määritetään ruuvin kiristysmomentti MA, liitok-

sen leikkauskestävyys Qmax, liukumiskestävyys SG, kierteen vaadittu kontaktipituus mges 

min, pintapaine pmax, vaihteleva jännitys a, käyttöjännitys red,B ja asennusjännitys red,M 

- Tarkastelussa huomioidaan tarvittava esijännitysvoima, esikiristysmenetelmästä riippuva epä-

tarkkuus, esijännitysvoiman muutokset käytön aikana, komponenttien elastinen kimmoisuus, 

ruuvin epäkeskisyys liitospintaan nähden sekä ruuvinsuuntaisen voiman epäkeskisyys ruuviin 

nähden 

- ei voida tutkia palamurtumista, nivelellisten ruuviliitosten mitoitusta, eikä peruskomponent-

tien mitoitusta 

- ottaa paremmin huomioon kuin EC3-stantardi mitoittamiseen liittyviä tapahtumia 

- vie enemmän aikaa kuin EC3-stantardi 

- ei rajoita liitettävien kappaleiden materiaalia 

- on kattavampi mitoitusmenetelmä kuin EC3-stantardi, kun liitospinnat kestävät liukumisen. 

Elementtimenetelmä 

- Elementtimenetelmällä voidaan parhaiten ottaa huomioon ruuvien, muttereiden ja liitettävien 

kappaleiden muodonmuutoksia ja käytön aikana tapahtuvia väsyttäviä kuormituksia 

- Elementtimenetelmä ei ota huomioon esikiristysmenetelmän epätarkkuutta eikä asettumisesta 

johtuvaa muutosta esikiristysvoimassa 

- ei ohjeista ruuvien esivalinnassa 

- Elementtimenetelmällä voidaan kuitenkin löytää sopiva ja väsytyksen kestävä liitosmuoto, 

kun liitos on mallinnettu tarkasti sopivilla elementeillä. 
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Taulukko 18. EC3 Kiinnitysluokkien B ja C ja VDI 2230 stantardin kattavuuden vertailua 

 

Mallinnusluokka EC3 VDI 2230 

Kiinnitysluokkia 5 1 

Kuormitustyyppi Staattinen Staattinen ja dynaaminen 

Huomioon otettavia seikkoja 11 15  

Laskettavia yhtälöitä 4 20-65 

Ruuvien lujuudet 8.8 ja 10.9 8.8, 10.9 ja 12.9 

Teräslajit S235, S275, S355, 

S420,S450, S460 

ei rajoitettu 

   

   

 

       Kuva 40. Ruuvin kiristysmomentin laskeminen VDI 2230 mukaan excelissä. 

Kuvassa (40 s. 64) lasketaan M16X65 ruuvinvoimia. Tässä laskennassa esikiristysvoimaksi kitkaker-

toimella 0.15 saadaan 110358 N. 
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4.1.11 Ruuvin aukikiertymisen estäminen 

 

Ruuvi on itsepitävä silloin kun kitkamomentti Mµ on suurempi kuinliitosta avaava momentti 

Mi (Airila et al. 2003, s. 240.): 

 

Mµ > Mi      Kaava (38) 

 

Mi =
P∙Fs

2π
      Kaava (39) 

 

Mµ =
Fs

2
∙ ((1.155μg ∙ d2)+(μk ∙ dkm))    Kaava (40) 

 

Fsa = Fn ∙ (cos + μg ∙ sin )    Kaava (41) 

 

missä, 

Fsa on ruuvissa vaikuttava aksiaalivoima 

Fn on kierteen normaalivoima 

μg on kierteen kitkakerroin 

d2 on kierteenkylkihalkaisija 

μk on kannan kitkakerroin

 on kierteen nousukulma 

P on kierteennousu 

dkm =
dk+DB

2
 on kantopinnankeskihalkaisija 

dk on ruuvinkannanhalkaisija 

DB on reiänhalkaisija 

 

Aukikiertymisen estämiseen voidaan käyttää myös seuraavia keinoja:  

- Suunnitellaan liitos niin, että esikiristyksen aiheuttama kitka pystyy kantamaan liitoksen koh-

distuvan leikkausvoiman 

- Suunnitellaan liitos niin, että ruuvin elastinen venymä on suuri. Tähän päästään, kun käytetään 

lujia ruuveja ja valitaan suuri liitospaksuus (lk) mieluummin tulisi valita (lk)>6d 

- Estetään liitososien liukuminen käyttämällä esim. sokkia 

- Lisätään kitkaa kierteeseen. Kitka ei kuitenkaan saa vaikuttaa ennen kiristämistä, sillä silloin 

se muuttaa kiristysmomenttia. Tällainen on esim. kierrelukite tai lukkomutteri  
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- Lisätään kitkaa liitettävien osien välillä esim. WURTH-LOCK (Kuva 41 s. 66) WURTH-

LOCK aluslevyn pito perustuu siihen, että aluslevyn nousu α on suurempi kuin kierteen nousu 

β. 

