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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

A

Ruuvin bruttopoikkileikkauksen pinta-ala [mm2]

a

Voiman epäkeskisyyttä kuvaava mitta [mm]

AD

Ruuviliitoksen tiivistyspinta-ala [mm2]

Apmin

Pienimmän tukipinnan pinta-ala [mm2]

AS

Ruuvin jännityspoikkipinta-ala [mm2]

Anet

Peruskomponentin poikkileikkauksen nettopinta-ala [mm2]

Ant

Vedon rasittama nettopinta-ala [mm2]

Anv

Leikkauksen rasittama nettopinta-ala [mm2]

A0

Ruuvin pienimmän poikkileikkauksen ala [mm2]

A

Ruuvin leikkautumispinta-ala [mm2]

Bp,Rd

Lävistymiskestävyyden mitoitusarvo [N]

b

Leveys yleisesti [mm]

bT

Liitospinnan syvyys [mm]

cT

Liitospinnan leveys kohtisuorassa suunnassa syvyyteen bT nähden [mm]

C1

Ruuvin mitoista riippuva kierteen pituuden korjauskerroin

C2

Pituuden korjauskerroin kriittisen ulkokierteen tapaukselle

C3

Pituuden korjauskerroin kriittisen sisäkierteen tapaukselle

D

Sisäkierteen nimellisulkohalkaisija [mm]

DA

Liitospinnalle mahtuvan kuvitteellisen ympyrän halkaisija [mm]

DA,Gr

Muodonmuutoskartion poikkileikkauksen halkaisija liitospinnalla [mm]

D’A

Peruskomponentin sisään liitospinnan läheisyyteen mahtuvan kuvitteellisen
ympyrän suurin halkaisija [mm]

DKi

Tukipinnan sisähalkaisija [mm]

DKm

Laskennallinen tukipinnan halkaisija [mm]

D1

Sisäkierteen nimellissisähalkaisija [mm]

D2

Sisäkierteen nimelliskylkihalkaisija [mm]

d

Ulkokierteen nimellisulkohalkaisija [mm]

dh

Ruuvin reiän halkaisija VDI-standardissa [mm]

dm

Ruuvin tai mutterin etäisimpien pisteiden ja avainvälin keskiarvo [mm]

dS

Ruuvin jännityspoikkipinnan halkaisija [mm]
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dW

Ruuvin olakkeen, eli tukipinnan ulkohalkaisija [mm]

d0

Ruuvin

reiän

halkaisija

Eurocode-standardissa,

ruuvin

pienimmän

poikkileikkauksen halkaisija VDI-standardissa [mm]
d1

Ulkokierteen nimellissisähalkaisija [mm]

d2

Ulkokierteen nimelliskylkihalkaisija [mm]

d3

Ruuvin kierteen nimellissisähalkaisija [mm]

EP

Puristettujen peruskomponenttien kimmokerroin [N/mm2]

EPRT

Puristettujen komponenttien materiaalin kimmokerroin asennuslämpötilassa
[N/mm2]

EPT

Puristettujen

komponenttien

materiaalin

kimmokerroin

muuttuneessa

lämpötilassa [N/mm2]
ES

Ruuvin materiaalin kimmokerroin [N/mm2]

ESRT

Ruuvin materiaalin kimmokerroin asennuslämpötilassa [N/mm2]

EST

Ruuvin materiaalin kimmokerroin muuttuneessa lämpötilassa [N/mm2]

e1

Kiinnittimen reiän keskiön päätyetäisyys voiman suunnassa [mm]

e2

Kiinnittimen reiän reunaetäisyys kohtisuorassa voimaan nähden [mm]

e4

Pidennetyn reiän keskiön ja viereisen rakenneosan päädyn välinen etäisyys
mitattuna siirrettävän voiman suunnassa [mm]

e3

Pidennetyn reiän keskiön ja viereisen rakenneosan reunan välinen etäisyys
mitattuna kohtisuorassa suunnassa siirrettävään voimaan nähden [mm]

F

Voima yleisesti [N]

FA

Kiinnikkeen suuntaisesti vaikuttava pelkistetty voima [N]

FAmax

Kiinnikkeen suuntaisesti vaikuttavan pelkistetyn voiman suurin arvo [N]

FB

Ulkoinen voima [N]

Fb,Rd

Reunapuristuskestävyyden mitoitusarvo murtorajatilassa [N]

FKA

Liitoksen avautumisen estävän puristusvoiman vähimmäisarvo [N]

FKerf

Vaadittu vähimmäisarvo puristusvoimalle [N]

FKQ

Puristusvoiman vähimmäisarvo kitkaliitoksessa [N]

FKQerf

Liukumisen estävä puristusvoima [N]

FKRmin

Puristusvoiman vähimmäisarvo [N]

FMmax

Esijännitysvoiman suurin arvo [N]

FMmin

Esijännitysvoiman pienin arvo [N]

FMzul

Liitoksen suurin sallittu esijännitysvoima [N]
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FPA

Levyvoiman muutos [N]

Fp,C

Esijännitysvoiman mitoitusarvo [N]

FQ

Kiinnikkeeseen kohtisuorasti vaikuttava voima [N]

FQmax

Kiinnikkeeseen kohtisuorasti vaikuttavan voiman suurin arvo [N]

FSm

Ruuviin vaikuttavan vaihtelevan voiman keskiarvo [N]

FSmax

Ruuviin vaikuttava kokonaisvoima [N]

FSA

Ruuvivoiman muutos [N]

FSAmax

Ruuvivoiman muutoksen suurin arvo [N]

FSAmin

Ruuvivoiman muutoksen pienin arvo [N]

Fs,Rd

Liukumiskestävyyden mitoitusarvo murtorajatilassa ruuvia kohti [N]

Fs,Rd,ser

Liukumiskestävyyden mitoitusarvo käyttörajatilassa ruuvia kohti [N]

Ft,Ed

Vetovoiman mitoitusarvo murtorajatilassa ruuvia kohti [N]

Ft,Ed,ser

Vetovoiman mitoitusarvo käyttörajatilassa ruuvia kohti [N]

Ft,Rd

Ruuvin vetokestävyyden mitoitusarvo ruuvia kohti [N]

Fv,Ed

Leikkausrasituksen mitoitusarvo murtorajatilassa ruuvia kohti [N]

Fv,Ed,ser

Leikkausrasituksen mitoitusarvo käyttörajatilassa ruuvia kohti [N]

Fv,Rd

Leikkauskestävyyden mitoitusarvo murtorajatilassa ruuvia kohti [N]

F’Vth

Lämpötilavaihtelun aiheuttama esijännitysvoiman muutos [N]

FZ

Esijännityksen muutos [N]

F0,2min

Voima jolla saavutetaan ruuvin 0,2 %-venymisraja [N]

fu

Peruskomponentin materiaalin vetomurtolujuus [N/mm2]

fub

Ruuvin vetomurtolujuus [N/mm2]

fy

Peruskomponentin materiaalin myötöraja [N/mm2]

fZ

Käytössä syntyvä plastinen muodonmuutos [mm]

Gx

Kokoa rajoittava mitta [mm]

G

Kokoa rajoittava mitta ruuvi-mutteri liitoksessa [mm]

G’

Kokoa rajoittava mitta ruuvi-kierrereikä liitoksessa [mm]

G’’

Kokoa rajoittava mitta ruuvi-kierrereikä liitoksessa, kun kierrreosassa on
syvennys [mm]

H

Kierteen peruskolmion korkeus [mm]

hmin

Ruuviliitoksen ohuemman peruskomponentin paksuus [mm]

IBers

Muodonmuutosalueen jäyhyys [mm4]
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IVBers

Holkkimaisen kartion muotoisen muodonmuutosalueen jäyhyys keskeisesti
puristetuille kappaleille [mm4]

IVeBers

Holkkimaisen

kartion

muotoisen

muodonmuutosalueen

jäyhyys

epäkeskeisesti puristetuille kappaleille [mm4]
IHBers

Holkkimaisen lieriön muotoisen muodonmuutosalueen jäyhyys [mm4]

I Bers

Muodonmuutosalueen jäyhyys taivutuksessa [mm4 ]

IBT

Liitospinnan jäyhyys [mm4]

ks

Ruuvin reiän tyypin huomioon ottava kerroin

k

Vääntömomentin pienennyskerroin

k1

Reunapuristuskestävyyden kerroin

k2

Vetokestävyyskerroin

L

Reikien keskiöiden välinen pienin etäisyys [mm]

Lj

Liitoksen äärimmäisten kiinnittimien keskiöiden välinen etäisyys [mm]

lers

Ruuvin pelkistetty taipumispituus [mm]

lG

Ruuvin toiminnallisen kierreosan pelkistetty pituus [mm]

lH

Holkkimaisen lieriön muotoisen muodonmuutostilavuuden korkeus [mm]

lK

Puristumispituus [mm]

lM

Liitetyn kierreosan pelkistetty pituus [mm]

lSK

Ruuvin kannan pelkistetty pituus [mm]

lV

Holkkimaisen kartion muotoisen muodonmuutostilavuuden korkeus [mm]

MA

Ruuvin kiristysmomentti tavallisessa liitoksessa [Nm]

MA,S

Ruuvin kiristysmomentti [Nm]

MB

Kiinnikkeeseen vaikuttava taivutusmomentti [Nm]

MBmax

Kiinnikkeeseen vaikuttavan taivutusmomentin suurin arvo [Nm]

meffmin

Mutterin tai peruskomponentin kierteen toiminnallinen pituus [mm]

MG

Kiristysmomentin kierteisiin vaikuttava osuus [Nm]

mgesmin

Mutterin tai kierteellisen peruskomponentin vaadittu vähimmäispituus [mm]

MKZu

Lukituskomponenteista johtuva momenttivastus tukipinnalla [Nm]

MT

Vääntömomentti [Nm]

MU’’

Lukituskomponenteista johtuva momenttivastus kierteessä [Nm]

MYmax

Ruuviin vaikuttavan vääntömomentin suurin arvo [Nm]

mZu

Kierteen hyödyntämättömän osan pituus [mm]
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Nnet,Rd

Plastisuusteorian mukainen nettopoikkileikkauksen vetokestävyys murtorajatilassa [N]

n

Kitkapintojen lukumäärä (EC3), kuormitustekijä (VDI 2230)

P

Kierteen nousu [mm]

pG

Materiaalin suurin sallittu pintapaine [N/mm]

pMmax

Asennusvaiheessa syntyvän pintapaineen suurimman arvon [N/mm2]

p1

Kiinnitinrivien välinen etäisyys siirrettävän voiman suunnassa [mm]

p2

Kiinnitinrivien välinen keskiöetäisyys kohtisuorassa voimaan nähden [mm]

qF

Voimaa välittävien kitkaliitospintojen lukumäärä

qM

Vääntöä välittävien kitkaliitospintojen lukumäärä

ra

Kitkapinnan säde [mm]

ri

Laipan sisäsäde [mm]

ro

Laipan ulkosäde [mm]

rs

Ruuvikehän säde [mm]

RmM

Mutterin tai kierteellisen peruskomponentin

materiaalin

murtolujuus

[N/mm2]
RmS

Ruuvin materiaalin murtolujuus [N/mm2]

Rp0,2min

Ruuvin 0,2 %-venymisraja [N/mm2]

RS

Murtolujuuksien suhde

s

Mutterin tai kierrereiän ympärille mahtuvan kuvitteellisen lieriön halkaisija
[mm]

SG

Liukumiskestävyyden varmuuskerroin

ssym

Kiinnikkeen epäkeskisyyttä kuvaava mitta [mm]

TP

Puristettujen komponenttien lämpötilan muutos [°C]

TS

Ruuvin lämpötilan muutos [°C]

t

Peruskomponentin paksuus (EC3), ruuvien välinen etäisyys (VDI) [mm]

tp

Ruuvin tai mutterin alla olevan peruskomponentin paksuus, tai täytelevyn
paksuus [mm]

ts

Syvennyksen syvyys [mm]

u

Liitospinnan

symmetrialinjan

etäisyys

liitospinnan

voimanpuoleisesta

reunasta [mm]
v

Ruuvin jännityskapasiteetin hyödyntämistä rajoittava varmuuskerroin
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Veff,1,Rd

Keskeisesti

kuormitetun

symmetrisen

kiinnitinryhmän

palamurtumiskestävyyden mitoitusarvo [N]
Veff,2,Rd

Epäkeskeisesti

kuormitetun

kiinnitinryhmän

palamurtumiskestävyyden

mitoitusarvo [N]
WP

Ruuvin poikkileikkauksen vääntövastus [mm3]

w

Liitoskerroin

y

Halkaisijakerroin tai muodonmuutoksen ruuvin suuntainen mitta [mm]
A

Esikiristyskerroin

b

Reunapuristuskestävyyden kerroin

P

Puristettujen komponenttien lineaarisen lämpölaajenemisen kerroin [1/°C]

S

Ruuvin lineaarisen lämpölaajenemisen kerroin [1/°C]

v

Leikkauskestävyyden kerroin

L

Pituuskerroin

Lf

Pitkien liitosten leikkauskestävyyden mitoitusarvon pienennystekijä

S

Ruuvin taipumisen elastinen kimmoisuus [1/Nmm]

G

Ruuvin toiminnallisen kierreosan pelkistetty elastinen kimmoisuus [mm/N]

Gew

Ruuvin vapaana olevan jännitetyn kierreosan elastinen kimmoisuus [mm/N]

i

Ruuvin muiden osien elastinen kimmoisuus [mm/N]

Kartio

Kartion muotoisen muodonmuutosalueen elastinen kimmoisuus [mm/N]

Lieriö

Lieriön muotoisen muodonmuutosalueen elastinen kimmoisuus [mm/N]

M

Liitetyn kierreosan pelkistetty elastinen kimmoisuus [mm/N]

P

Puristettujen komponenttien elastinen kimmoisuus [mm/N]

PZu

Kierreosuuden elastinen kimmoisuus kierrereikäisessä liitoksessa [mm/N]

*

Epäkeskisesti kuormitettujen komponenttien elastinen kimmoisuus [mm/N]

P

**

P

Epäkeskisesti kuormitettujen ja epäkeskisesti kiinnitettyjen komponenttien
elastinen kimmoisuus [mm/N]

S

Ruuvin elastinen kimmoisuus [mm/N]

SK

Ruuvin kannan elastinen kimmoisuus [mm/N]

M0

Poikkileikkausten kestävyyden osavarmuusluku

M2

Ruuvien- ja reunapuristuskestävyyden osavarmuusluku

M3

Liukumiskestävyyden osavarmuusluku murtorajatilassa

M3,ser

Liukumiskestävyyden osavarmuusluku käyttörajatilassa
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µ

Kitkakerroin

Gmin

Kierteen kitkakertoimen pienin arvo

Kmin

Ruuvin tai mutterin tukipintojen kitkakertoimien pienin arvo

µTmin

Liitospintojen kitkakertoimien pienin arvo
Ruuviin vaikuttava vaihteleva jännitys keskisesti kiinnitetyssä ja keskisesti

a

kuormitetussa liitoksessa [N/mm2]
ab

Ruuviin vaikuttava vaihteleva jännitys keskisesti kiinnitetyssä ja keskisesti
kuormitetussa liitoksessa [N/mm2]

AS

Ruuvin suurin sallittu vaihteleva jännitys [N/mm2]

ASG

Ruuvin suurin sallittu vaihteleva jännitys, kun ruuvi on kierteytetty
lämpökäsittelyn jälkeen [N/mm2]

ASV

Ruuvin suurin sallittu vaihteleva jännitys, kun ruuvi on kierteytetty ennen
lämpökäsittelyä [N/mm2]

Mzul

Ruuvin jännityksen vertailuarvo asennetussa liitoksessa [N/mm2]

red,B

Käytön aikainen jännitys [N/mm2]

SAbmax

Ruuviin taivutuksesta syntyvän jännityksen suurin arvo [N/mm2]

SAbmin

Ruuviin taivutuksesta syntyvän jännityksen pienin arvo [N/mm2]

Zmax

Vetojännityksen suurin arvo [N/mm2]

B

Ruuvin leikkauskestävyys [N/mm2]

BMmin

Mutterin tai peruskomponentin leikkautumislujuus [N/mm2]

Qmax

Leikkausjännitys [N/mm2]

max

Väännöstä aiheutuvan leikkausjännityksen suurin arvo [N/mm2]
Kuormituskerroin

*

m

Kuormituskerroin keskisesti kuormitetussa ja epäkeskisesti kiinnitetyssä
liitoksessa
Kuormituskerroin keskisesti kiinnitetyssä liitoksessa

n
*

n

Kuormituskerroin keskisesti kuormitetussa ja epäkeskisesti kiinnitetyssä
liitoksessa

*

en

Kuormituskerroin epäkeskisesti kuormitetussa ja epäkeskisesti kiinnitetyssä
liitoksessa
Painekartion kulma