 

Kuva 41. WURTH-LOCK (Wurth 2018.) 
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4.1.12 Ruuvin väsyminen 

 

Seuraavassa lujien ruuvien (lujuusluokat 8.8, 10.9 ja 12.9) raja-amplitudit määritetty siten, että medi-

aaniarvot on kerrottu luvulla 0.75, jolloin saadaan melko luotettava ruuvin raja-amplitudi arvo (Kuva 

42 s. 67). Tällöin lopuksi nuorrutetuille ruuveille saadaan väsymislujuuden ja halkaisijan välille yhtälö 

(Airila et al. 2003, s. 194-195.): 

 

±σASV

N/mm²
≈ 0.75 ∙ (

180
d

mm

+ 52)     Kaava (42) 

 

missä, 

σASV on raja-amplitudi väsymisrajalla MPa 

d on ruuvin nimellishalkaisija 

Saadaan lopuksi valssatun ruuvin raja-amplitudiksi väsymisrajalla ( ASG): 

 

±σASG ≈ (2 −
FV

F0.2
) ∙ σASV     Kaava (43) 

 

missä, 

FV on ruuvin esikiristysvoima 

F0.2 on 0.2 rajaa vastaava ruuvin esikiristysvoima 

 

 

Kuva 42. Metrinen ISO-vakiokierteen raja-amplitudit väsymisrajalla ruuvin nimellishalkaisijan funk-

tiona. (Airila et al. 2003, s. 195.) 
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4.2 FEM laskennat 

4.2.1 Kuormitukset 

 

Maksimi nostovoima 160 kN, maksimi sivuttaisvoima 20 kN ja hydraulimoottorin aiheuttama  

maksimimomentti 3300 Nm (kuva 43 s. 68). 

 

 

Kuva 43. Rotaattorin kuormitukset Fem laskennassa. 
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Fem laskennat tehtiin ANSYS 18.1 ohjelmalla johon mallit tehtiin solidworks 2016 3D ohjelmalla. 

Ruuvien elementitoli Hex Dominant ja koko 1.5 mm. Korvakoissa käytettiin 5 mm elementtejä muu-

alla paitsi ruuvien kosketuspinnoilla 2 mm tetraelementtejä ja akselin kosketuspinnassa 3 mm element-

tejä, ruuvien kannan ympäristössä 2 mm ja riipukkeen kosketuspinnassa 3 mm tetraelementtejä. Ulko-

kehässä käytettiin Hex Dominant elementtejä joiden koko oli 6 mm muualla paitsi kosketuspinnoissa 3 

mm tetraelementtejä. Pohjalevyssä käytettiin 7 mm tetraelementtejä muualla paitsi kosketuspinnoissa 

3 mm tetraelementtejä. Akselissa oli 6 mm Hex Dominant elementtejä paitsi kosketuspinnoissa 3 mm 

Hex Dominant elementtejä, liukulaakereissa oli 2.5 mm Hex Dominant elementtejä ja neulalaakerissa 

käytettiin 4 mm Hex Dominant paitsi kosketuspinnoissa 2.5 mm Hex Dominant elementtejä.  

Kaikki kappaleet laskettiin epälineaarisilla elementeillä (kuvat 58 – 78 s. 83–92). Ja analyysit suoritet-

tiin epälineaaris staattisina analyyseina. Voimat asetettiin riipukkeen mallia kuvaavaan kappaleeseen, 

ja rotaattori kiinnitettiin riipukekaarta kuvaavaan kappaleeseen, josta koonta lukittiin. Nostovoimana 

käytettiin suurimpaa nosturilla saatavaa nostovoimaa ja sivuttaisvoimana jatkeen maksimi vetovoimaa, 

lisäksi laskennassa oli rotaattorin oma pyöritysmomentti (kuva 44 s. 70). Rotaattorin yläosan pyörimi-

nen fem laskennassa estettiin lukitsemalla yläosan kiertymä Remote Displacement käskyllä akselin 

alaosasta hydraulimoottorin paikalta. Liitospinnat kiinnitettiin toisiinsa kitkaliitoksilla, terästen välille 

kitkakertoimella µ=0.15, teräs-liukulaakeri välille kitkakerroin µ=0.02 ja neulalaakeri mallinnettiin 

kitkattomaksi. 