D

Painekartion kulma vapaareikäiselle liitokselle

E

Painekartion kulma kierrereikäiselle liitokselle
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EC3

Eurokoodi 3 –standardisarjan lyhenne

VDI

Verein Deutscher Ingenieure (Saksalaisten insinöörien yhdistys)

15

1 JOHDANTO

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla pyritään vähentämään ympäristöä
rasittavien energiantuotantotapojen käyttöä. Esimerkiksi Euroopan unioni on uusiutuvia
energialähteitä koskevassa direktiivissä 2009/28/EY asettanut tavoitteeksi, että 20
prosenttia energian kokonaisosuudesta on tuotettava uusiutuvilla energialähteillä vuoteen
2020 mennessä [1]. Taulukossa 1 esitetään Euroopan ja joidenkin sen jäsenmaiden,
uusiutuvien energialähteiden käytön kehittymistä. Taulukosta 1 nähdään, että Euroopan
unionin

asettamiin

tavoitteisiin

pääsemiseksi

on

5,9

prosenttia

Euroopan

energiantuotannosta korvattava uusiutuvilla energialähteillä vuosien 2012 – 2020 välisenä
aikana. [2]

Taulukko 1. Uusiutuvien energialähteiden käytön kehittyminen [2].
Uusiutuvan energian osuus [%]
Jäsenvaltio Vuosi

2004

2007

2010

2012

2020
(tavoite)

Norja

58,1

60,2

61,2

64,5

67,5

Ruotsi

38,7

44,1

47,2

51

49

Suomi

29,2

29,8

32,4

34,3

38

Saksa

5,8

9

10,7

12,4

18

Malta

0,3

0,4

0,4

1,4

10

Eurooppa

8,3

10

12,5

14,1
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Yksi uusiutuvan energian tuotantotavoista on tuulivoima. Ennusteen mukaan vuosien 2014
– 2020 välisenä aikana Eurooppaan rakennetaan yhteensä noin 75 gigawattia tuulivoimaa.
Tuulivoimateollisuuteen tullaan investoimaan noin 90 – 124 biljoonaa euroa ja se tulee
työllistämään noin 354 000 ihmistä vuoteen 2020 mennessä. [3]

1.1 Työn tausta
Suomessa perustettu The Switch Drive Systems Oy suunnittelee ja valmistaa pääasiassa
kestomagneettigeneraattoreita megawattiluokan tuuliturbiineihin. Kuvassa 1 esitetään The
Switch Drive Systems Oy:n keskinopeuksinen kestomagneettigeneraattori.
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Kuva 1. The Switch Drive Systems Oy:n keskinopeuksinen kestomagneettigeneraattori
[4].

Keskinopeuksisella tarkoitetaan 100 – 500 kierrosta minuutissa pyörivää konetta.
Taulukossa 2 esitetään kuvan 1 kestomagneettigeneraattorin numeroitujen osien
nimitykset. Yrityksen Suomessa valmistettaviin tuotteisiin kuuluu myös muun muassa
täystehokonverttereita, suurnopeuskoneita ja laivoissa käytettäviä akseligeneraattoreita.

Taulukko 2. Kuvan 1 kestomagneettigeneraattorin osien nimitykset
Osanumero Nimitys

Osanumero Nimitys

1

Runko

7

Jarrusatula

2

Staattori

8

Lämmönvaihdin

3

Päätykilpi ja laakeripesä

9

Tuuletin

4

Akseli

10

Liitäntäkotelo

5

Roottori

11

Suojukset

6

Jarrulevy

12

Päätykilpi ja laakeripesä

17

Työ tehtiin The Switch Drive Systems Oy:lle ruuviliitosten mitoittamisesta. Sähkökoneissa
käytetään paljon erilaisia ruuviliitoksia, mutta kohdeyrityksellä ei ollut vakiintunutta ja
kansainvälisesti tunnettua laskentamenetelmää ruuviliitosten tarkasteluun. Ruuviliitosten
mitoitus

tehtiin

aikaa

vievillä

elementtimenetelmillä

ja

se

teetettiin

muilla

suunnittelutoimistoilla. Tyypillisen generaattorin ruuviliitoksen mitoittamiseen käytettiin
noin 20 työtuntia.

1.2 Työn tavoitteet, tarkoitus ja rajaus
Työn tarkoituksena oli löytää pyörivien koneiden ruuviliitosten mitoittamiseen parhaiten
soveltuva ja kansainvälisesti tunnettu laskentamenetelmä. Tavoitteena oli laatia luotettava
mitoitusohjelma, jota käyttämällä suunnittelijoiden työ nopeutuu ja tulokset ovat
yhtenäisiä. Tavoitteiden saavuttamiseksi työssä perehdyttiin ruuviliitosten mitoittamista
käsittelevään

kansainväliseen

kirjallisuuteen

ja

standardeihin,

joiden

avulla

mitoitusohjelma kehitettiin. Työssä kehitetyllä mitoitusohjelmalla on tarkoitus mitoittaa
ainoastaan pyörähdyssymmetrisiä liitoksia, joita kuormittaa vaihteleva vääntömomentti.
Ohjelmalla on tarkoitus mitoittaa ainoastaan liitoksen kiinnikkeet, ei peruskomponentteja.
Mitoitusohjelmalla ei ole tarkoitus mitoittaa painetiiviitä liitoksia.
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2 RUUVILIITOKSET JA NIIDEN MITOITUS

Ruuviliitos

on

yksi

monista

liitosmenetelmistä,

jonka

tarkoitus

on

liittää

peruskomponentteja toisiinsa ja välittää niihin vaikuttavia ulkoisia voimia. Kuvassa 2
esitetään eri liitosmenetelmien ryhmittely. Ruuviliitos on yleisesti käytetty liitostapa, koska
liitoksen tekoon tarvittavat kiinnikkeet ja työkalut ovat sekä edullisia että helppokäyttöisiä.
Ruuviliitokset ovat myös purettavissa ja uudelleen asennettavissa, mikä mahdollistaa
laitteiden huollon sekä osien vaihdon. Ruuviliitoksia käytetään muun muassa
teräsrakenteissa, koneissa ja rakennuksissa.

Kuva 2. Liittämismenetelmien ryhmittely [mukaillen 5, s. 15].

Ruuviliitosten asianmukaisella suunnittelulla pyritään takaamaan tuotteen turvallisuus ja
toiminnallisuus, helpottamaan asennustyötä sekä pienentämään tuotteen kustannuksia.
Liitoksen

kustannukset

materiaalihankinnoista,

koostuvat

varastoinnista,

suunnittelutyöstä,
kappaleiden

dokumentoinnista,

valmistuksesta,

asennustyöstä,
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työkalujen huollosta ja tarkastuksista. Taulukossa 3 esitetään ruuviliitosten mitoitusta
käsittelevää kirjallisuutta. [6, s. 410]

Taulukko 3. Ruuviliitosten mitoittamista käsittelevää kirjallisuutta.
Tyyppi

Nimi

Kuvaus
Eurokoodi 3. Ohjeistaa pääasiassa staattisesti

SFS-EN 1993-1-8

kuormitettujen teräsrakenteiden liitosten
mitoittamista.

Standardi

Systemaattinen menetelmä staattisesti ja
VDI 2230

dynaamisesti kuormitettujen ruuviliitosten
mitoittamiseen.

SFS-EN 1515

Oppikirja

Käsikirja

Ohjeistaa painekuormitettujen PN-laippaliitosten
kiinnikkeiden ja materiaalien valinnassa.

Shigley's Mechanical

Ohjeistaa ruuviliitosten staattiseen ja dynaamiseen

Engineering Design

mitoittamiseen.

Handbook of Bolts and
Bolted Joints

Käsittelee ajoneuvojen, painelaitteiden,
prosessiteollisuuden, lentotekniikan ja
teräsrakenteiden ruuviliitoksia.

Ruuviliitos koostuu peruskomponenteista, ruuvista, mutterista ja aluslaatoista. Toisessa
liitettävistä peruskomponenteista voi myös olla kierteet, jolloin liitoksessa ei ole mutteria.
Kuvassa 3 esitetään esimerkit ruuviliitoksista. [6, s. 425]

Kuva 3. Esimerkit ruuviliitoksista.
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Kansainvälinen standardi ISO 68-1, määrittelee yleiskäyttöön tarkoitettujen metristen
ruuvikierteiden perusprofiilin. Kuvassa 4 on esitetty perusprofiilin geometria leveällä
viivalla. Kuvassa 4, P on kierteen nousu, H on peruskolmion korkeus, D on sisäkierteen
nimellisulkohalkaisija, D1 on sisäkierteen nimellissisähalkaisija, D2 on sisäkierteen
nimelliskylkihalkaisija, d on ulkokierteen nimellisulkohalkaisija, d1 on ulkokierteen
nimellissisähalkaisija ja d2 on ulkokierteen nimelliskylkihalkaisija. [7, s. 6]

Kuva 4. Yleiskäyttöisen metrisen ruuvikierteen perusprofiili [7, s. 6].

Ulkokierteellä tarkoitetaan kierrettä, joka on esimerkiksi ruuvissa ja sisäkierteellä kierrettä,
joka on esimerkiksi mutterissa. Perusprofiilin kierteen nousulle P ja peruskolmion
korkeudelle H voidaan lausua yhteys [7, s. 6]:

=

3
2

(1)

Standardi ISO 262 määrittelee valikoiman yleiskäyttöisiä metrisiä ruuvikierteitä, joita
suositellaan käytettäväksi suunnittelussa. Taulukossa 4 esitetään standardissa ISO 262
suositeltuja ruuvikierteiden mittoja halkaisijavälille 6-42 mm. [8, s. 6]
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Taulukko 4. Suositeltuja ruuvi- ja mutterikokoja [8, s. 6].
Nousu P [mm]
Nimellishalkaisija
D tai d [mm]
6

Vakiokierre

Taajakierre

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

24

3

2

30

3,5

2

36

4

3

42

4,5

3

1,5

Ruuviliitoksen päätarkoituksena on välittää ulkoista kuormitusta. Ulkoinen kuormitus
voidaan pelkistää kiinnikkeeseen tapauksesta riippuen joko kiinnikkeen suuntaisesti
vaikuttavaksi voimaksi FA, kohtisuorasti kiinnikkeeseen vaikuttavaksi voimaksi FQ,
taivutusmomentiksi MB, ja joissain tapauksissa vääntömomentiksi MT. Ruuviliitokset
voidaan eritellä kuormitustapauksen mukaan leikkausvoiman rasittamiin liitoksiin,
vetovoiman rasittamiin liitoksiin ja yhdistettyihin leikkaus- ja vetovoiman rasittamiin
liitoksiin.

Leikkausvoiman rasittamissa

liitoksissa ulkopuolinen voima

vaikuttaa

kohtisuorasti ruuviin nähden ja vetovoiman rasittamissa liitoksissa ruuvin suuntaisesti. [9,
s. 22-23; 10, s. 29]

Reunapuristustyyppinen kiinnitys ja liukumisen kestävä kiinnitys ovat leikkausvoiman
rasittamia liitostyyppejä, joissa voima FQ vaikuttaa kiinnikkeeseen kohtisuorasti.
Reunapuristustyyppisessä kiinnityksessä kiinnikkeitä ei esijännitetä. Voima välittyy ruuvin
ja reikien lieriöpintojen välisenä puristusjännityksenä. Kuvassa 5 esitetään esimerkki
reunapuristustyyppisestä kiinnityksestä, jossa nuolet kuvaavat voimaa F ja punaiset pinnat
jännityksiä. Kuvassa 5 oleva kiinnitys on kaksileikkeinen. [9, s. 22]
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F

F
Kuva 5. Reunapuristustyyppinen kiinnitys esijännittämättömällä kiinnikkeellä.

Reunapuristustyyppisen liitoksen mahdollisia vauriotyyppejä ovat:
plastinen

muodonmuutos

kiinnikkeiden

ja

peruskomponenttien

välisillä

lieriöpinnoilla
leikkausjännityksen

aiheuttama

plastinen

muodonmuutos

tai

murtuminen

kiinnikkeissä
vetojännityksen

aiheuttama

plastinen

muodonmuutos

tai

murtuminen

peruskomponenteissa.
[9, s. 22; 6, s. 452]

Liukumisen kestävässä kiinnityksessä kiinnikkeet ovat esijännitettyjä ja ulkopuolinen
voima F välittyy peruskomponenttien välisenä kitkavoimana. Kuvassa 6 on esitetty
esimerkki liukumisen kestävästä kiinnityksestä, jossa voimat on kuvattu nuolin ja
kitkavoimat punaisena pintana. Kuvassa 6 oleva kiinnitys on yksileikkeinen. Ruuviin
vaikuttaa ainoastaan ruuvin suuntainen esijännitys. [9, s. 22]
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F

F
Kuva 6. Liukumisen kestävä kiinnitys, jossa esijännitetty kiinnike.

Liukumisen kestävässä kiinnityksessä mahdollisia vauriotapauksia ovat:
taipumisen aiheuttama plastinen muodonmuutos peruskomponenteissa
kappaleiden liukuminen
vetojännityksen

aiheuttama

plastinen

muodonmuutos

tai

murtuminen

peruskomponenteissa
esijännityksen aiheuttama plastinen muodonmuutos tai murtuminen kiinnikkeessä
[9, s. 22; 6, s. 452]

Vetovoiman

rasittamissa

liitoksissa

kiinnikkeet

voivat

olla

esijännitettyjä

tai

esijännittämättömiä. Kuvassa 7 on esitetty esimerkki vetovoiman F rasittamasta liitoksesta.
Esijännitetyssä liitoksessa ruuvit kestävät vähemmän ulkoisia vetovoimia, mutta liitos
pysyy paremmin koossa.
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F

F

Kuva 7. Vetovoiman rasittama liitos.

Vetovoiman rasittamassa liitoksessa mahdollisia vauriotapauksia ovat:
vedon aiheuttama plastinen muodonmuutos tai murtuminen kiinnikkeessä
esijännityksen aiheuttama plastinen muodonmuutos tai murtuminen kiinnikkeessä
vedon tai puristuksen aiheuttama plastinen muodonmuutos tai murtuminen
peruskomponentissa
kiinnikkeiden tunkeutuminen peruskomponentteihin
[9, s. 22]

2.1 Ruuviliitokset sähkökoneissa ja generaattoreissa
Pyörivissä

sähkökoneissa

suositaan

ruuviliitoksia

niiden

asennettavuudesta,

huollettavuudesta ja ruuvin puristusominaisuuksista johtuen. Esimerkiksi suurehkossa
keskinopeuksisessa generaattorissa voi olla kaikkiaan yli 13 000 ruuvia. Koneiden huoltoohjelmaan voi kuulua esimerkiksi laakerien, tiivisteiden ja muiden kuluvien osien vaihtoa,
jolloin koneen on oltava helposti purettavissa. Pyörivissä koneissa vaaditaan myös tarkkoja
mittatoleransseja

ja

ruuviliitokset

mahdollistavat

osien

paikan

säätämisen

kokoonpanovaiheessa. [11]

Sähkökoneissa on tyypillisesti paljon pyörähdyssymmetrisiä ruuviliitoksia, jotka välittävät
pääasiassa vääntömomenttia. Pyörivissä koneissa vääntömomenttia välittäviä liitoksia voi
olla esimerkiksi roottorin kiinnitys akseliin, koneen akselin kiinnitys käytettävän laitteen
tai vaihteiston akseliin, staattorin kiinnitys runkoon, jarrulevyn kiinnitys akseliin ja koneen
rungon kiinnitys käytettävän laitteen runkoon. Sähkökoneen osiin voi syntyä myös
leikkaus-, veto- ja taivutuskuormia esimerkiksi osiin vaikuttavasta painovoimasta,
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käytettävästä

laitteesta,

konehuoneen

liikkeestä,

lämpölaajenemisesta,

akselin

epäkeskisyydestä sekä muista mitta- ja paikkatoleransseista. Koneissa muita kuormia kuin
vääntömomenttia välittäviä liitoksia voi olla esimerkiksi rungon kiinnitys konehuoneen
alustaan tai käytettävän laitteen runkoon, päätykilpien kiinnitys runkoon, laakeripesien
kiinnitys runkoon ja jarrusatuloiden kiinnitys runkoon. [11]

Muita sähkökoneiden ruuviliitoksia ovat esimerkiksi staattoripakkojen kiinnitykset, sähköä
johtavat liitokset ja varusteluliitokset. Staattoripakat puristetaan käyttäen staattorin ja
staattoripakkojen läpi asetettuja kierretankoja, joiden päihin asetetaan mutterit. Sähköä
johtavissa liitoksissa yhdistetään yleensä kaapelikenkä kaapelikiskoon. Sähköä johtavan
liitoksen ei ole tarkoitus välittää ulkoisia voimia, vaan säilyttää riittävä puristuskontakti
kaapelikengän ja kaapelikiskon välillä. Haasteena sähköä johtavissa liitoksissa on
sähkövirran

aiheuttama

lämpötilavaihtelu

ja

eri

materiaalien

erisuuruiset

lämpölaajenemiset. Varusteluliitoksia ovat esimerkiksi suojusten, liitäntäkoteloiden,
puhaltimien,

lämmönvaihdinten

sekä

letku-

ja

kaapelikiinnikkeiden

kiinnitykset

koneeseen. [11]

2.2 Eurokoodien mukainen ruuviliitosten mitoitusmenetelmä
Eurokoodit ovat eurooppalaisia standardeja, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa
Euroopan jäsenvaltioiden väliset rakennustekniikkaan liittyvät kantavien rakenteiden
suunnitteluohjeet

ja

vaatimukset.