Fem laskennassa Liukulaakeriin asetettiin suurin mahdollinen koneistustoleransseista laskettu välys. 

Ansyksessä asetukset laitettiin niin, että kappaleet joiden välillä on välyksiä, kuten laakereissa pääse-

vät liikkumaan kunnes koskettavat toisiinsa. Ruuvit kiinnitettiin kierteen ja kannan pinnoista kiinteästi 

niihin koskettaviin pintoihin. Ruuveihin asetettiin momentin aiheuttama vetovoima, joka Fem lasken-

nassa suoritetaan ensimmäisessä stepissä, sitten ruuvivoima lukitaan ja sen jälkeen toisessa stepissä 

suoritetaan kappaleeseen ulkopuolelta vaikuttavat voimat. ADI - valujen jännityksiä tarkasteltiin Ma-

ximum principal stress:lla, teräksillä ja pronssilaakereilla Equivalent Von-Mises:lla ja ruuvien jänni-

tyksiä tarkasteltiin normaalijännityksillä. Maximum principal stress näyttää päävetojännitykset ja 

Equivalent Von-Mises yhdistetyn normaali-ja leikkausjännityksen. Ansyksessa materiaaliasetukset 

asetettiin kuvien (44 – 48 s. 70 – 71) mukaisiksi. 
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Kuva 44. EN-GJS-1200-3 (ADI SFS-EN 1564 2018) asetukset Ansyksessä. 

 

 

Kuva 45. Teräs STRENX 700MC (SSAB 2018) asetukset Ansyksessä. 

 

 

Kuva 46. Liukulaakeri DE600S2 (B&E Bearings 2018) asetukset Ansyksessä. 
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Kuva 47. Teräs MOC410M 42CRMO4 (OVAKO 2018) asetukset Ansyksessä. 

 

 

Kuva 48. Ruuvien M16 12.9 ja M12 12.9 (Kuva 40 s. 64) asetukset Ansyksessä. 
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4.2 Ruuvien fem tarkastelu 

 

Ruuvien kiristysmomentti on määritetty VDI2230 mukaan käyttäen kitkakerrointa µ = 0.15, josta saa-

tu laskettua ruuvin aiheuttama esikiristysvoima. Näissä Fem laskelmissa on jännityksiä tarkasteltu 

käytettäen stantardia VDI2230 ja mallinnusluokkaa 3, jossa ruuvi mallinnetaan lieriönä samoilla mi-

toilla ilman kierteiden mallinnusta. Ruuvin ja mutterin geometria ja materiaali ovat samat kuin tarkas-

teltavissa ruuveissa. Ruuvissa ei ole momenttiin kiristyksen aiheuttamaa leikkausjännitystä vaan aino-

astaan kiristyksen aiheuttama vetojännitys. Ruuvin jännitykset on saatu tekemällä polku ’path’ ruuvin 

kylkeen (Kuva 50 s. 75), jonka matkalla olevien elementtien jännitysarvot saadaan kopioitua exceliin, 

ja siitä saatiin jännityskäyrät. Polun paikka on valittu kannan lähellä olevan suurimman jännityksen 

kohdalle (kuva 51 s. 76), sillä tässä kohtaa on samalla suurin taipuma. Vastakkaiselle puolelle tehtiin 

toinen samanlainen polku. Tällä tavoin saadaan pultista mahdollisen taipuman aiheuttamat jännityserot 

ja kuorman aiheuttama jännityksen lisääntyminen eli venyminen. Kuusiokoloruuvin kantaan on mal-

linnettu r = 0.6mm pyöristys, mikä on todellisissakin ruuveissa. M12 ja M16 ruuveissa on r = 0.5 mm. 

Elementteinä käytettiin HexDominant elementtejä, jotka olivat muualla 2.5 mm paitsi pinnassa 1.2 

mm ja kannan pyöristyksessä 0.5 mm.  