Yhdenmukaistaminen

helpottaa

kansainvälistä

kaupankäyntiä ja yhteistyötä. Ensimmäinen eurokoodisarja julkaistiin vuonna 1984, jonka
jälkeen sitä on päivitetty ja täydennetty tarpeen mukaan. Ensimmäinen jäsenvaltioiden
hyväksymä eurokoodien EN-standardisarja otettiin käyttöön vuonna 2007. Standardien
vahvistaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden laatimista, josta Suomessa vastaa
Ympäristöministeriö ja Liikennevirasto. Vuonna 2014 Suomessa on julkaistu ja hyväksytty
kaikki 58 eurokoodisarjan osaa. Suomessa eurokoodeja myy ja julkaisee Suomen
Standardisoimisliitto SFS ry. [12]

Eurokoodi 3 –standardisarja sisältää 20 osaa, jotka käsittelevät teräsrakenteiden
suunnittelua. Eurokoodi 3 –standardisarjasta käytetään yleisesti lyhennettä EC3, jonka osa
1-8 eli standardi SFS-EN 1993-1-8 käsittelee teräsrakenteiden liitosten mitoitusta. Työssä
perehdytään standardin määrittelemiin ruuviliitosten mitoitusmenetelmiin.
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Jotta EC3:n mukaisia ruuviliitosten mitoitusmenetelmiä voitaisiin käyttää luotettavasti, on
siinä esitettyjen suunnitteluperusteiden täytyttävä. EC3-standardin säännöt koskevat
ruuvien lujuusluokkia 4.6 – 10.9. Esijännitettyinä ruuveina voidaan käyttää vain
lujuusluokkien 8.8 ja 10.9 ruuveja, jotka täyttävät EC3:ssa esitetyt esijännitettyjen ruuvien
vaatimukset. [9, s. 19 – 21]

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, jossa voidaan käyttää ruuvien lujuusluokkia 4.6 – 10.9. Ruuveja ei tarvitse
esijännittää, eikä pinnanlaadulle aseteta vaatimuksia. Leikkausrasituksen mitoitusarvo Fv,Ed
ei saa

ylittää leikkauskestävyyden mitoitusarvoa Fv,Rd, reunapuristuskestävyyden

mitoitusarvoa

Fb,Rd,

palamurtumiskestävyyden

eikä

keskeisesti

mitoitusarvo

Veff,1,Rd

kuormitetun
tai

kiinnitysryhmän

epäkeskeisesti

kuormitetun

kiinnitysryhmän palamurtumiskestävyyden mitoitusarvo Veff,2,Rd. Leikkauskestävyyden
mitoitusarvo Fv,Rd, lasketaan yksittäisille kiinnittimille yhtälöllä [9, s. 22, 28]:

,

missä

v

=

(2)

on leikkauskestävyyden osavarmuusluku, fub on ruuvin vetomurtolujuus, A on

ruuvin bruttopoikkileikkauksen pinta-ala ja

M2

on ruuvin kestävyyden osavarmuusluku.

Yhtälössä (2) käytetään ruuvin bruttopoikkileikkauksen pinta-alaa A kun ruuvin kierteetön
osa on leikkaustasossa, ja ruuvin jännityspoikkipinta-alaa AS kun ruuvin kierteet ovat
leikkaustasossa. [9, s. 28]

Kiinnitinryhmän kestävyyttä määritettäessä, jos liitoksen äärimmäisten kiinnittimien
keskiöiden välinen etäisyys Lj on suurempi kuin 15d, kerrotaan leikkauskestävyyden
mitoitusarvo Fv,Rd pitkien liitosten leikkauskestävyyden mitoitusarvon pienennystekijällä
Lf.

Kuvassa 8 esitetään kuinka liitoksen äärimmäisten kiinnittimien keskiöiden välinen

etäisyys Lj määritetään. [9, s. 31]
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Lj
F

F
Lj

Lj

F

F

Kuva 8. Pitkän kiinnitinrivin keskiöiden välisen etäisyyden Lj määrittäminen [mukaillen 9,
s. 32].

Pitkien liitosten leikkauskestävyyden mitoitusarvon pienennystekijä

Lf

lasketaan yhtälöllä

[9, s.31]:

=1

15
200

(3)

missä d on ruuvin nimellishalkaisija. Pitkien liitosten leikkauskestävyyden mitoitusarvon
pienennystekijä

Lf

1,0

rajoitetaan yhtälöllä [9, s. 31]:
0,75

(4)

Pitkien liitosten leikkauskestävyyden mitoitusarvon pienennystekijää

Lf

ei käytetä jos

siirrettävä voima jakaantuu tasan liitoksen pituudelle, esimerkiksi leikkausvoiman
siirtäminen profiilin uuman ja laipan välillä. Reunapuristuskestävyys Fb,Rd lasketaan
yksittäisille kiinnittimille yhtälöllä [9, s. 28]:

,

=

(5)

missä k1 on reunapuristuskestävyyden kerroin, joka ottaa huomioon kohtisuorassa
suunnassa siirrettävään voimaan nähden olevat mitat,

b

on reunapuristuskestävyyden

kerroin, joka ottaa huomioon samassa suunnassa siirrettävän voiman kanssa olevat mitat, fu
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on liitettävän peruskomponentin vetomurtolujuus, d on ruuvin nimellishalkaisija, t on
liitettävän peruskomponentin paksuus ja

M2

on reunapuristuskestävyyden osavarmuusluku.

Uppokantaisille ruuveille reunapuristuskestävyyttä Fb,Rd laskettaessa liitettävän levyn
paksuudesta t vähennetään puolet upotuksen syvyydestä. [9, s. 29] Ylisuurissa rei’issä
reunapuristuskestävyyttä pienennetään kertomalla normaalin reiän reunapuristuskestävyys
arvolla 0,8. [9, s. 29] Kohtisuorassa vaikuttavan voiman suhteen olevien pidennettyjen
reikien reunapuristuskestävyyttä Fb,Rd pienennetään 40 prosenttia verrattuna tavallisissa
pyöreissä

rei’issä

oleviin

ruuveihin.

[9,

s.

29]

Lisäksi

yksileikkeisissä

päällekkäisliitoksissa, joissa on vain yksi ruuvirivi, rajoitetaan reunapuristuskestävyys Fb,Rd
yhtälöllä: [9, s. 26]
1,5

,

(6)

Yhtälön (5) reunapuristuskestävyyden kerroin k1 on kohtisuorassa suunnassa siirrettävään
voimaan nähden peruskomponentin reunarivien ruuveille pienin arvoista [9, s. 28]:

=

2,8

2,5

1,7

(7)

ja muille kuin peruskomponentin reunarivien ruuveille pienin arvoista [9, s. 28]:

=

1,4

2,5

1,7

(8)

missä e2 on kiinnittimen reiän keskiön ja viereisen rakenneosan reunan välinen
reunaetäisyys mitattuna kohtisuorassa suunnassa siirrettävään voimaan nähden, d0 on
ruuvin reiän halkaisija ja p2 on viereisten kiinnitinrivien välinen keskiöetäisyys mitattuna
siirrettävää

voimaa

vastaan

reunapuristuskestävyyden kerroin

kohtisuorassa
b

suunnassa.

Yhtälön

(5)

on siirrettävän voiman suunnassa peruskomponentin

pään ruuveille pienin arvoista [9, s. 28]:
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=

1,0
3

(9)

ja muille kuin peruskomponentin pään ruuveille pienin arvoista [9, s. 28]:

=

1,0

3

(10)

1
4

missä fub on ruuvin vetomurtolujuus, fu on peruskomponentin materiaalin vetomurtolujuus,
e1 on kiinnittimen reiän keskiön ja viereisen rakenneosan päädyn välinen etäisyys
mitattuna siirrettävän voiman suunnassa, d0 on ruuvin reiän halkaisija ja p1 on kiinnittimien
keskiöiden välinen etäisyys siirrettävän voiman suunnassa. [9, s. 28]

Kiinnittimen reiän keskiön ja viereisen rakenneosan päädyn välinen etäisyys mitattuna
siirrettävän voiman suunnassa e1 sekä kiinnittimen reiän keskiön ja viereisen rakenneosan
reunan välinen etäisyys mitattuna kohtisuorassa suunnassa siirrettävään voimaan nähden e2
määritetään korroosioalttiille rakenteelle, jonka materiaali on EN 10025 yhtälöllä [9, s. 24]:
1,2

,

4 + 40

(11)

ja suojaamattomalle rakenteelle, jonka materiaali on EN 10025-5 yhtälöllä [9, s. 24]:

1,2

,

8 ,
125

8 > 125
,
8 < 125

(12)

missä d0 on ruuvin reiän halkaisija ja t on uloimman liitettävän osan pienin paksuus.
Kuvassa 9 esitetään päätykulmatangossa.

ja reunaetäisyyksien sekä keskiövälien merkinnät
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p1

p1

t

e2

e1

d0
Kuva 9. Kiinnittimien pääty- ja reunaetäisyyksien sekä keskiövälin merkinnät
kulmatangossa [mukaillen 9, s. 37].

Kiinnittimien keskiöiden välinen etäisyys siirrettävän voiman suunnassa p1 määritetään
puristuskuormitetuille levyille, joiden materiaali on EN 10025 yhtälöllä [9, s. 24]:

2,2

14
200

(13)

ja suojaamattomalle rakenteelle, jonka materiaali on EN 10025-5 yhtälöllä [9, s. 24]:

2,2

14
175

(14)

missä d0 on ruuvin reiän halkaisija ja t on uloimman liitettävän osan pienin paksuus.
Vetokuormitettujen

levyjen

reikien

keskiövälillä

on

yläraja

ainoastaan

korroosiorasitukselle alttiissa rakenteessa. Kun kiinnitinrivin reiät sijaitsevat voiman
vaikutuslinjan läheisyydessä, määritetään kiinnittimien keskiöiden välinen etäisyys
siirrettävän voiman suunnassa p1 vetokuormitetuille levyille yhtälöllä [9, s. 24]:

2,2

28
400

(15)

Kuvassa 10 esitetään pääty- ja reunaetäisyyksien sekä keskiövälien merkinnät levyssä,
jossa limitetyt kiinnitinrivit.
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p1

e2

e1

p1

t

e2

p2

p2

L

d0
Kuva 10. Kiinnittimien pääty- ja reunaetäisyyksien sekä keskiövälin merkinnät [mukaillen
9, s. 25].

Viereisten kiinnitinrivien välinen keskiöetäisyys mitattuna siirrettävää voimaa vastaan
kohtisuorassa suunnassa p2 määritetään puristuskuormitetuille levyille, joiden materiaali on
EN 10025 yhtälöllä [9, s. 24]:
14
200

2,4

(16)

ja suojaamattomalle rakenteelle, jonka materiaali on EN 10025-5 yhtälöllä [9, s. 24]:
14
175

2,4

(17)

missä d0 on ruuvin reiän halkaisija ja t on uloimman liitettävän osan pienin paksuus.
Vetokuormitettujen levyjen viereisten kiinnitinrivien välisellä keskiöetäisyydellä on yläraja
ainoastaan korroosiorasitukselle alttiissa rakenteessa. Limittäin oleville kiinnitinriveille,
jos ruuvin reikien keskiöiden välinen pienin etäisyys L toteuttaa yhtälön:
2,4

(18)

voidaan viereisten kiinnitinrivien väliselle keskiöetäisyydelle p2 asettaa vähimmäisarvoksi:
1,2

(19)

32

Pidennetyille rei’ille keskiön ja viereisen rakenneosan päädyn välinen etäisyys mitattuna
siirrettävän voiman suunnassa e4 sekä kiinnittimen reiän keskiön ja viereisen rakenneosan
reunan välinen etäisyys mitattuna kohtisuorassa suunnassa siirrettävään voimaan nähden e3
määritetään yhtälöllä [9, s. 24]:
1,5

(20)

,

missä d0 on ruuvin reiän halkaisija. Pidennettyjen reikien raja-arvot esitetään standardissa
SFS-EN

1090-2.

Keskiövälin,

pääty-

ja

reunaetäisyyksien

raja-arvoja

väsytyskuormitetuille rakenteille esitetään standardissa SFS-EN 1993-1-9. Kuvassa 11
esitetään pidennettyjen reikien reuna- ja päätyetäisyyksien merkinnät. [9, s. 23-24]

d0

e3

e4

Kuva 11. Pidennettyjen reikien pääty- ja reunaetäisyyksien merkinnät [mukaillen 9, s.25].

Keskeisesti kuormitetun kiinnitysryhmän palamurtumiskestävyyden mitoitusarvo Veff,1,Rd,
lasketaan yhtälöllä [9, s. 34]:

, ,

=

1

+

(21)

3

missä fu on liitettävän peruskomponentin materiaalin vetomurtolujuus, Ant on vedon
rasittama nettopinta-ala,

M2

on rakenneosan osavarmuusluku, fy on liitettävän

peruskomponentin materiaalin myötöraja Anv on leikkauksen rasittama nettopinta-ala ja
on

poikkileikkauskestävyyden

osavarmuusluku.

Epäkeskeisesti

M0

kuormitetun

kiinnitysryhmän palamurtumiskestävyyden mitoitusarvo Veff,2,Rd, lasketaan yhtälöllä [9, s.
34]:
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, ,

=

0,5

+

1

(22)

3

Kuvassa 12 esitetään esimerkit erityyppisistä palamurtumisista.

F
F

F
F
Kuva 12. Esimerkit erityyppisistä palamurtumisista [mukaillen 9, s. 35].

Kiinnitysluokka B on käyttörajatilassa liukumisen kestävä kiinnitys, jossa käytetään
lujuusluokkien 8.8 tai 10.9 esijännitettyjä ruuveja. Murtorajatilan leikkausrasituksen
mitoitusarvo Fv,Ed ei saa ylittää yhtälön (2) mukaista leikkauskestävyyden mitoitusarvoa
Fv,Rd, yhtälön (5) mukaista reunapuristuskestävyyden mitoitusarvoa Fb,Rd eikä yhtälön (21)
mukaista

keskeisesti

mitoitusarvoa

Veff,1,Rd,

kiinnitysryhmän

kuormitetun
tai

yhtälön

kiinnitysryhmän
(22)

palamurtumiskestävyyden

mukaista

palamurtumiskestävyyden
epäkeskeisesti

mitoitusarvoa

Veff,2,Rd.

kuormitetun

Yksileikkeisissä

päällekkäisliitoksissa, joissa on vain yksi ruuvirivi, rajoitetaan reunapuristuskestävyys
yhtälön (6) mukaan. Liukumista käyttörajatilassa ei sallita, jolloin leikkausrasituksen
mitoitusarvo käyttörajatilassa Fv,Ed,ser ei saa ylittää liukumiskestävyyden mitoitusarvoa
käyttörajatilassa Fs,Rd,ser, joka lasketaan yhtälöllä [9, s. 22, 32]:

,

,

=

,

,

(23)
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Yhtälössä (23) ks on ruuvin reiän tyypin huomioon ottava kerroin, n on kitkapintojen
lukumäärä,

µ

on kitkakerroin,

on

M3,ser

liukumiskestävyyden osavarmuusluku

käyttörajatilassa ja Fp,C on esijännitysvoiman mitoitusarvo, joka lasketaan yhtälöllä [9, s.
32]:

,

= 0,7

(24)

missä fub on ruuvin vetomurtolujuus ja As on ruuvin jännityspoikkipinta-ala. Jos
kiinnitysluokan B kiinnitystä rasittaa leikkausrasituksen mitoitusarvon Fv,Ed,ser lisäksi
vetovoiman mitoitusarvo Ft,Ed,ser, lasketaan liukumiskestävyyden mitoitusarvo ruuvia kohti
yhtälöllä [9, s. 33]:

,

Kitkakerroin,

=

,

(

,

kitkakerroinluokat,

0,8

,

,

,

kitkapintoja

)
koskevat

(25)

määritelmät,

testaus-

ja

tarkastusvaatimukset määritellään standardissa SFS-EN 1090-2. [9, s. 33]