73 

 

 

 

Taulukko 19. Ruuvien kiristysmomentteja (Wurth 2018) 

 

 



74 

 

 

 

Taulukko 20. Ruuvien kitkakertoimia (Wurth 2018) 

 

 

Taulukko 21. ISO vakiokierteiden mittoja (SFS-ISO 262 2010) 
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4.2.1 Ruuvijännitykset 

 

Tähän Fem tarkasteluun valittiin ruuvit, joihin tuli suurimmat jännitykset (kuva 49 s. 75). Kaikki ruu-

vit ovat lujuusluokaltaan 12.9 ruuveja, eikä yhdenkään jännitys maksimikuormilla Fem tarkastelussa 

ylittänyt ruuvien myötörajaa. Tarkasteltavat ruuvit ovat korvakoiden toisen puolen kolme ruuvia, ke-

hän kaksi ruuvia sekä laipan kiinnitysruuvi. Ruuvit kiritään VDI 2230 (kuva 40 s. 64) mukaiseen kiris-

tysmomenttiin josta saadaan ruuviin tuleva esikiristysvoima. Nämä arvot syötetään Fem ohjelmaan. 

Laskennassa ensiksi kiristetään ruuvit esikiristysvoimalla ja sen jälkeen annetaan kappaleelle ulkoinen 

kuorma. Ruuvien jännityksissä ei ole mukana kiristyksestä aiheutuvaa vääntömomenttia. 

 

 

Kuva 49. Fem laskennassa olleet ruuvit. 

 

Taulukko 22. Ruuvien esikiristysvoimat Fem laskennassa 

 

ruuvi lujuusluokka kiristysmomentti Nm esikiristysvoima N 

M12 10.9 114 48926 

M12 12.9 136 58368 

M16 10.9 277 96433 

M16 12.9 333 115928 

 

 

Kuva 50. Polun paikka jolta elementtejä tarkasteltu. 
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Kuva 51. Ruuvin maksimijännitykset. 

 

Kuvaaja 1. Ruuvi M16X150. 

 

Kuvaajat (1-7 s. 76 - 82) kuvaa ruuviin tulevaa jännitysvaihtelua, kun ruuviin lisätään maksimikuor-

mat (kuva 43 s. 68). Ruuvien taipumisesta johtuva jännitysvaihtelu laskettiin niin, että Ansyksessä 

ruuvin vastakkaisille puolin tehtiin polku, jonka matkalta saatiin elementteihin tulevat normaalijänni-

tykset. Käyrällä verrataan ruuviin tuleva ulkopuolisten kuormien aiheuttama normaalijännitys ja tästä 

vähennetään ruuvin esikiristyksen aiheuttama jännitys samoissa elementeissä. Jännityksissä ei ole 

kiristysmomentin aiheuttamaa leikkausjännitystä. Vaaka-akseli kuvaa ruuvin kyljen matkaa ja pysty-

akseli jännityseroa samassa elementissä. Nollakohta on ruuvin kannassa pyöristyksen juuressa ruuvin 

suoralla pinnalla. Kuvaajassa (1 s. 76) alkukohdan suurempi jännitysero johtuu ruuvin kannan pyöris-

tyksen aiheuttamasta jännityksen noususta eli lovijännityksestä. Tässä kierteen alkukohta 112 mm 

kohdalla näkyy aluksi jännityseron kasvuna ja sitten pudotuksena lähemmäs nollaa ruuvin päätyyn 

mennessä. Kuvaajasta (1 s. 76) nähdään, että puolen 1 käyrässä suurin jännitysero kierteen alkukoh-

dassa on noin 17 MPa. Puolen 2 käyrässä taas ruuvin kannan lähellä on noin 13 MPa. Lisäksi kuvaa-

jasta näkyy kierteen osuus, jonka matkalla jännitysero menee nollaan. Tässä kuvaajassa ruuvin mo-

lemmilla puolella jännitysero kasvaa lähes saman verran eli ruuvi venyy suoraan kuorman vaikutuk-

sesta, jolloin siihen ei tule väsyttävää kuormitusta.  
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Kuva 52. M16X65 laipan kiinnikeruuvi. 

 

 

Kuvaaja 2. M16X65 laipan kiinnikeruuvi. 

 

Ruuvin M16x65 venymäpituus on 47 mm ja kierteen pituus 13mm (Kuva 52 s. 77, kuvaaja 2 s. 77). 