Kiinnitysluokka C on murtorajatilassa liukumisen kestävä kiinnitys, jossa käytetään
lujuusluokkien 8.8 tai 10.9 esijännitettyjä ruuveja. Murtorajatilan leikkausrasituksen
mitoitusarvo Fv,Ed ei saa ylittää yhtälön (5) mukaista reunapuristuskestävyyden
mitoitusarvoa Fb,Rd, liukumiskestävyyden mitoitusarvoa murtorajatilassa Fs,Rd, eikä yhtälön
(21)

mukaista

mitoitusarvoa

keskeisesti kuormitetun kiinnitysryhmän palamurtumiskestävyyden
Veff,1,Rd,

tai

yhtälön

(22)

mukaista

epäkeskeisesti

kuormitetun

kiinnitysryhmän palamurtumiskestävyyden mitoitusarvoa Veff,2,Rd. Liukumiskestävyyden
mitoitusarvo murtorajatilassa Fs,Rd lasketaan yhtälöllä [9, s. 22, 32]:

,

Yhtälössä (26)

=
M3

,

(26)

on liukumiskestävyyden osavarmuusluku murtorajatilassa. Jos

kiinnitysluokan C kiinnitystä rasittaa leikkausrasituksen mitoitusarvon Fv,Ed lisäksi
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vetovoiman mitoitusarvo Ft,Ed, lasketaan liukumiskestävyyden mitoitusarvo ruuvia kohti
yhtälöllä [9, s. 33]:

=

,

(

0,8

,

,

)

(27)

Vedetyssä kiinnityksessä murtorajatilan leikkausrasituksen mitoitusarvo Fv,Ed ei myöskään
saa ylittää ruuvien reikien kohdalla nettopoikkileikkauksen plastisuusteorian mukaista
vetokestävyyden mitoitusarvoa murtorajatilassa Nnet,Rd, joka lasketaan yhtälöllä [9, s. 22;
13, s. 52]:

=

,

(28)

Yhtälössä (28) Anet on peruskomponentin poikkileikkauksen nettopinta-ala, fy on
peruskomponentin

materiaalin

myötöraja

ja

M0

on

poikkileikkauskestävyyden

osavarmuusluku. Jos liitoksessa käytetään epäsymmetrisiä sauvoja tai epäsymmetrisesti
kiinnitettyjä sauvoja, on kiinnittimien epäkeskeisyys samoin kuin ruuvien välisten
etäisyyksien ja reunaetäisyyksien vaikutukset otettava huomioon vetokestävyyden
mitoitusarvoa laskettaessa. [9, s. 36]:

Kiinnitysluokka D on vetovoiman rasittama kiinnitys, jossa ruuveja ei esijännitetä ja
voidaan käyttää ruuvien lujuusluokkia 4.6 – 10.9. Kiinnitysluokkaa D ei saa käyttää
dynaamisesti kuormitettuihin liitoksiin, mutta sitä voidaan käyttää kiinnityksiin joita
kuormittaa tavalliset tuulikuormat. [9, s. 22] Mitoitusarvo ei saa ylittää ruuvin
vetokestävyyden mitoitusarvoa ruuvia kohti Ft,Rd, eikä ruuvin kannan tai mutterin
lävistymiskestävyyden mitoitusarvoa Bp,Rd, jotka lasketaan yksittäisille kiinnittimille
yhtälöillä [9, s. 28]:

=

,

,

=

(29)

0,6

(30)
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missä k2 on vetokestävyyskerroin, fub on ruuvin vetomurtolujuus, AS on ruuvin
jännityspoikkipinta-ala,

M2

on osavarmuusluku, dm on ruuvin tai mutterin etäisimpien

pisteiden ja avainvälin keskiarvo, tp on ruuvin tai mutterin alla olevan peruskomponentin
paksuus ja fu on peruskomponentin materiaalin vetomurtolujuus.

Kiinnitysluokka E on vetovoiman rasittama kiinnitys, jossa käytetään lujuusluokkien 8.8
tai 10.9 esijännitettyjä ruuveja. Mitoitusarvo ei saa ylittää yhtälön (29) mukaista ruuvin
vetokestävyyden mitoitusarvoa ruuvia kohti Ft,Rd, eikä yhtälön (30) mukaista ruuvin
kannan tai mutterin lävistymiskestävyyden mitoitusarvoa Bp,Rd. [9, s. 23, 28]

Jos

yksittäiseen kiinnittimeen

vaikuttaa

yhdistetty veto-

ja

leikkausvoima

on

mitoitusarvojen täytettävä ehto [9, s. 28]:

,
,

+

1,4

,

,

1,0

(31)

2.3 VDI 2230 –standardin mukainen mitoitusmenetelmä
VDI on saksalainen insinööriyhdistys, joka koostuu 126,000 insinööristä ja tutkijasta. VDI
on perustettu vuonna 1856 ja on nykyään suurin insinööriyhdistys läntisessä Euroopassa.
Saksassa se on insinöörien tunnustettu edustaja sekä ammatin sisäisesti että julkisella
sektorilla. [14]

Yhdistyksen tekninen osasto tuottaa noin 200 uusimpaan tekniikan kehitykseen perustuvaa
VDI-standardia vuodessa. VDI on tuottanut lajitelman tekniikan ohjesääntöjä, joka
nykyään koostuu yli kahdesta tuhannesta hyväksytystä VDI-standardista. Lajitelma kattaa
laajan alan tekniikkaa ja sen aiheet vaihtelevat ajoneuvojen kuorman kiinnityksestä
optisten kuitujen testaamiseen. [14]

Standardi VDI 2230 ohjeistaa systemaattiseen ruuviliitosten mitoittamiseen, jossa
laskentavaiheet on jaettu osiin tehden laskentamenetelmästä johdonmukaisen. Standardi on
ollut kansainvälisesti käytössä yli 40 vuotta, jonka aikana sitä on päivitetty ja täydennetty.
Standardi on saanut kansainvälisesti tunnustusta ja sitä pidetään suosituksena sekä
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standardimenetelmänä ruuviliitosten mitoittamisessa. Standardi koostuu kahdesta osasta,
joista ensimmäisessä osassa käsitellään yhdestä ruuvista koostuvia liitoksia ja toisessa
osassa käsitellään useasta ruuvista koostuvia liitoksia. [10, s. 3; 15, s. 3-4]

Standardin VDI 2230 menetelmät soveltuvat lujuusluokkien 8.8 – 12.9 ruuveille, joissa on
standardien ISO 68 ja ISO 724 mukaiset metriset kierteet. Standardin soveltuvuutta
rajoittaa kontaktipintojen ala ja standardissa esitetyt materiaaliominaisuudet pätevät
ainoastaan huoneenlämmössä. Jos ruuviliitosta suunnitellaan muihin lämpötiloihin, täytyy
materiaalien ominaisuuksina käyttää siihen lämpötilaan sopivia arvoja. Standardi ei
käsittele poikkeuksellisia kuormituksia, kuten esimerkiksi korroosiota, sykäysvoimia tai
satunnaisia ulkoisia voimia. Standardin mitoitusmenetelmät eivät täysin poista tarvetta
tarkistaa liitosten kestävyyttä elementtimenetelmällä, jota on suositeltavaa käyttää
kriittisissä liitoksissa. Standardi ei ohjeista ulkoisten voimien määrittämisessä. [10, s. 5-6]

Standardin VDI 2230 osassa 1 esitetään systemaattinen laskentamenetelmä yksittäisen
ruuviliitoksen mitoittamiseen. Laskentamenetelmä koostuu neljästätoista laskentaaskeleesta R0-R13, joista R0-R2 määrittävät alkuarvot, R3-R6 määrittävät voimien
jakautumisen ja R7-R13 määrittävät lujuustarkastelun sekä esikiristysmomentin. Jotta
laskentamenetelmää

voidaan

käyttää

useammasta

ruuvista

koostuvan

liitoksen

mitoittamiseen, on liitoksesta ensin pelkistettävä yksittäiseen ruuviliitokseen vaikuttavat
voimat. Jos esimerkiksi kuvan 13 kahden ruuvin liitokseen vaikuttaa ulkoinen voima FB,
täytyy liitos pelkistää kahdeksi yksittäiseksi ruuviliitokseksi. Pelkistetyn liitoksen voimien
on vastattava täysin alkuperäisen liitoksen sisäisiä voimia. [10, s. 29, 56 – 60]
FB

FB
Kuva 13. Kahdesta ruuvista koostuva liitos.
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Jos kuvan 13 ruuviliitokset kuvitellaan jäykiksi, voidaan liitos yksinkertaistaa palkiksi joka
on päistään jäykästi tuettu. Ulkoinen voima FB aiheuttaa kappaleeseen kuvan 14 mukaisesti
sisäistä taivutusmomenttia, jonka nollakohdat ovat lähellä ruuviliitoksia. [10, s. 56 – 60]

FB

M=0

M=0

Kuva 14. Taivutusmomenttikuvio yksinkertaistetulle liitokselle.

Kuvan 14 palkin päädyt voidaan pelkistää ulokepalkeiksi, joihin vaikuttaa pelkistetty
voima FA taivutusmomentin nollakohdassa kuvan 15 mukaisesti. [10, s. 56 – 60]

a

FA

Kuva 15. Pelkistetty ulokepalkki.

Pelkistetyn voiman FA suuruus ja etäisyys yksittäisen liitoksen keskeltä a, riippuvat
ulkoisen voiman FB sijainnista ja suuruudesta. Kuvassa 16 esitetään alkuperäisestä kuvan
13 mukaisesta liitoksesta pelkistetty yksittäinen ruuviliitos. Standardi VDI 2230 osa 2
ohjeistetaan tarkemmin ruuviliitosten voimien pelkistämistä. [10, s. 56 – 60; 15]
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FA

FA
Kuva 16. Pelkistetty yksittäinen ruuviliitos.

Laskenta-askeleella R0 määritetään kokoa rajoittava mitta Gx ja karkea arvio kiinnikkeen
nimelliselle halkaisijalle d. [10, s. 31] Karkea arvio kiinnikkeen nimelliselle halkaisijalle
määritetään neljällä askeleella, jotka ovat A, B, C ja D. Määritysaskeleella A valitaan
standardin VDI 2230 taulukosta A7 se rivi, jonka voima on seuraavaksi suurin verrattuna
ruuviliitosta kuormittavaan voimaan. Kuormittava voima voi olla kiinnikkeen suuntaisesti
vaikuttava pelkistetty voima FA, tai kiinnikkeeseen kohtisuorasti vaikuttava voima FQ.
Yhdistetyn kuormituksen tapauksessa jos yhtälö [10, s. 117]:

<

(32)

toteutuu, käytetään ainoastaan kiinnikkeeseen kohtisuorasti vaikuttavan voiman suurinta
arvoa FQmax. Yhtälössä (32) µTmin on komponenttien välisten kitkakertoimien pienin arvo,
ja FAmax on kiinnikkeen suuntaisesti vaikuttavan voiman suurin arvo.

Määritysaskeleella B määritetään vaaditun esijännitysvoiman pienin arvo FMmin, standardin
VDI 2230 taulukon A7 avulla. Vaaditun esijännitysvoiman pienimmän arvon suuruus
riippuu kuormitustapauksesta. [10, s. 117]

Määritysaskeleella C määritetään vaaditun esijännitysvoiman suurin arvo FMmax, standardin
VDI 2230 taulukon A7 avulla. Vaaditun esijännitysvoiman suurimman arvon suuruus
riippuu esikiristysmenetelmästä. [10, s. 117]
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Määritysaskeleella D valitaan standardin VDI 2230 taulukosta A7 määritysaskeleella C
määritetyn rivin kohdalta ruuvin nimellishalkaisija, riippuen käytettävästä ruuvin
lujuusluokasta. [10, s. 117] Epäkeskisesti kiinnitetylle tai kuormitetulle liitokselle on
lisäksi seuraavan yhtälön käytävä toteen [10, s. 31, 49 – 50]:

(33)

missä cT on liitospinnan leveys kohtisuorassa suunnassa syvyyteen bT nähden ja Gx on
kokoa rajoittava mitta, joka määritetään yhtälöllä [10, s. 49 – 50]:

=

,

,

ä
ä

,

(34)

missä G on kokoa rajoittava mitta ruuvi-mutteri liitoksessa, G’ on kokoa rajoittava mitta
ruuvi-kierrereikä liitoksessa ja G’’ on kokoa rajoittava mitta ruuvi-kierrereikä liitoksessa,
kun kierteitetyssä osassa on syvennys. Kokoa rajoittava mitta ruuvi-mutteri liitoksessa G
määritetään yhtälöllä [10, s. 31]:
=

+

(35)

missä hmin on ohuemman peruskomponentin paksuus liitoskohdassa ja dw on ruuvin
olakkeen, eli tukipinnan ulkohalkaisija. Kokoa rajoittava mitta ruuvi-kierrereikä liitoksessa
G’ määritetään yhtälöllä [10, s. 31]:
(1,5 … 2)

(36)

ja kokoa rajoittava mitta ruuvi-kierrereikä liitoksessa, kun kierteitetyssä osassa on
syvennys G’’ määritetään yhtälöllä [10, s. 50]:
(1,5 … 2)
missä ts on syvennyksen syvyys.

+ 1,2

(37)
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Laskenta-askeleella R1 määritetään esikiristyskerroin

A,

joka riippuu pienimmän

esikiristysvoiman FMmin ja suurimman esikiristysvoiman FMmax suhteesta. Esikiristyskerroin
A

kuvaa esikiristysvoiman hajontaa, eli saavutettavan esijännitysvoiman todennäköisyyttä.

Esikiristyskerroin

A

voidaan määrittää yhtälöllä [10, s. 31-32]:

=

(38)

Standardin VDI 2230 osan 1 taulukossa A8, on taulukoitu esikiristyskertoimen

A

arvoja,

joissa otetaan tarkemmin huomioon esimerkiksi kiristysmenetelmä, ruuvin koko ja käytetyt
materiaalit. [10, s. 120 – 121]

Laskenta-askeleella R2 määritetään vaadittu vähimmäisarvo puristusvoimalle FKerf, joka
lasketaan paineettomalle liitokselle yhtälöllä [10, s. 32]:
,
,

>
>

(39)

missä FKQ on puristusvoiman vähimmäisarvo kitkaliitoksessa ja FKA on liitoksen
avautumisen estävän puristusvoiman vähimmäisarvo. Puristusvoiman vähimmäisarvo
kitkaliitoksessa FKQ lasketaan yhtälöllä [10, s. 32]:

=

+

(40)

missä FQmax on kiinnikkeeseen kohtisuorasti vaikuttavan voiman suurin arvo, qF on voimaa
välittävien kitkaliitospintojen lukumäärä, µTmin on liitospintojen kitkakertoimien pienin
arvo, MYmax on ruuviin vaikuttavan vääntömomentin suurin arvo, qM on vääntöä välittävien
kitkaliitospintojen lukumäärä ja ra on kitkapinnan säde. Liitoksen avautumisen estävän
puristusvoiman vähimmäisarvo FKA lasketaan yhtälöllä [10, s. 32]:

=

(
+

)

+

+

(41)
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missä FAmax on kiinnikkeen suuntaisesti vaikuttavan voiman suurin arvo, AD on
tiivistyspinta-ala, a on voiman epäkeskisyyttä kuvaava mitta, u on liitospinnan
symmetrialinjan etäisyys liitospinnan voimanpuoleisesta reunasta, ssym on kiinnikkeen
epäkeskisyyttä kuvaava mitta, IBT on liitospinnan jäyhyys ja MBmax on liitokseen
vaikuttavan taivutusmomentin suurin arvo. Kuvassa 17 selvennetään ruuviliitokseen
liittyvien mittojen määritystä.

FA

FA

Kuva 17. Ruuviliitokseen liittyvien mittojen määritys [mukaillen 10, s. 51, 68].

Kuvan 17 mukaisen liitoksen liitospinnan syvyyttä kuvataan mitalla bT, ja cT on
liitospinnan leveys kohtisuorassa suunnassa syvyyteen bT nähden. Liitospinnan jäyhyys IBT
määritetään suorakaiteen muotoiselle pinnalle yleisen jäyhyyden yhtälön mukaan ja
laippaliitoksen segmentin muotoiselle liitospinnalle yhtälöllä [10, s. 162]:

=

[ +4
(
36

+
+ )

]

(42)

missä t on ruuvien välinen etäisyys, ro on laipan ulkosäde, ri on laipan sisäsäde ja rs on
ruuvikehän säde.
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Laskenta-askeleella R3 määritetään ruuvivoiman muutos FSA, levyvoiman muutos FPA,
kuormituskerroin
kimmoisuus

, ruuvin elastinen kimmoisuus

S,

puristettujen komponenttien elastinen

ja arvio kuormituksen kuormitustekijästä n. levyvoiman muutos FPA

P

määritetään yhtälöllä [10, s. 32]:
= (1

)

(43)

missä FA on kiinnikkeen suuntaisesti vaikuttava voima ja

on kuormituskerroin. Jos

ruuviin vaikuttaa ulkoinen taivutusmomentti MB, määritetään ruuvivoiman muutos FSA
yhtälöllä [10, s. 24, 67]:

=

+

(44)

missä ssym on kiinnikkeen epäkeskisyyttä kuvaava mitta,
kuormituskerroin ja

on taivutusmomentin

on kuormituskerroin epäkeskisesti kuormitetussa ja epäkeskisesti

kiinnitetyssä liitoksessa. Jos liitokseen ei vaikuta ulkoista taivutusmomenttia MB,
määritetään ruuvivoiman muutos FSA yhtälöllä [10, s. 32]:
=

(45)

Kuormituskerroin

määritetään yhtälöllä [10, s. 33, 64 – 66]:

=

=

=

Yhtälössä (46)

=
n

+
+
+
+
+
+

,
,

,

0

=0

=0

0

>0

0

on kuormituskerroin keskisesti kiinnitetyssä liitoksessa,

(46)

*

kuormituskerroin keskisesti kuormitetussa ja epäkeskisesti kiinnitetyssä liitoksessa,

n

on
*

en

on kuormituskerroin epäkeskisesti kuormitetussa ja epäkeskisesti kiinnitetyssä liitoksessa,
n on kuormituksen kuormitustekijä,

P

on keskisesti puristettujen komponenttien elastinen
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kimmoisuus,
**

P

*

on epäkeskisesti kuormitettujen komponenttien elastinen kimmoisuus,

P

on epäkeskisesti kuormitettujen ja epäkeskisesti kiinnitettyjen komponenttien elastinen

kimmoisuus,

PZu

on kierreosuuden elastinen kimmoisuus kierrereikäisessä liitoksessa,

S

on kiinnikkeen elastinen kimmoisuus, a on voiman epäkeskisyyttä kuvaava mitta ja ssym on
kiinnikkeen epäkeskisyyttä kuvaava mitta. Taivutusmomentin kuormituskerroin
lasketaan yhtälöllä [10, s. 67]:

=

(

)

+

missä lK on puristumispituus,

(47)

+
S

on ruuvin elastinen kimmoisuus, EP on kuormitettujen

peruskomponenttien kimmokerroin ja IBers on muodonmuutosalueen jäyhyys.

Ruuvin elastinen kimmoisuus

S

määritetään summaamalla ruuvin eri osien elastiset

kimmoisuudet yhtälöllä [10, s. 39]:

=
missä

SK

+

+

+

+

(48)

on ruuvin kannan elastinen kimmoisuus,

jännitetyn kierreosan elastinen kimmoisuus,
kimmoisuus,

M

G

Gew

on ruuvin vapaana olevan

on ruuvin kierreosan pelkistetty elastinen

on liitetyn kierreosan pelkistetty elastinen kimmoisuus, ja

muiden osien elastinen kimmoisuus. Ruuvin osien elastiset kimmoisuudet

i

on ruuvin

määritetään

yleisesti yhtälöllä [10, s.40]:

=

(49)

missä E on ruuvin materiaalin kimmokerroin, Ai on laskettavan poikkileikkauksen pinta-ala
ja li on laskettavan osan pituus. Ruuvin kannan pelkistetty pituus lSK määritetään yhtälöllä
[10, s. 40 – 41]:
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0,5 ,
0,4 ,

(50)

missä lG on ruuvin toiminnallisen kierreosan pelkistetty pituus ja d on ruuvin
nimellisulkohalkaisija. Liitetyn kierreosan pelkistetty pituus lM määritetään yhtälöllä [10, s.
40]:
0,4 ,
0,33 , ruuvi

(51)

kierrereikä liitoksissa

missä d on ruuvin nimellisulkohalkaisija. Kuvassa 18 esitetään havainnollistava kuva
ruuvin elastisen kimmoisuuden määrittämiseen liittyvistä mitoista.

d

lK

l2

l1

lGew
lG , lM

lSK

Kuva 18. Ruuvin elastiseen kimmoisuuteen liittyvät mitat [mukaillen 10, s. 39].

Ruuvin

esijännityksen

kimmoisuuden
muodostuvan

P

vaikutuksesta

puristuvien

peruskomponenttien

elastisen

tarkka määrittäminen on vaikeaa johtuen peruskomponentteihin

jännitysjakauman

muodosta.

Kuvassa

19

esitetään

leikkauskuva

elementtimenetelmällä tarkasteltujen peruskomponenttien muodonmuutosjakaumista, kun
niihin vaikuttaa ruuvin esikiristysvoima.

Muodonmuutoksen suureneminen
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Kuva 19. Esikiristysvoiman aiheuttamat muodonmuutosjakaumat peruskomponenteissa.

Kuvassa 19 peruskomponentit on mallinnettu yhtenä kappaleena. Kuvasta 19 nähdään
kuinka ruuvin esikiristysvoima muodostaa peruskomponentteihin pyörähdysparaboloidien
muotoiset muodonmuutosjakaumat, kun kuvitteellinen liitospinta on poikkileikkauksen
keskellä. Laskennan helpottamiseksi voidaan jännitysjakauman muoto yksinkertaistaa
kertoimien avulla kartion ja lieriön muotoiseksi. [10, s. 43 – 44]

Liitosta

voidaan

pitää

keskisesti

kiinnitettynä

jos

esijännityksen

aiheuttaman

muodonmuutoskartion pohja mahtuu liitospinnalle kokonaan, tai jos kartion pohja jakautuu
pinnalle symmetrisesti. Jos ruuvi on keskisesti kiinnitetty, eli yhtälö [10, s. 45]:

(52)

,

toteutuu, voidaan koko muodonmuutosalue käsitellä holkkimaisena kartiona. Yhtälössä
(52) DA on liitospinnalle mahtuvan kuvitteellisen ympyrän halkaisija ja DA,Gr on
muodonmuutoskartion poikkileikkauksen halkaisija liitospinnalla. Jos ruuvi on keskisesti
kiinnitetty ja yhtälö [10, s. 46]:
<

<

,

(53)
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toteutuu, määritetään muodonmuutosalue päällekkäin asetetuista holkkimaisesta kartiosta
ja

holkkimaisesta

lieriöstä.

Muodonmuutoskartion

poikkileikkauksen

halkaisija

liitospinnalla DA,Gr määritetään yhtälöllä [10, s. 45]:
=

,

+

(54)

missä dW on ruuvin olakkeen eli tukipinnan ulkohalkaisija, w on liitoskerroin, lK on
puristumispituus ja
voidaan

käsitellä

on muodonmuutoskartion kulma.
holkkimaisen

kartion

komponenttien elastinen kimmoisuus

=

(
2 ln (

+

P

Jos koko muodonmuutosalue

muotoisena,

määritetään

puristettujen

yhtälöllä [10, s. 45]:

) (
) (

+
+

)
)

+

(55)

missä dW on ruuvin olakkeen eli tukipinnan ulkohalkaisija, w on liitoskerroin, lK on
puristumispituus, dh on ruuvin reiän halkaisija,

on muodonmuutoskartion kulma ja EP on

puristettujen peruskomponenttien kimmokerroin. Jos muodonmuutosalue määritetään
päällekkäin asetetuista kartiosta ja lieriöstä, voidaan puristettujen komponenttien elastinen
kimmoisuus

P

laskea yhtälöllä [10, s. 46]:
=

missä

+

(56)

ö

on holkkimaisen kartion muotoisen muodonmuutosalueen elastinen

Kartio

kimmoisuus ja

Lieriö

on holkkimaisen lieriön muotoisen muodonmuutosalueen elastinen

kimmoisuus. Yhtälössä (56) käytettävä kartion muotoisen muodonmuutosalueen elastinen
kimmoisuus

Kartio

määritetään yhtälöllä [10, s. 46]:

=

2

tan

(
ln (

+

)(
)(

+

)
)

(57)

missä dW on ruuvin olakkeen eli tukipinnan ulkohalkaisija, dh on ruuvin reiän halkaisija, w
on liitoskerroin,

on muodonmuutoskartion kulma, DA on liitospinnalle mahtuvan
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kuvitteellisen

ympyrän

kimmokerroin.

halkaisija

Yhtälössä

ja

(56)

=

Lieriö

(

4

on

käytettävä

muodonmuutosalueen elastinen kimmoisuus

ö

EP

puristettujen
holkkimaisen

peruskomponenttien
lieriön

muotoisen

määritetään yhtälöllä [10, s. 46]:

)

(58)

missä lK on puristumispituus. Muodonmuutoskartion kulma

määritetään yhtälöllä [10, s.

46]:

=
missä

D

= 0,362 + 0,032 ln

= 0,348 + 0,013 ln

2

+ 0,153 ln ,

+ 0,193 ln ,

ä

on muodonmuutoskartion kulma vapaareikäisessä liitoksessa,

muodonmuutoskartion kulma kierrereikäisessä liitoksessa,
halkaisijakerroin. Pituuskerroin

L

L

(59)

ä

E

on

on pituuskerroin ja y on

määritetään yhtälöllä [10, s. 46]:

=

(60)

missä lK on puristumispituus ja dW on ruuvin olakkeen, eli tukipinnan ulkohalkaisija.
Halkaisijakerroin y määritetään yhtälöllä [10, s. 46]:

=

(61)

missä D’A on peruskomponentin sisään liitospinnan läheisyyteen mahtuvan kuvitteellisen
ympyrän suurin halkaisija. Kierreosuuden elastinen kimmoisuus kierrereikäisessä
liitoksessa

PZu

määritetään yhtälöllä [10, s. 53]:
=(

1)

(62)
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missä w on ja

on liitetyn kierreosan pelkistetty elastinen kimmoisuus. Epäkeskisesti

M

puristettujen komponenttien elastinen kimmoisuus

=
missä

P

*

P

määritetään yhtälöllä [10, s. 53]:

+

(63)

on puristettujen komponenttien elastinen kimmoisuus, ssym on kiinnikkeen

epäkeskisyyttä kuvaava mitta, lK on puristumispituus, EP on peruskomponentin
kimmokerroin ja IBers on muodonmuutosalueen jäyhyys. Holkkimaisen kartion muotoisen
muodonmuutosalueen jäyhyys keskeisesti puristetuille kappaleille IVBers voidaan määrittää
yhtälöllä: [10, s. 51]:

= 0,147

(

)

(64)

missä DA on liitospinnalle mahtuvan kuvitteellisen ympyrän halkaisija ja dW on ruuvin
olakkeen

eli

tukipinnan

ulkohalkaisija.

Holkkimaisen

kartion

muotoisen

muodonmuutosalueen jäyhyys epäkeskeisesti puristetuille kappaleille IVeBers voidaan
määritellä yhtälöllä: [10, s. 51]:

=

+

4

(65)

missä ssym on kiinnikkeen epäkeskisyyttä kuvaava mitta. Holkkimaisen lieriön muotoisen
muodonmuutosalueen jäyhyys IHBers voidaan määritellä yhtälöllä [10, s. 52]:

=

12

(66)

missä cT on liitospinnan mitta ja b on liitospinnan rajoitettu leveys. Yhdistetyn
holkkimaisen kartion ja lieriön muotoisen muodonmuutosalueen jäyhyys IBers voidaan
määritellä yhtälöllä [10, s. 52]:
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=
missä

lK

on

2

(67)

+

puristumispituus,

muodonmuutostilavuuden

korkeus,

lV

on

holkkimaisen

kartion

muotoisen

lH

on

holkkimaisen

lieriön

muotoisen

muodonmuutostilavuuden korkeus ja w on liitoskerroin. Epäkeskisesti kuormitettujen ja
epäkeskisesti kiinnitettyjen komponenttien elastinen kimmoisuus

**

P

määritetään yhtälöllä

[10, s. 54]:

=
missä

P

+

(68)

on puristettujen komponenttien elastinen kimmoisuus, a on voiman

epäkeskisyyttä kuvaava mitta, ssym on kiinnikkeen epäkeskisyyttä kuvaava mitta, lK on
puristumispituus, EP on peruskomponentin kimmokerroin ja IBers on muodonmuutosalueen
jäyhyys.

Laskenta-askeleella R4 määritetään asennuksen jälkeisestä ruuvin tunkeutumisesta johtuva
esijännityksen muutos FZ ja lämpötilavaihtelun aiheuttama esijännitysvoiman muutos
F’Vth. Ruuvin tunkeutumisesta johtuva esijännityksen muutos FZ määritetään yhtälöllä
[10, s. 33,72]:

=

(

+

(69)

)

missä fZ on käytössä syntyvä plastinen muodonmuutos,
elastinen kimmoisuus ja

S

P

on puristettujen komponenttien

on kiinnikkeen elastinen kimmoisuus. Käytössä syntyvän

plastisen muodonmuutoksen fZ suuruus riippuu kuormittavasta voimasta, komponenttien
välisten kontaktipintojen määrästä ja pinnanlaadusta. Standardin VDI 2230 osan 1
taulukossa 5 esitetään ohjaavia arvoja käytössä syntyvän plastisen muodonmuutoksen fZ
suuruudelle eri tilanteissa. Esijännityksen muutosta käytön aikana on mahdotonta arvioida
tarkasti ilman kokeellisia tuloksia kappaleeseen syntyvistä plastisista muodonmuutoksista.
[10, s. 72 – 73]
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Kun kimmokertoimen muutos lämpötilan vaikutuksesta oletetaan vähäiseksi, voidaan
lämpötilavaihtelun aiheuttama esijännitysvoiman muutos F’Vth määrittää yhtälöllä [10, s.
75]:

=

(

)

+

missä lK on puristumispituus,

S

(70)

on ruuvin lineaarisen lämpölaajenemisen kerroin,

puristettujen komponenttien lineaarisen lämpölaajenemisen kerroin,
lämpötilan muutos,

P

TS on ruuvin

TP on puristettujen komponenttien lämpötilan muutos,

kiinnikkeen elastinen kimmoisuus,

P

on

S

on

on puristettujen komponenttien elastinen

kimmoisuus, ESRT on ruuvin materiaalin kimmokerroin asennuslämpötilassa, EST on ruuvin
materiaalin kimmokerroin muuttuneessa lämpötilassa, EPRT on puristettujen komponenttien
materiaalin kimmokerroin asennuslämpötilassa, EPT on puristettujen komponenttien
materiaalin kimmokerroin muuttuneessa lämpötilassa. [10, s. 6 – 19, 74 – 75]

Laskenta-askeleella R5 määritetään esikiristysvoiman vähimmäisarvon tarkka arvo FMmin.
Esikiristysvoiman vähimmäisarvo FMmin määritetään ottamalla huomioon käytön aikaiset
esijännityksen vaihtelut, kuormituskerroin ja puristusvoiman vähimmäisarvo yhtälöllä [10,
s. 84]:
=

+ (1

)

+

+

(71)

missä FKerf on puristusvoiman vähimmäisarvo joka määritetään yhtälöllä (39).

*

en

on

kuormituskerroin epäkeskisesti kuormitetussa ja epäkeskisesti kiinnitetyssä liitoksessa,
joka määritetään yhtälöllä (46). FAmax on kiinnikkeen suuntaisesti vaikuttavan voiman
suurin arvo, FZ on asennuksen jälkeisestä ruuvin tunkeutumisesta johtuva esijännityksen
muutos, joka määritetään yhtälöllä (69).

F’Vth on lämpötilavaihtelun aiheuttama

esijännitysvoiman muutos, joka määritetään yhtälöllä (70). Yhtälön (71) yhteydessä
käytettävä lämpötilavaihtelun aiheuttama esijännitysvoiman muutos
ainoastaan positiivisena. [10, s. 84]

F’Vth huomioidaan
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Laskenta-askeleella R6 määritetään esikiristysvoiman enimmäisarvon tarkka arvo FMmax
yhtälöllä [10, s. 84]:
=
missä

A

(72)

on esikiristyskerroin joka määritetään laskenta-askeleella R1 ja yhtälöllä (38).

FMmin on esikiristysvoiman vähimmäisarvon tarkka arvo joka määritetään yhtälöllä (71).