Kuvaajassa (2 s. 77) alkukohdan suurempi jännitysero johtuu ruuvin kannan pyöristyksen aiheuttamas-

ta jännityksen noususta eli lovijännityksestä. Tässä kierteen alkukohta 47 mm kohdalla näkyy aluksi 

jännityseron kasvuna ja sitten pudotuksena lähemmäs nollaa ruuvin päätyyn mennessä. Kuvaajasta (2 

s. 77) nähdään että molempien puolien käyrässä on suurin jännitysero kierteen alkukohdassa n. 120 

MPa ja ruuvin kannan lähellä puolella 1 on noin 100 MPa ja puolella 2 on noin 130 MPa. Lisäksi ku-

vaajasta näkyy kierteen osuus, jonka matkalla jännitysero menee nollaan. Tässä kuvaajassa ruuvin 

molemmilla puolella jännitysero kasvaa lähes saman verran eli ruuvi venyy suoraan ulkopuolisen 

kuorman vaikutuksesta. 
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Kuva 53. M12X160 kehän kiinnikeruuvi. 

 

 

Kuvaaja 3. M12X160 kehän kiinnikeruuvi. 

 

Ruuvin M12X160 venymäpituus on 144.5 mm ja kierteen pituus 10 mm (kuva 53 s. 78, kuvaaja 3 s. 

78). Kuvaajassa (3 s. 78) alkukohdan suurempi jännitysero johtuu ruuvin kannan pyöristyksen aiheut-

tamasta jännityksen noususta eli lovijännityksestä. Tässä kierteen alkukohta 144.5 mm kohdalla näkyy 

aluksi jännityseron kasvuna ja sitten pudotuksena lähemmäs nollaa ruuvin päätyyn mennessä. Kuvaa-

jasta (3 s. 78) nähdään, että molempien puolien käyrässä on suurin jännitysero kierteen alkukohdassa 

n. 4 MPa ja ruuvin kannan lähellä puolella 1 on noin 0.1 MPa ja puolella 2 on noin 2 MPa. Lisäksi 

kuvaajasta näkyy kierteen osuus, jonka matkalla jännitysero menee nollaan. Tässä kuvaajassa ruuvin 

molemmilla puolella jännitysero kasvaa lähes saman verran eli ruuvi venyy suoraan kuorman vaiku-

tuksesta. Tähän ruuviin ei ulkopuolinen kuorma lisää jännitystä kuin 4 MPa.  
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Kuva 54. M12X65 kehän kiinnikeruuvi 

 

Kuvaaja 4. M12X65 kehän kiinnikeruuvi. 

 

Ruuvin M12X65 venymäpituus on 49 mm ja kierteen pituus 13 mm (kuva 54 s. 79, kuvaaja 4 s. 79). 

Kuvaajassa (4 s. 79) alkukohdan suurempi jännitysero johtuu ruuvin kannan pyöristyksen aiheuttamas-

ta jännityksen noususta eli lovijännityksestä. Tässä kierteen alkukohta 49 mm kohdalla näkyy puolella 

2 aluksi jännityseron kasvuna ja sitten pudotuksena lähemmäs nollaa ruuvin päätyyn mennessä. Puo-

lella 1 jännitys alkaa heti pudota kierteen alussa. Tämä ero johtuu siitä, että ruuvi hieman taipuu kier-

teen juuresta. Muualla ruuvia jännitysero kasvaa lähes saman verran eli ruuvi venyy suoraan kuorman 

vaikutuksesta. Kuvaajasta (4 s. 79) nähdään että molempien puolien käyrässä on suurin jännitysero 

kierteen alkukohdassa n. 70 MPa ja ruuvin kannan lähellä puolella 1 on noin 120 MPa ja puolella 2 on 

noin 200 MPa. Lisäksi kuvaajasta näkyy kierteen osuus, jonka matkalla jännitysero menee nollaan.  
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Kuva 55. M16X150 korvakon kiinnikeruuvi. 

 

Kuvaaja 5. M16X150 korvakon kiinnikeruuvi. 

Ruuvin M16X150 venymäpituus on 112 mm ja kierteen pituus 35 mm (kuva 55 s. 80, kuvaaja 5 s. 80). 

Kuvaajassa (5 s. 80) alkukohdan suurempi jännitysero johtuu ruuvin kannan pyöristyksen aiheuttamas-

ta jännityksen noususta eli lovijännityksestä. Tässä kierteen alkukohta 112 mm kohdalla näkyy aluksi 

jännityseron kasvuna ja sitten pudotuksena lähemmäs nollaa ruuvin päätyyn mennessä. Kuvaajasta (5 

s. 80) nähdään että molempien puolien käyrässä on suurin jännitysero kierteen alkukohdassa noin 10 

MPa ja ruuvin kannan lähellä noin 17 MPa. Lisäksi kuvaajasta näkyy kierteen osuus, jonka matkalla 

jännitysero menee nollaan. Tässä kuvaajassa ruuvin molemmilla puolella jännitysero kasvaa lähes 

saman verran eli ruuvi venyy suoraan kuorman vaikutuksesta. Tähän ruuviin ei ulkopuolinen kuorma 

lisää jännitystä kuin 17 MPa. 
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Kuva 58. M16X65 korvakon keskimmäinen kiinnikeruuvi. 

 

 

Kuvaaja 6. M16X65 korvakon keskimmäinen kiinnikeruuvi.  

Ruuvin M16X65 venymäpituus on 43 mm ja kierteen pituus 19 mm (kuva 58 s. 81, kuvaaja 6 s. 81). 

Kuvaajassa (6 s. 81) alkukohdan suurempi jännitysero johtuu ruuvin kannan pyöristyksen aiheuttamas-

ta jännityksen noususta eli lovijännityksestä. Tässä puolen 1 kierteen alkukohta 43 mm kohdalla näkyy 

aluksi jännityseron kasvuna noin 30 MPa ja sitten pudotuksena lähemmäs nollaa ruuvin päätyyn men-

nessä. Ruuvin kannan lähellä jännitysero on noin 15 MPa. Lisäksi kuvaajasta näkyy kierteen osuus, 

jonka matkalla jännitysero menee nollaan. Tässä kuvaajassa ruuvin puolella 2 ei juuri jännityseroa ole 

eli ruuvi taipuu niin, ettei ulkopuolinen kuorma lisää jännitystä. Tähän ruuviin ei ulkopuolinen kuorma 

lisää jännitystä kuin 30 MPa. 
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Kuva 57. M16X65 korvakon alimmainen kiinnikeruuvi. 

 

 

Kuvaaja 7. M16X65 korvakon alimmainen kiinnikeruuvi. 

Ruuvin M16X65 venymäpituus on 43 mm ja kierteen pituus 19 mm (kuva 57 s. 82, kuvaaja 7 s. 82). 

Kuvaajassa (7 s. 82) alkukohdan suurempi jännitysero johtuu ruuvin kannan pyöristyksen aiheuttamas-

ta jännityksen noususta eli lovijännityksestä. Tässä kierteen alkukohta 43 mm kohdalla näkyy aluksi 

jännityseron kasvuna ja sitten pudotuksena lähemmäs nollaa ruuvin päätyyn mennessä. Kuvaajasta (7 

s. 82) nähdään, että molempien puolien käyrässä on suurin jännitysero kierteen alkukohdassa noin 15 

MPa ja ruuvin kannan lähellä puolella noin 17 MPa. Lisäksi kuvaajasta näkyy kierteen osuus, jonka 

matkalla jännitysero menee nollaan. Tässä ruuvissa ulkopuolisen kuorman vaikutus jännitykseen on 

maksimissaan 17 MPa. 
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4.3 Muiden osien fem tarkastelu 

4.3.1 Korvakko 

 

Korvakossa P41874 on maksimikuormat ja pulttivoimat (kuvat 58 – 66 s. 83 - 86). Suurimmat jänni-

tykset tulee ruuvin kannan läheisyyteen 790 MPa ja kierteen alkuun 409 MPa (kuvat 58 ja 59 s. 83). 

Ulkopuolinen kuorma ei aiheuta huomattavaa lisäystä jännitykseen. Materiaali myötää (rp 0.2 raja 850 

MPa). Kuvassa (65 s. 86) on vastinpintojen nurkassa 657 MPa jännitys, joka johtuu korvakoiden tai-

pumisesta kun ruuvit on kiristetty momenttiin. 

 

 

Kuva 58. Korvakko P41871. 

 

Kuva 59. Korvakko P41871. 
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Kuva 60. Korvakko P41871. 

 

Kuva 61. Korvakko P41871. 
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Kuva 62. Korvakko P41871. 

 

 

Kuva 63. Korvakko P41871. 

 

Kuva 64. Korvakko P41871. 
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Kuva 65. Korvakko P41871. 

 

4.3.2 akseli 

 

Akseliin tulee suurimmat jännityksen 483 MPa pyöristyksen kohdalle neulalaakerin laippaan, kun 

siihen vaikuttaa maksiminostokuorma ja maksimi sivuttaiskuorma (kuva 67 s. 87). Hydraulimoottorin 

momentti aiheuttaa 485 MPa jännityksen ura-akselin pyöristykseen (kuva 69 s. 87). Materiaalin myö-

töraja on 550 MPa (taulukko 8 s. 32). 