Laskenta-askeleella R7 määritetään ruuvin jännityksen vertailuarvo asennetussa liitoksessa
Mzul,

liitoksen sallittu esijännitysvoima FMzul ja tarkistetaan laskenta-askeleella R0

karkeasti valitun ruuvin kestävyys yhtälöllä [10, s. 34]:

(73)

Jos yhtälö (73) ei toteudu, on valittava lujuudeltaan kestävämpi tai kooltaan suurempi
ruuvi. Liitoksen suurin sallittu esijännitysvoima FMzul määritetään yhtälöllä [10, s. 34]:
=

(74)

missä A0 on ruuvin pienimmän poikkileikkauksen ala ja v on ruuvin jännityskapasiteetin
hyödyntämistä rajoittava varmuuskerroin. Ruuvin jännityksen vertailuarvo asennetussa
liitoksessa

Mzul

määritetään yhtälöllä [10, s. 86]:

=

1+3

3
2

,

+ 1,155

(75)

missä Rp0,2min on ruuvin 0,2 % –venymisraja, d2 on ruuvin kierteen nimelliskylkihalkaisija,
d0 on ruuvin pienimmän poikkileikkauksen halkaisija, P on kierteen nousu ja

Gmin

on

kierteen kitkakerroin. Standardissa VDI 2230 osan 1 liitteessä A on taulukoitu liitoksen
sallittuja esijännitysvoiman FMzul arvoja erikokoisille ruuveille tyypillisillä kitkakertoimien
arvoilla, kun ruuvin jännityskapasiteetista hyödynnetään 90 prosenttia. Standardin VDI
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2230 osan 1 liitteessä A on myös taulukoitu eri materiaalien välisiä kitkakertoimien arvoja
riippuen käytetystä voiteluaineesta. [10, s. 86 – 115]

Laskenta-askeleella R8 määritetään käytön aikainen jännitys

red,B.

Jos liitos suunnitellaan

siten, että ruuviin muodostuvat jännitykset ylittävät tarkoituksella ruuvin materiaalin
myötörajan, on ruuvin esijännityksen vähimmäisarvo ja puristusvoiman vähimmäisarvo
tarkistettava. Ruuvin esijännityksen vähimmäisarvon ja puristusvoiman vähimmäisarvon
tarkistaminen on ohjeistettu standardin VDI 2230 osassa 1. [10, s. 90 – 92]

Kun esikiristys suoritetaan käyttäen vääntömomenttia, ruuviliitoksen kestävyys tarkistetaan
yhtälöllä [10, s. 35]:

,

<

(76)

,

missä Rp0,2min on ruuvin 0,2 % –venymisraja. Jos kiristys tehdään menetelmillä, joissa
ruuviin ei kohdistu vääntömomenttia, ruuviliitoksen kestävyys tarkistetaan yhtälöllä [10, s.
35]:

(77)

,

missä FSmax on ruuviin vaikuttava kokonaisvoima ja A0 on ruuvin pienimmän
poikkileikkauksen ala. Käytön aikainen jännitys

,

missä

Zmax on

=

+3 (

red,B

määritetään yhtälöllä [10, s. 35]:

)

(78)

vetojännityksen suurin arvo, k on vääntömomentin pienennyskerroin ja

on väännöstä aiheutuva leikkausjännitys. Vetojännityksen suurin arvo

Zmax

määritetään

yhtälöllä [10, s. 35]:

=

max

(79)
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missä FSmax on ruuviin vaikuttava kokonaisvoima ja A0 on ruuvin pienimmän
poikkileikkauksen ala. Väännöstä aiheutuva leikkausjännitys

max

määritetään yhtälöllä [10,

s. 35]:

=

(80)

missä MG on kiristysmomentin kierteisiin vaikuttava osuus ja WP on ruuvin
poikkileikkauksen vääntövastus. Jos liitos suunnitellaan siten, ettei esijännityksen tai
käytön aikana tapahdu myötäämistä, voidaan ruuviin vaikuttava kokonaisvoima FSmax
määrittää yhtälöllä [10, s. 35]:
=

+

(81)
*

missä FMzul on liitoksen sallittu esijännitysvoima, joka määritetään yhtälöllä (74).

en

on

kuormituskerroin epäkeskisesti kuormitetussa ja epäkeskisesti kiinnitetyssä liitoksessa,
joka määritetään yhtälöllä (46). FAmax on kiinnikkeen suuntaisesti vaikuttavan voiman
suurin arvo ja

F’Vth on lämpötilavaihtelun aiheuttama esijännitysvoiman muutos, joka

määritetään yhtälöllä (70). Yhtälön (81) yhteydessä käytettävä lämpötilavaihtelun
aiheuttama esijännitysvoiman muutos

F’Vth huomioidaan ainoastaan negatiivisena.

Kiristysmomentin kierteisiin vaikuttava osuus MG määritetään yhtälöllä [10, s. 35]:

=

2

+ 1,155

(82)

missä FMzul on liitoksen sallittu esijännitysvoima, joka määritetään yhtälöllä (74). d2 on
ruuvin kierteen nimelliskylkihalkaisija, P on kierteen nousu ja

Gmin

on kierteen

kitkakerroin.

Laskenta-askeleella R9 määritetään ruuviin vaikuttava vaihteleva jännitys keskisesti
kiinnitetyssä ja keskisesti kuormitetussa liitoksessa

a,

sekä ruuviin vaikuttava vaihteleva

jännitys epäkeskisesti kiinnitetyssä ja epäkeskisesti kuormitetussa liitoksessa

ab.
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Vaihtelevan voiman kuormittaman ruuviliitoksen kestävyys tarkistetaan yhtälöllä [10, s.
36]:

(83)

missä
jännitys

AS

on ruuvin suurin sallittu vaihteleva jännitys. Ruuvin suurin sallittu vaihteleva

AS

määritetään yhtälöllä [10, s. 36]:

= 0,85

=
missä

ASV

=

150

2

+ 45

(84)

,

on ruuvin suurin sallittu vaihteleva jännitys, kun ruuvi on kierteytetty ennen

lämpökäsittelyä,

ASG

on ruuvin suurin sallittu vaihteleva jännitys, kun ruuvi on kierteytetty

lämpökäsittelyn jälkeen, FSm on ruuviin vaikuttavan vaihtelevan voiman keskiarvo ja
F0,2min on voima jolla saavutetaan ruuvin 0,2 % –venymisraja. Ruuviin vaikuttava
vaihteleva jännitys keskisesti kiinnitetyssä ja keskisesti kuormitetussa liitoksessa

a

määritetään yhtälöllä [10, s. 36]:

=

(85)

2

missä FSAmax on vaihtoehtoisen ruuvivoiman suurin arvo, FSAmin on vaihtoehtoisen
ruuvivoiman pienin arvo ja AS on ruuvin jännityspoikkipinta-ala. Ruuviin vaikuttava
vaihteleva jännitys epäkeskisesti kiinnitetyssä ja epäkeskisesti kuormitetussa liitoksessa

ab

määritetään yhtälöllä [10, s. 36]:

=
missä

SAbmax

2

on ruuviin taivutuksesta syntyvän jännityksen suurin arvo ja

(86)

SAbmin

on

ruuviin taivutuksesta syntyvän jännityksen pienin arvo. Ruuviin taivutuksesta syntyvä
jännitys

SAb

määritetään yhtälöllä [10, s. 96]:
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= 1+
missä

*

en

1

(87)

8

on kuormituskerroin epäkeskisesti kuormitetussa ja epäkeskisesti kiinnitetyssä

liitoksessa, ssym on kiinnikkeen epäkeskisyyttä kuvaava mitta, a on voiman epäkeskisyyttä
kuvaava mitta, lK on puristumispituus, lers on ruuvin pelkistetty taipumispituus, ES on
ruuvin materiaalin kimmokerroin, EP on peruskomponentin materiaalin kimmokerroin dS
on ruuvin jännityspoikkipinnan halkaisija, I Bers on muodonmuutosalueen jäyhyys, FA on
kiinnikkeen suuntaisesti vaikuttava pelkistetty voima ja AS on ruuvin jännityspoikkipintaala. Muodonmuutosalueen jäyhyys taivutuksessa

=

määritetään yhtälöllä [10, s. 52]:

64

(88)

missä IBers on muodonmuutosalueen jäyhyys, joka määritetään yhtälöllä (67) ja dh on
ruuvin reiän halkaisija. Ruuvin pelkistetty taipumispituus lers määritetään yhtälöllä [10, s.
52]:

=
missä

S

64

(89)

on ruuvin taipumisen elastinen kimmoisuus, ES on ruuvin materiaalin

kimmokerroin ja d3 on ruuvin kierteen nimellissisähalkaisija. Ruuvin taipumisen elastinen
kimmoisuus

S

määritetään samalla proseduurilla kuin ruuvin elastinen kimmoisuus

yhtälössä (48), käyttäen yleistä yhtälöä [10, s. 41]:

=
missä li on ruuvin osan i pituus ja Ii on ruuvin osan i poikkileikkauksen jäyhyys.

(90)

S
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Laskenta-askeleella R10 määritetään ruuvin tai mutterin tukipinnan ja peruskomponentin
välinen pintapaine. Jotta liitos kestäisi asennusvaiheessa syntyvän pintapaineen suurimman
arvon pMmax, on yhtälön [10, s. 36]:

(91)

toteuduttava, missä pG on materiaalin suurin sallittu pintapaine. Asennusvaiheessa
syntyvän pintapaineen suurin arvo pMmax määritetään yhtälöllä [10, s. 36]:

=

(92)

missä FMzul on liitoksen sallittu esijännitysvoima, joka määritetään yhtälöllä (74) ja Apmin
on pienimmän tukipinnan pinta-ala.

Laskenta-askeleella R11 tarkistetaan kierteen kontaktipituuden vähimmäisarvon mgesmin
täyttyminen. Tarkistusta ei tarvitse tehdä, kun käytetään standardimittaisia muttereita,
joiden materiaali on vähintään yhtä lujaa kuin ruuvin materiaali. Kierteen kriittisyys
määritellään yhtälöllä [10, s. 99]:
< 1,
1,

ä

(93)

jossa RS on murtolujuuksien suhde, joka määritetään teräksiselle standardin mukaiselle
kierteelle yhtälöllä [10, s. 99]:

=

2+

(

(
2+

) tan 30°

) tan 30°

(94)

Yhtälössä (94) d on ruuvin nimellisulkohalkaisija, P on kierteen nousu, D2 on sisäkierteen
nimelliskylkihalkaisija, d2 on ruuvin nimelliskylkihalkaisija,

D1 on sisäkierteen

nimellissisähalkaisija, RmM on mutterin tai kierteellisen peruskomponentin materiaalin
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murtolujuus ja RmS on ruuvin materiaalin murtolujuus. Mutterin tai kierteellisen
peruskomponentin vaadittu vähimmäispituus mgesmin määritetään yhtälöllä [10, s. 100]:
=

+

(95)

missä meffmin on mutterin tai peruskomponentin kierteen toiminnallinen pituus ja mZu on
kierteen hyödyntämättömän osan pituus. Jos sisäkierre on kriittinen ja kierteisiin oletetaan
vaikuttavan yksinomaan ruuvin vetojännitys, voidaan mutterin tai peruskomponentin
kierteen toiminnallinen pituus meffmin määrittää yhtälöllä [10, s. 100]:

=

(
2+

) tan 30°

(96)

Yhtälössä (96) RmM on mutterin tai peruskomponentin materiaalin murtolujuus, AS on
ruuvin jännityspoikkipinta-ala, P on kierteen nousu, C1 on ruuvin mitoista riippuva
kierteen pituuden korjauskerroin, C3 on pituuden korjauskerroin kriittisen sisäkierteen
tapaukselle,

BMmin

on mutterin tai peruskomponentin leikkautumislujuus, dmin on ruuvin

nimellishalkaisijan toleranssin pienin arvo ja D2max on mutterin tai peruskomponentin
kierteen kylkihalkaisijan toleranssivälin suurin arvo. Jos ulkokierre on kriittinen ja
kierteisiin oletetaan vaikuttavan yksinomaan ruuvin vetojännitys, voidaan mutterin tai
peruskomponentin kierteen toiminnallinen pituus meffmin määrittää yhtälöllä [10, s. 102]:

=

2+

(

) tan 30°

(97)

missä C2 on pituuden korjauskerroin kriittisen ulkokierteen tapaukselle ja D1max on
mutterin tai peruskomponentin sisäkierteen sisähalkaisijan toleranssivälin suurin arvo.
Kierteen hyödyntämättömän osan pituus mZu määritetään yhtälöllä [10, s. 100, 102]:

=

2 ,
1,2 ,

ä

(98)
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Ruuvin mitoista riippuva kierteen pituuden korjauskerroin C1 määritetään yhtälöllä [10, s.
99]:

=

3,8

1,

2,61,

1,4

> 1,9

< 1,9

(99)

missä s on mutterin tai kierrereiän ympärille mahtuvan kuvitteellisen lieriön halkaisija ja d
on ruuvin nimellishalkaisija. Pituuden korjauskerroin kriittisen sisäkierteen tapaukselle C3
määritetään yhtälöllä [10, s. 99]:

=

0,728 + 1,769

2,896
0,897,

+ 1,296

1

,

0,4 <

<1

(100)

missä RS on yhtälön (94) mukainen murtolujuuksien suhde, joka rajoitetaan yhtälöllä [10,
s. 99]:
0,4

(101)

Pituuden korjauskerroin kriittisen ulkokierteen tapaukselle C2 määritetään yhtälöillä [10, s.
102]:

ja

=

,
1<
1,187,

= 5,594

13,682

< 2,2
2,2
+ 14,107

(102)

6,057

+ 0,9353

(103)

Laskenta-askeleella R12 tarkistetaan liitoksen liukumiskestävyys ja leikkauskestävyys.
Jotta liitos ei liukuisi, on käytönaikaisen puristusvoiman vähimmäisarvon FKRmin täytettävä
ehto [10, s. 38]:
>

(104)
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missä FKQerf on liukumisen estävä puristusvoima ja SG on varmuuskerroin, jonka
suunnittelija määrittelee. Tyypillisesti varmuuskertoimelle asetetaan arvot:
1,2,
1,8,

(105)

Käytönaikaisen puristusvoiman vähimmäisarvon FKRmin määritetään yhtälöllä: [10, s. 37]:

=

(1

)

(106)

missä FMzul on yhtälön (74) mukainen liitoksen sallittu esijännitysvoima,
(38) mukainen esikiristyskerroin,

*

en

A

on yhtälön

on yhtälön (46) mukainen kuormituskerroin

epäkeskisesti kuormitetussa ja epäkeskisesti kiinnitetyssä liitoksessa, FAmax on kiinnikkeen
suuntaisesti vaikuttavan voiman suurin arvo, FZ on yhtälön (69) mukainen esijännityksen
muutos. Yhtälössä (106)

F’Vth on lämpötilavaihtelun aiheuttama esijännitysvoiman

muutos, joka määritetään yhtälöllä (70), mutta huomioidaan vain positiivisena. [10, s. 37]

Liukumisen estävä puristusvoima FKQerf määritetään yhtälöllä [10, s. 37]:

=

+

(107)

missä FQmax on ruuviin kohtisuorasti vaikuttavan voiman suurin arvo, MYmax on ruuviin
vaikuttavan vääntömomentin suurin arvo, qF on voimaa välittävien kitkaliitospintojen
lukumäärä, qM on vääntöä välittävien kitkaliitospintojen lukumäärä,

Tmin

on liitospintojen

kitkakertoimien pienin arvo ja ra on kitkapinnan säde. Jos liitoksessa tapahtuu liukumista,
saattaa ruuviin vaikuttaa leikkausjännitys

Qmax

ja siksi ruuvin leikkauskestävyyden

B

on

täytettävä ehto [10, s. 38]:
>

(108)
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missä SA on leikkauskestävyyden varmuuskerroin, jonka arvoksi asetetaan tyypillisesti 1,1.
Leikkausjännitys

Qmax

määritetään yhtälöllä [10, s. 38]:

=

(109)

missä FQmax on ruuviin kohtisuorasti vaikuttavan voiman suurin arvo ja A on ruuvin
leikkautumispinta-ala.

Laskenta-askeleella R13 määritetään ruuvin kiristysmomentti MA,S. Kiristysmomenttia ei
tarvitse määrittää jos kiristys tehdään jollain muulla kuin väännön mittaamiseen
perustuvalla kiristysmenetelmällä, tai jos liitos suunnitellaan siten, että esijännitys ylittää
ruuvin materiaalin myötörajan. Kiristysmomentti MA,S määritetään yhtälöllä [10, s. 76]:

,

missä

MA

=

+

on

+

ruuvin

lukituskomponenteista

(110)

kiristysmomentti

johtuva

tavallisessa

momenttivastus

liitoksessa,

kierteessä

ja

MU’’
MKZu

on
on

lukituskomponenteista johtuva momenttivastus tukipinnalla. Lukituskomponentteja tai
muita ruuvin pyörimistä vastustavia komponentteja ovat esimerkiksi lukitusaluslevyt ja
lukitusmutterit. Ruuvin kiristysmomentti tavallisessa liitoksessa MA määritetään yhtälöllä
[10, s. 77]:

=

0,16 + 0,58

+

2

(111)

missä FMzul on yhtälön (74) mukainen liitoksen sallittu esijännitysvoima, P on kierteen
nousu, d2 on ruuvin nimelliskylkihalkaisija,
arvo,

Kmin

Gmin

on kierteiden kitkakertoimien pienin

on ruuvin tai mutterin tukipintojen kitkakertoimien pienin arvo ja DKm on

laskennallinen tukipinnan halkaisija. Laskennallinen tukipinnan halkaisija DKm määritetään
yhtälöllä:

=

(

+
2

)

(112)
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Missä dW on tukipinnan ulkohalkaisija ja DKi on tukipinnan sisähalkaisija.