 

 

Kuva 66. Akseli P41884. 
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Kuva 67. Akseli P41884. 

 

 

Kuva 68. Akseli P41884. 

 

 

Kuva 69. Akseli P41884. 
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4.3.2 Ulkokehä 

 

Ulkokehässä P41853 yläpinnalla ruuvien esijännitysvoimasta ja ulkopuolisesta kuormasta johtuva 

maksimijännitys on 446 MPa (kuva 70 s. 88), sisäpuolen maksimijännitys on 308 MPa (kuva 72 s. 89), 

ulkopinnalla ruuvin kolon reunassa maksimijännitys 446 Mpa (kuva 70 s. 88). Ulkokehä on valmistet-

tu MOC410M 42CRM04 materiaalista jonka RP0.2 on 500 Mpa ja Rm on 750 MPa – 900 MPa (taulukko 

8 s. 32). 

 

 

Kuva 70. Ulkokehä P41853. 

 

 

Kuva 71. Ulkokehä P41853. 
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Kuva 72. Ulkokehä P41853. 

 

4.3.3 Pohjalevy 

 

Pohjalevyssä P41856 laakerin puolella maksimijännitys 453 MPa kiinnitysruuvin reiän ympärillä (ku-

va 73 s. 89) ja moottorin puolella maksimijännitys 360 MPa ulkoreunalla (kuva 74 s. 90). Pohjalevy 

on valmistettu SSAB STRENX 700 teräksestä jonka myötöraja on 700 MPa (taulukko 8 s. 32). 

 

 

Kuva 73. Pohjalevy P41856. 
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Kuva 74. Pohjalevy P41856. 
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4.3.4 Painelaakeri 

 

Painelaakerissa P41312 on sivuttaiskuorman aiheuttama maksimijännitys 72 MPa (kuva 75 ja 76 s. 

91). Painelaakeri on valmistettu B&E Bearingsin DE600S2 materiaalista jonka myötöraja on 260 MPa 

(taulukko 11 s. 35). 

 

 

Kuva 75. Painelaakeri P41312. 

 

 

Kuva 76. Painelaakeri P41312. 
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4.3.5 Säteislaakeri 

 

Säteislaakerissa P41311 on sivuttaiskuorman aiheuttama maksimijännitys 113 Mpa laakerin yläreu-

nassa (kuva 77 ja 78 s. 92). Painelaakeri on valmistettu B&E Bearingsin DE600S2 materiaalista jonka 

myötöraja on 260 MPa (taulukko 11 s. 35). 

 

 

Kuva 77. Säteislaakeri P41311. 

 

 

Kuva 78. Säteislaakeri P41311. 
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4.4 Kitkavoima 

 

Korvakot kiinnittyy akseliin kitkan avulla, jolloin kitkan täytyy siirtää koko nostovoima 160 kN, 20 

kN sivuttaiskuorma ja 3300 Nm vääntömomentti. Akseliin on tehty ura siltä varalta, jos ruuvit pääsee 

löystymään. Kitkaliitoksen pintapaine laskentaan on otettu Fem laskennasta. Fem laskennassa koonta 

on kiinnitetty akselin laipasta ja kuorma asetettu riipukkeen yläosaan. Kaikille kuudelle ruuville on 

asetettu 110.36 kN esikiristysvoima, joka saadaan kun M16 12.9 ruuvi kiritään momenttiin 333 Nm. 

Kierteen kitkaksi oletetaan laskuissa µ = 0.15 kun kierre on kuiva. Fem antaa laskennassa pintapai-

neeksi 40 Mpa - 133 Mpa (kuva 80 s. 94), joten oletetaan pintapaineen olevan vähintään 60 Mpa. Kor-

vakkeiden yhteenlaskettu kosketus pinta-ala 18740 mm2, jolloin saadaan pitokitkavoimaksi vähintään 

168.6 kN kitkakertoimella µ = 0.15 (kaava 44 s. 93). Todellisuudessa pitokitkavoima on suurempi, 

koska laskentaan otettiin varmuudella oleva pintapaine 60 MPa FEM-laskennasta (kuva 80 s. 94). 

Korvakon pitokitka: 

 

Fk = 2Ak ∙ μk ∙ Pk = 168600 N    Kaava (44) 

 

missä, 

Akk = 9369 mm2 on korvakkeen kitkapinta-ala 

μk = 0.15  on kitkakerroin 

Pk = 60 MPa  on pintapaine 
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kuva 79. Korvakken kuormat. 

 

 

Kuva 80. Akselin ja korvakkeen välinen pintapaine. 
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4.5 Kestotestin tulokset 

 

Rotaattori on ollut metsäkoneessa kiinni ja testin aikana tunteja tullut 2246 h. Tiivisteet olivat silmä-

määräisesti katsottuna hyväkuntoisia eikä mitattunakaan työntömitalla huomattu heittoa. Laakerit ja 

laakereiden vastinpinnat mitattiin ja taulukosta (23 s. 97) selviää että kaikki kuluvat osat ovat vielä 

valmistustoleransseissa. Laakerissa P41311 (Taulukko 23 s. 97) on poikkeava arvo koska se on mitattu 

pesään puristettuna, jolloin laakerin sisähalkaisija pienenee arvosta 105 F7 +0,036 +0,071 arvoon N7 

105 -0.010 - 0.045 (104.96). 

 

 

Kuva 81. O-renkaat kuvassa (14 s. 25) osa numerot 10, 13 ja 14. 

 

 

Kuva 82. Pölytiiviste kuvassa (14 s. 25) osanumero 11. 
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Kuva 83. Päittäislaakeri kuvassa (14 s. 25) osanumero 2. 

 

 

Kuva 84. Päittäislaakeri kuvassa (14 s. 25) osanumero 2. 

 

Kuva 85. Säteislaakeri kuvassa (14 s. 25) osanumero 3. 
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Taulukko 23. Mittausraportti 
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YHTEENVETO 
 

Tämä Diplomityö aloitettiin vertailemalla käytössä olevia rotaattoreita, niiden ominaisuuksia ja paino-

ja lisäksi tutkimalla rakennetta. Harvesterikäytössä rotaattoriin tulee suuria kuormia ja samalla sen 

pitäisi olla lyhyt ja kevyt, lisäksi sen käyttöiän pitää olla vähintään yhtä pitkä kuin harvesteripään jopa 

13000 h. Kun harvesteripää on pyöräalustaisessa hakkuukoneessasen jokainen kilo 10 m päässä perus-

koneesta liikaa. Tämän vuoksi sen keveys on tärkeä. Lisäksi rotaattorin pituus riipukekaaresta nosturin 

kiinniketappiin on tärkeä kouran kuljetusasentoon saamiseksi. Kun harvesteripää kiinnitetään kaivu-

riin, tulee rotaattoriin huomattavasti suurempia kuormituksia kuin pyöräalustaisessa harvesterissa.  

Kuormitukset tulisi mitata eri koneissa ja eri maissa johtuen erilaisesta työskentely tottumuksista ja 

erilaisista toimintaympäristöistä. Näistä kaikista pitäisi kerätä pahimmat väsyttävät kuormitukset. Tä-

hän työhön ei kuitenkaan saatu todellisia väsyttäviä kuormituksia, joten se jää myöhempään ajankoh-

taan. 

Tässä työssä avattiin yksi rotaattori, johon oli tullut 2246 h. Mittaamalla rotaattorissa ei vielä havaittu 

kulumia laakereissa eikä tiivisteissä (taulukko 23 s. 97). Yhteen rotaattoriin on tullut yli 9000 h, jota ei 

ole vielä avattu. Rotaattorin huoltoväliä ei olla vielä päätetty ennenkuin selviää millä tuntimäärällä 

laakereissa ja tiivisteissä alkaa näkyä havaittavaa kulumista. Kun rotaattorin huollon ajankohta tulee, 

vaihdetaan siihen silloin samalla kaikki laakerit, tiivisteet ja ruuvit. Ruuvien kestävyys on erityisen 

tärkeää, koska joihinkin ruuveihin tulee väsyttävää taivutuskuormaa ja ruuvien kautta kulkee koko 

kuorma. Jatkokehityksen mahdollisia aiheita varmaan tulee, kunhan usealle rotaattorille saadaan käyt-

tötunteja ja nähdään todellinen kestoikä. Lisäksi rotaattoriin pitää vielä suunnitella oma riipuke, jossa 

on molemmissa päissä riipukejarru. Ominaisuuksien puolesta omavalmiste rotaattori olisi kannattava 

valmistaa (Taulukko 5 s. 25). 
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