2.4 Mitoittaminen elementtimenetelmällä
Elementtimenetelmä on lujuustarkasteluun kehitetty numeerinen ratkaisumenetelmä, jota
käytetään yleensä tietokoneavusteisesti. Menetelmässä monimutkainen geometria jaetaan
pieniin osiin eli elementteihin, jotka yhdistetään toisiinsa solmupisteissä. Jokainen
elementti analysoidaan reunaehtojen avulla muusta rakenteesta irrotettuna. Käytettävien
elementtien koko ja muoto riippuu tarkasteltavan rakenteen geometriasta, reunaehdoista ja
kuormituksesta.

Tulokset

ovat

tarkempia

pienillä

elementeillä

eli

tiheällä

elementtiverkolla, mutta ratkaisuaika on suurempi. Elementtien kokoa voidaan muuttaa
tarkasteltavassa rakenteessa siten, että kriittisillä alueilla elementtiverkko on tiheämpi.
Vakiintuneita elementtityyppejä ovat viivaelementit, palkkielementit, kaksiulotteiset
solidielementit, kolmiulotteiset solidielementit ja laattaelementit. Kuvassa 20 esitetään
esimerkki kolmiulotteisilla solidielementeillä muodostetusta elementtiverkosta, jota on
tihennetty tarkastelun kannalta kiinnostavilla alueilla. [16, s. 1 – 6]

Kuva 20. Esimerkki kolmiulotteisen kappaleen elementtiverkosta.

Elementtimenetelmän

käyttäminen

tietokoneavusteisesti

mahdollistaa

rakenteen

monipuolisen tarkastelun. Analyysi voidaan tehdä käyttäen esimerkiksi epälineaarista
materiaalimallia, epälineaarisia rajoitteita ja geometrista epälineaarisuutta. Ruuviliitosten
tarkastelussa

epälineaarista

materiaalimallia

voidaan

käyttää

esimerkiksi

ruuvin

tunkeutumisen ja muiden plastisten muodonmuutoksien huomioimiseen. Epälineaarisia
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rajoitteita voidaan käyttää esimerkiksi kontaktien mallintamiseen ja geometrista
epälineaarisuutta esikiristyksen simulointiin. [15, s. 58]

Standardin VDI 2230 osassa 2 esitetään neljä mallinnusluokkaa ruuviliitosten
analysoimiseksi

elementtimenetelmällä.

Mallinnusluokalla

1

peruskomponentit

mallinnetaan yhtenä kappaleena ja kiinnikkeet jätetään pois tarkastelusta. Kappaleet on
sulautettu toisiinsa liitospinnan puristumisalasta, ja tarkastelulla määritetään liitospintaan
muodostuvat sisäiset jännitykset. Ruuvin kestävyys määritetään standardin VDI 2230 osan
1 mukaisesti. Mallinnusluokalla 2 ruuvi mallinnetaan viivaelementtinä, jolla voidaan
määrittää ruuvin aiheuttamat jousivoimat ja jännitykset kappaleisiin. Viivaelementti
sidotaan kappaleisiin samoille alueille, joihin ruuvin ja mutterin tukipinnat vaikuttavat.
Tarkastelulla saadaan selville ruuvin sisäiset jännitykset, joita käytetään esimerkiksi ruuvin
kestävyyden määrittämiseen standardin VDI 2230 osan 1 mukaisesti. Mallinnusluokalla 3
ruuvi

mallinnetaan

kiinteänä

lieriönä

ilman

kierteitä.

Lieriön

geometria,

materiaaliominaisuudet ja muut vaikuttavat yhtälöt on määriteltävä niin, että mallinnetulla
lieriöllä on samat ominaisuudet kuin tarkasteltavalla ruuvilla. Mallinnusluokalla 4 ruuvi ja
kappaleet mallinnetaan yksityiskohtaisesti vastaamaan niiden todellisia mittoja. Myös
ruuvin kierteet mallinnetaan. Kaikki kappaleiden väliset kosketuspinnat mallinnetaan
kontaktirajoitteilla. Taulukossa 5 esitetään yhteenveto ruuviliitoksen mallintamisen eroista
mallinnusluokkien välillä. [15, s. 59]

Taulukko 5. Mallintamisen erot mallinnusluokkien välillä [15, s. 62].
Mallinnusluokka

1

2 ja 3

4

Pieni

Keskiverto

Suuri

Ruuvin esitys

Ei mallinneta

Yksinkertaistettu
mallinnus

Yksityiskohtainen
mallinnus

Liitospinnan
kontakti

Ei huomioida

Huomioidaan

Huomioidaan

Esijännitys

Ei huomioida

Huomioidaan

Huomioidaan

Työmäärä

Taulukossa

6

esitetään

yhteenveto

ruuviliitoksen

mallintamiseen

tarvittavista

parametreista, riippuen käytettävästä mallinnusluokasta. Tarvittavat parametrit voidaan
määrittää standardin VDI 2230 osan 1 mukaisesti. [15, s. 62]
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Taulukko 6. Mallintamiseen tarvittavat parametrit [15, s. 62].
Mallinnusluokka
Ruuvin elastinen kimmoisuus

S

Komponenttien elastinen kimmoisuus

P

Kuormitustekijä n
Esikiristyskerroin

A

Plastinen muodonmuutos fZ

1

2 ja 3

4

Tarvitaan

Tarvitaan osittain

Ei tarvita

Tarvitaan

Ei tarvita

Ei tarvita

Tarvitaan

Ei tarvita

Ei tarvita

Tarvitaan

Tarvitaan

Tarvitaan

Tarvitaan

Tarvitaan

Tarvitaan

2.5 Mitoitusmenetelmien vertailu
Erona EC3-standardin ja VDI 2230 –standardin välillä on se, että EC3-standardi
määrittelee ruuviliitoksille viisi ruuvikiinnitysluokkaa, jotka ovat A, B, C, D ja E, kun taas
VDI 2230 –standardissa käsitellään vain yhtä ruuvikiinnitysluokkaa. VDI 2230 –standardin
mitoitusmenetelmä vastaa EC3-standardin ruuvikiinnitysluokkia B ja C, joissa liitos
mitoitetaan liukumisen kestäväksi ja ruuvi on esijännitetty.

EC3-standardin mukaisten ruuvikiinnitysluokkien B ja C mitoitus perustuu siihen, että
liukumiskestävyyden mitoitusarvon Fs,Rd on oltava suurempi kuin leikkausrasituksen
mitoitusarvo Fv,Ed. Lisäksi tarkistetaan reunapuristuskestävyys, leikkauskestävyys tai
peruskomponenttien

kestävyys

plastisuusteorian

mukaisesti.

Liukumiskestävyyden

mitoitusarvon murtorajatilassa Fs,Rd määrittämisessä otetaan huomioon ruuvin reiän tyyppi
ks,

liitospintojen

murtorajatilassa
suuntaisesti

M3,

välinen

kitkakerroin,

liukumiskestävyyden

osavarmuusluku

esijännitysvoiman mitoitusarvo Fp,C sekä mahdollinen ruuvin

vaikuttava

vetovoima

Ft,Ed.

Esijännitysvoiman

mitoitusarvon

Fp,C

määrittämisessä otetaan huomioon ruuvin materiaalin vetomurtolujuus fub ja ruuvin
jännityspoikkipinta-ala As. [9, s. 32 – 33]

EC3-standardin mukaisissa ruuvikiinnitysluokkien B ja C mitoituksessa ei oteta kantaa
siihen, miten esijännitysvoiman mitoitusarvo Fp,C saavutetaan. Esijännitysvoiman
mitoitusarvon oletetaan pysyvän samana käytön aikana. EC3-standardin mukainen
mitoitusmenetelmä on tarkoitettu lähinnä staattisesti kuormitetuille teräsrakenteille.
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VDI 2230 –standardin mitoitusmenetelmällä määritetään ruuvin kiristysmomentti MA,
tarkistetaan liitoksen leikkauskestävyys

Qmax,

liukumiskestävyys SG, kierteen vaadittu

kontaktipituus mgesmin, pintapaine pmax, vaihteleva jännitys
asennusjännitys

red,M.

esikiristysmenetelmästä

a,

käyttöjännitys

red,B

ja

Tarkastelussa otetaan huomioon vaadittava esijännitysvoima,
riippuva

epätarkkuus

saavutettavassa

esijännitysvoimassa,

esijännitysvoiman muutokset käytön aikana, komponenttien elastinen kimmoisuus, ruuvin
epäkeskisyys liitospintaan nähden sekä ruuvin suuntaisen voiman epäkeskisyys ruuviin
nähden. Taulukossa 7 vertaillaan EC3-standardin ja VDI 2230 –standardin kattavuutta
liukumisen kestävän kiinnityksen mitoittamiseen. [10, s. 29]

Taulukko 7. EC3-standardin ja VDI 2230 –standardin kattavuuden vertailua [9; 10].
EC3 Kiinnitysluokka C

VDI 2230

4

20 – 65

8.8 ja 10.9

8.8; 10.9 ja 12.9

S235, S275, S355, S420,
S450, S460

Ei rajoitettu

Laskettavia yhtälöitä
Ruuvien lujuudet
Teräslajit

Taulukosta 7 nähdään, että VDI 2230 on kattavampi mitoitusmenetelmä liukumisen
kestävän kiinnityksen mitoittamiseen.

Taulukossa 8 vertaillaan EC3-standardia, VDI 2230 –standardia ja elementtimenetelmää
keskenään sen

mukaan,

kuinka kattavasti ne ottavat

huomioon ruuviliitoksen

mitoittamiseen liittyviä ilmiöitä. Taulukossa 8 kolme plusmerkkiä tarkoittaa, että
menetelmä ottaa ilmiön parhaiten huomioon. Kaksi plusmerkkiä tarkoittaa, että menetelmä
ottaa ilmiön keskinkertaisesti huomioon, yksi plusmerkki tarkoittaa, että menetelmä ottaa
ilmiön huonoiten huomioon ja miinusmerkki tarkoittaa, että menetelmä ei ota ilmiötä
huomioon lainkaan. Taulukosta 8 nähdään, että elementtimenetelmä ottaa ruuviliitoksen
mitoittamiseen liittyviä ilmiöitä parhaiten huomioon ja standardi VDI 2230 ottaa ilmiöitä
EC3-standardia

paremmin

huomioon.

Standardi

VDI

2230

ei

ota

huomioon

palamurtumista, nivelellisten ruuviliitosten mitoitusta, eikä peruskomponenttien mitoitusta.
Elementtimenetelmä ei ota huomioon esikiristysmenetelmän epätarkkuutta, komponenttien
kulumisesta johtuvaa muutosta esikiristysvoimassa, eikä ohjeista ruuvien karkeassa
esivalinnassa.
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Taulukko 8. Mitoittamiseen liittyvien ilmiöiden huomioimisen vertailua menetelmien
välillä.
Ominaisuus

EC3 VDI 2230 FEM

Epäkeskinen ruuvin suuntainen kuormitus

–

++

+++

Epäkeskinen kiinnitys

+

++

+++

Ruuviin kohdistuva taivutusmomentti

–

++

+++

Vaihteleva kuormitus

–

++

+++

Yhdistetty leikkaus- ja vetojännitys

+

++

+++

Reunapuristuskestävyys

++

+

+++

Esijännityksen määritys

–

+++

++

–

++

+++

–

+++

–

–

+++

++

Esikiristysmenetelmän epätarkkuuden huomioiminen

–

+++

–

Esikiristysmomentin määrittäminen

+

+++

++

–

++

+++

++

–

+++

+++

+

++

Ruuvin tai mutterin lävistymiskestävyys

+

++

+++

Nivelellisen ruuviliitoksen mitoitus

++

–

+++

–

+++

–

Peruskomponenttien mitoitus

++

–

+++

Plus-merkkejä yhteensä

15

35

46

Miinusmerkkejä yhteensä

10

4

2

Komponenttien elastisen kimmoisuuden vaikutus
esijännitykseen
Kulumisesta johtuva käytön aikaisen esijännityksen muutos
Lämpötilavaihtelusta johtuva käytön aikaisen esijännityksen
muutos

Epäkeskisen esijännityksen aiheuttama ruuvin
taivutusmomentti
Palamurtuminen
Kiinnittimien välisten etäisyyksien raja-arvojen määrittäminen

Ruuvin karkean esivalinta

Taulukossa 9 esitetään vertailua ruuviliitosten mitoitusmenetelmiin viittaavien julkaisuiden
määrästä neljässä eri tietokannassa. Käytetyt hakusanat esitetään taulukossa menetelmien
nimien alapuolella sulkeissa. Taulukosta 9 nähdään, että kansalliskirjaston ylläpitämässä
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Doria-tietokannassa EC3-standardi on selvästi tunnetumpi kuin VDI 2230 –standardi.
Muissa vertailluissa tietokannoissa VDI 2230 –standardi on hieman EC3 –standardia
tunnetumpi. Taulukosta 9 nähdään, että elementtimenetelmä on ruuviliitosten tarkastelussa
yleisesti tunnetumpi kuin muut vertailun menetelmät.

Taulukko 9. Menetelmiin viittaavien julkaisuiden määrän vertailu.

Aineisto

Menetelmä

EC3

VDI 2230

FEM

(hakusanat)

(1993-1-8 bolted

(VDI 2230)

(FEM bolted
joint)

joint)
EBSCO-Academic Search Elite

6

6

239

Doria

73

2

22

METADEX (ProQuest-CSA)

3

14

54

SCOPUS (Elsevier API)

96

118

842

Yhteensä

178

140

1157
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3 MITOITUSOHJELMA

Ruuviliitosten mitoitusmenetelmien vertailun perusteella standardi VDI 2230 soveltuu
sähkökoneiden ruuviliitosten mitoittamiseen analyyttisistä mitoitusmenetelmistä parhaiten.
VDI 2230 –standardin mukainen mitoitusmenetelmä valitaan käytettäväksi ruuviliitosten
mitoitusohjelman laadintaan. Mitoitusohjelma laaditaan Microsoft Excel –ohjelman
versiolla 2013.

3.1 Vaatimukset
Laadittavan mitoitusohjelman tarkoituksena on mitoittaa sähkökoneiden vääntöä välittäviä
ruuviliitoksia alkuarvojen perusteella.

Taulukossa 10 esitetään mitoitusohjelman

vaatimuslista.

Taulukko 10. Mitoitusohjelman vaatimuslista.
Vaatimus (V)
/ Toive (T)
V
V

V
V

Kuvaus
Mitoittaa ruuviliitoksen automaattisesti alkuarvojen perusteella.
Käyttää mitoittamiseen kansainvälisesti tunnettua tai standardin
mukaista menetelmää.
Soveltuu vääntöä välittävien pyörähdyssymmetristen laippaliitosten
mitoittamiseen, joissa voi esiintyä myös muita ulkoisia voimia.
Soveltuu vaihtelevakuormitteisten liitosten mitoittamiseen.
Tulostaa lujuustarkastelusta raportin, jossa laskentavaiheet, päivämäärä,

T

projektin nimi, suunnittelijan nimi ja tarkastajan nimi tulostuvat
automaattisesti.

3.2 Toiminta
Mitoitusohjelmalla voidaan mitoittaa yksittäinen ruuviliitos standardin VDI 2230 osan 1
mukaisesti. Useasta ruuvista koostuva liitos on pelkistettävä yhdestä ruuvista koostuvaksi
ennen laskennan aloittamista. Mitoitusohjelma tarkistaa ruuvin kestävyyden annettujen
alkuarvojen

perusteella

ja

tulostaa

tapauskohtaisen

lujuustarkasteluraportin.

Jos

laskennassa ilmenee ongelmia, ohjelma antaa käyttäjälle virheilmoituksen ja ohjeita
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virheen korjaamiseksi. Mitoitusohjelma soveltuu standardien ISO 4014 ja ISO 4017
mukaisten kuusiokantaruuvien, sekä standardin ISO 4762 mukaisten kuusiokoloruuvien
mitoittamiseen. Mitoitusohjelma soveltuu lujuusluokkien 8.8, 10.9 ja 12.9 ruuveille.
Ohjelmaa käyttämällä mitoittamiseen kuluu aikaa noin 1 – 10 tuntia riippuen esikäsittelyn
tarpeesta.

Laskenta-askeleella

R0

ohjelma

laskee

arvion

ruuvin

nimellishalkaisijalle

d,

esijännitysvoiman vähimmäisarvolle FMmin ja esijännitysvoiman suurimmalle arvolle
FMmax. Mikäli ruuviin vaikuttaa ruuvin suuntainen voima FA, tarkistaa ohjelma myös
liitoksen geometrian kelpoisuuden. Alkuarvoissa käyttäjä voi valita vaihtoehdon, jossa
ruuvin nimellishalkaisija valitaan manuaalisesti, jolloin käyttäjän määrittämää ruuvin
nimellishalkaisijaa käytetään ohjelman laskeman arvion sijaan. Liitteen I sivuilla 1 ja 2
esitetään vuokaaviot laskenta-askeleen R0 toiminnasta.

Laskenta-askeleella R1 ohjelma määrittää esikiristyskertoimen

A

yhtälön (38) mukaisesti.

Laskenta-askeleella R2 ohjelma laskee vaaditun puristusvoiman vähimmäisarvon FKerf
liitteen I sivulla 3 esitettävän vuokaavion mukaisesti.

Laskenta-askeleella R3 ohjelma laskee ruuvivoiman muutoksen FSA, levyvoiman
muutoksen FPA, kuormituksen sijainnin huomioivan kertoimen n, kuormituskertoimen
ruuvin elastisen kimmoisuuden
P.

S

,

ja puristettujen komponenttien elastisen kimmoisuuden

Liitteen I sivulla 4 esitetään vuokaavio laskenta-askeleen R3 toiminnasta.

Laskenta-askeleella R4 ohjelma laskee plastisen muodonmuutoksen aiheuttaman
esijännitysvoiman muutoksen FZ ja lämpötilavaihtelun aiheuttaman esijännitysvoiman
muutoksen
toiminnasta.

F’Vth. Liitteen I sivulla 5 esitetään vuokaavio laskenta-askeleen R4
Laskentaa

lämpölaajenemiskertoimen

on

yksinkertaistettu

oletetaan

pysyvän

siten,
samana

että

kimmokertoimen

lämpötilasta

ja

riippumatta.

Laskennassa lämpötilan oletetaan vaikuttavan ainoastaan peruskomponentteihin.

Laskenta-askeleella R5 ohjelma laskee esikiristysvoiman pienimmän arvon FMmin ja
laskenta-askeleella R6 esikiristysvoiman suurimman arvon FMmax. Liitteen I sivulla 6
esitetään vuokaavio laskenta-askeleiden R5 ja R6 toiminnasta.
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Laskenta-askeleella R7 ohjelma laskee ruuvin suurimman sallitun esijännitysvoiman FMzul,
tarkistaa ruuvin kestävyyden esijännitysvoiman suhteen ja laskee kestävyydelle
varmuusluvun. Liitteen I sivulla 7 esitetään vuokaavio laskenta-askeleen R7 toiminnasta.

Laskenta-askeleella R8 ohjelma laskee ruuviin vaikuttavan käytön aikaisen jännityksen
red,B,

tarkistaa ruuvin kestävyyden käytön aikana ja laskee kestävyydelle varmuusluvun.

Liitteen I sivulla 8 esitetään vuokaavio laskenta-askeleen R8 toiminnasta.

Laskenta-askeleella R9 ohjelma tarkistaa ruuvin kestävyyden, kun ruuviin vaikuttaa
vaihteleva jännitys. Ohjelma laskee ruuvin kestävyydelle myös varmuusluvun vaihtelevan
jännityksen suhteen. Liitteen I sivulla 9 esitetään vuokaavio laskenta-askeleen R9
toiminnasta.

Laskenta-askeleella R10 ohjelma laskee liitoksen pintapaineen suurimman arvon ja
tarkistaa liitoksen kestävyyden pintapaineen suhteen. Ohjelma laskee kestävyydelle myös
varmuusluvun. Laskentaa yksinkertaistetaan siten, että pintapaine lasketaan aina ruuvin
tukipinnan mukaan ja tukipinnan sisähalkaisijana DKi käytetään aina vapaareiän halkaisijaa
tai viisteen ulkohalkaisijaa. Liitteen I sivulla 10 esitetään vuokaavio laskenta-askeleen R10
toiminnasta.

Laskenta-askeleella

R11

ohjelma

laskee

kierteitetyn

peruskomponentin

vähimmäispituuden mgesmin. Liitteen I sivulla 11 esitetään vuokaavio laskenta-askeleen R11
toiminnasta.

Laskenta-askeleella R12 ohjelma tarkistaa

liitoksen kestävyyden liukumisen ja

leikkautumisen suhteen. Ohjelma laskee kestävyyksille myös varmuusluvut. Liitteen I
sivulla 12 esitetään vuokaavio laskenta-askeleen R12 toiminnasta. Laskenta-askeleella R13
ohjelma laskee ruuvin esikiristysmomentin MA,S liitteen I sivulla 13 esitettävän vuokaavion
mukaisesti.
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3.3 Ulkoasu
Ohjelma sisältää 17 välilehteä, joista kolme välilehteä toimii rajapintana käyttäjän ja
ohjelman välillä, 12 välilehteä sisältää laskentatoimet ja kaksi välilehteä toimivat ohjelman
käyttämänä kirjastona. Rajapintana toimivista välilehdistä yksi toimii ohjelman
käyttöliittymänä, toinen sisältää tulokset ja kolmas lujuustarkasteluraportin. Kirjaston
välilehdistä yksi sisältää ruuvien mittoja sekä materiaalien ominaisuuksia ja toinen sisältää
ohjelmassa käytettävät tekstit. Kuvassa 21 esitetään projektitietojen ja kuormitustapauksen
määrittämisen ulkoasu.

Kuva 21. Projektitietojen ja kuormitustapauksen määrittämisen ulkoasu.

Kuten kuvasta 21 nähdään, alkuarvojen valikot ovat vasemmassa reunassa ja täytettävät
alkuarvot syötetään oikeassa reunassa oleviin soluihin. Täytettävät solut on ohjelmassa
värjätty vihreällä ja tapauksen kannalta tarpeettomat solut häivytetään. Ohjelman
kirjastoon on tallennettu 30 materiaalia, joista valitsemalla materiaaliominaisuudet
täyttyvät

automaattisesti.

Käyttäjä

voi

määrittää

materiaaliominaisuudet

manuaalisesti. Kuvassa 22 esitetään materiaalin määrittämisen ulkoasu.

myös
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Kuva 22. Materiaalin määrittämisen ulkoasu.

Kuvassa 23 esitetään ohjelman viesti-ikkunan ulkoasu. Viesti-ikkuna antaa käyttäjälle
tietoa laskennan edistymisestä ja ohjeita ongelmatilanteissa. Kuvan 23 tapauksessa ohjelma
havaitsee virheen laskenta-askeleella R0 ja ohjeistaa käyttäjää valitsemaan tarkemman
kiristysmenetelmän.

Kuva 23. Viesti-ikkunan ulkoasu.

Projektitietojen, kuormitustapauksen, materiaalin määrittämisen ja viesti-ikkunan lisäksi
käyttöliittymä-välilehdellä määritetään liitoksen ja ruuvin parametreja. Kuvassa 24
esitetään ohjelman tulokset-välilehden ulkoasu. Tulokset-välilehdeltä käyttäjä voi
tarkastella saatuja tuloksia ja tarvittaessa muuttaa alkuarvoja tulosten perusteella.
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Kuva 24. Ohjelman tulokset-välilehden ulkoasu.

Liitteessä

II

esitetään

esimerkki

laskentaohjelmalla

tulostettavasta

lujuustarkasteluraportista. Ohjelma täyttää lujuustarkasteluraportin tiedot automaattisesti
alkuarvojen ja tulosten perusteella.
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4 TULOSTEN TARKASTELU

Työn tuloksena saatiin tavoitteet täyttävä ruuviliitosten

mitoitusohjelma,

jonka

mitoitusmenetelmä on kansainvälisesti tunnetun standardin VDI 2230 mukainen.
Standardin VDI 2230 mukainen mitoitusmenetelmä soveltuu taulukon 8 perusteella
parhaiten pyörivien sähkökoneiden ruuviliitosten mitoittamiseen. Mitoitusohjelmalla
voidaan tulostaa lujuustarkasteluraportti, jolloin tulokset ovat yhtenäisiä eri käyttäjien
välillä. Ohjelmaa käyttämällä mitoittamiseen kuluu aikaa noin 1 – 10 tuntia riippuen
liitoksen esikäsittelyn tarpeesta. Aikaisemmin käytetyillä menetelmillä mitoittamiseen
kului noin 20 tuntia, eli ohjelmaa käyttämällä voidaan säästää aikaa noin 10 – 19 tuntia
liitosta kohden. Jos liitokseen vaikuttaa ainoastaan vääntömomentti, on ohjelman
käyttäminen suoraviivaista ja nopeaa, koska ruuvien pituusakseleihin nähden kohtisuora
voima FQ jakautuu tasaisesti kaikille ruuveille. Jos liitokseen vaikuttaa ruuvien
pituusakselien suuntainen voima FA, on liitoksen pelkistäminen yksittäisestä ruuvista
koostuvaksi liitokseksi vaikeampaa.

Kohdeyritys oli tyytyväinen työn tuloksiin. Mitoitusohjelmaa muokattiin käyttäjien
antaman palautteen perusteella lisäämällä ohjeita alkuarvojen määrittämiseen, sekä
lisäämällä selityksiä lujuustarkasteluraporttiin. [17]

4.1 Mitoitusohjelman toimivuuden arviointia laskuesimerkin avulla
VDI 2230 standardissa esitetään viisi laskuesimerkkiä B1 – B5. Laskuesimerkki B2, jossa
mitoitetaan vääntöä välittävä pyörähdyssymmetrinen laippaliitos, vastaa parhaiten
ohjelmalla mitoitettavia liitoksia. Ohjelman toimivuutta arvioidaan mitoittamalla
laskuesimerkin B2 liitos ja vertaamalla saatuja tuloksia standardissa esitettyihin tuloksiin.

Laskuesimerkin ruuviliitos koostuu ruuvista, mutterista ja kahdesta peruskomponentista.
Liitoksessa

ei

ole

lukituskomponentteja,

eikä

aluslaattoja.

Peruskomponenttien

materiaalina on EN-GJL-250 –teräs, kiinnikkeenä on standardin ISO 4014 laatuluokan A
mukainen osittaiskierteinen ruuvi, jonka kierteetön osa on leikkaantumistasossa ja
esikiristys tehdään momenttivääntimellä. Ruuvin vapaareiässä käytetään toleranssiluokkaa
H12. Liitokseen vaikuttaa ainoastaan ruuviin nähden kohtisuora staattinen kuormitus FQ,
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jolloin laskenta-askeleita R8, R9 ja R11 ei huomioida, eikä geometrian kelpoisuuden
tarkistusta tarvita. Taulukossa 11 esitetään laskuesimerkin B2 alkuarvot.

Taulukko 11. Laskuesimerkin B2 alkuarvot. [10, s. 136 – 142]
Parametri

Arvo

Yksikkö

FQmax

8400

[N]

l

80

[mm]

lk

60

[mm]

h1

30

[mm]

h2

30

[mm]

ro

169

[mm]

rs

129

[mm]

ri

89

[mm]

i

12

[kpl]

Tmin

0,15

Gmin

0,12

Kmin

0,12

RZ

10

Lujuusluokka
Standardissa

m]

10.9
VDI

esijännitysvoiman

2230

laskuesimerkin

suurimmaksi

arvoksi

B2

laskenta-askeleella

FMmax

saatu

R0

100 000N

on

ruuvin

ja

ruuvin

nimellishalkaisijaksi 16mm. [10, s. 138.] Tulos on kuitenkin virheellinen, sillä ruuvin
esijännitysvoiman suurimman arvon FMmax ollessa 100 000N ja ruuvin lujuuden ollessa
10.9 valitaan standardin VDI 2230 taulukosta A7 ruuvin nimellishalkaisijaksi 18mm. [10,
s. 117.] Laaditulla mitoitusohjelmalla saadaan laskenta-askeleen R0 tuloksiksi muuten
samat arvot kuin standardissa, mutta ruuvin nimellishalkaisijaksi ohjelma valitsee 18mm.
Jotta vertailua voidaan jatkaa tarkoituksenmukaisesti, asetetaan mitoitusohjelmassa ruuvin
nimellishalkaisijaksi manuaalisesti 16mm.

Taulukossa 12 verrataan ohjelman ja standardin välisiä laskuesimerkin B2 tuloksia.
Taulukosta 12 nähdään, että laskenta-askeleella R7 laskentaohjelmalla saadaan eri tulos
liitoksen suurimmalle sallitulle esijännitysvoimalle FMzul kuin standardissa. Ero johtuu
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siitä, että standardissa liitoksen suurin sallittu esijännitysvoima luetaan standardin VDI
2230 taulukosta A1, kun taas ohjelmassa se lasketaan yhtälön (74) mukaan. Taulukossa 12
laskenta-askeleilla R10, R12 ja R13 ilmenevät erot standardin ja ohjelman tulosten välillä
johtuvat erisuuruisesta liitoksen suurimmasta sallitusta esijännitysvoimasta FMzul. Eroista
johtuen laskenta-askeleella R12 tehtävän tarkistuksen perusteella, ohjelman tuloksilla ruuvi
ei ole kestävä ja standardin tuloksilla ruuvi on kestävä.

Taulukko 12. Laskuesimerkin B2 tulosten vertailua.
Laskentaaskel

VDI 2230

Ohjelma

F [N]

10000

10000

Ero
[%]
0

FMmin [N]

63000

63000

0

FMmax [N]

100000

100000

0

d [mm]

16

18

12,50

R1

A

1,6

1,6

0

R2

FKerf [N]

56000

56000

0

S

2,249E-06

2,248E-06

0,04

P

7,81E-07

7,82E-07

0,13

R0

R3

Parametri

R4

FZ [N]

3630

3630

0

R5

FMmin [N]

59630

59630

0

R6

FMmax [N]

95408

95408

0

R7

FMzul [N]

118800

108490

8,68

R10

pMmax [N/mm²]

784

718

8,42

R12

FKRmin [N]

70620

64176

9,13

R13

MA,S [Nm]

302

274

9,21

Kuvassa 25 vertaillaan ohjelmalla laskettuja ja standardin VDI 2230 taulukosta A1 saatuja
suurimman sallitun esijännitysvoiman FMzul arvoja, kun kierteen kitkakerroin on 0,12 ja
ruuvin lujuusluokka 10.9. Kuvassa 25 sininen viiva kuvaa ohjelmalla yhtälön (74)
mukaisesti laskettuja arvoja, ja punainen viiva kuvaa standardissa VDI 2230 taulukoituja
arvoja. Kuvassa 25 vaaka-akselilla on ruuvin nimellishalkaisija millimetreinä ja
pystyakseleilla ovat voima Newtoneina sekä voimien ero prosentteina. Kuvasta 25
nähdään, että ohjelmalla laskettujen ja standardissa taulukoitujen arvojen prosentuaalinen
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ero pienenee ruuvin koon kasvaessa. Kuvasta 25 nähdään, että ohjelmalla lasketut arvot
ovat taulukoituja arvoja pienempiä, eli käyttämällä ohjelman laskemia arvoja mitoitus on
varmempi.

Kuva 25. Suurimman sallitun esijännitysvoiman FMzul vertailua ohjelmalla lasketun ja
standardissa VDI 2230 taulukoidun arvon välillä.

Jos

standardissa

tehty

virhe

laskenta-askeleella

R0

korjataan,

eli

ruuvin

nimellishalkaisijaksi d valitaan 18mm, saadaan taulukon 13 mukaiset tulokset. Ohjelmasta
saatujen tulosten perusteella nimellishalkaisijaltaan 18mm:n ruuvi kestää standardin VDI
2230 laskuesimerkin B2 mukaisen tapauksen.
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Taulukko 13. Laskuesimerkin B2 tulosten vertailua.
VDI 2230

Ohjelma

Ero [%]

F [N]

10000

10000

0,0

FMmin [N]

63000

63000

0,0

FMmax [N]

100000

100000

0,0

d [mm]

16

18

12,5

R1

A

1,6

1,6

0,0

R2

FKerf [N]

56000

56000

0,0

S

2,249E-06

1,902E-06

15,4

P

7,81E-07

6,82E-07

12,6

Laskenta-askel

Parametri

R0

R3
R4

FZ [N]

3630

4256

17,2

R5

FMmin [N]

59630

60256

1,0

R6

FMmax [N]

95408

96409

1,0

R7

FMzul [N]

118800

130732

10,0

R10

pMmax [N/mm²]

784

655

16,4

R12

FKRmin [N]

70620

77452

9,7

R13

MA,S [Nm]

302

375

24,2

4.2 Mitoitusohjelman tarkastelua kuvaajien avulla
Mitoitusohjelman tarkastelussa käytetään Matlab-ohjelman versiota R2013b. Tarkastelussa
käytetyt matlab-komennot esitetään liitteessä II. Mitoitusohjelmaa tarkastellaan piirtämällä
kuvaajat muuttuvan voiman suhteen taulukon 14 mukaisista tarkistuksista.

Taulukko 14. Tarkasteltavat epäyhtälöt.
Tarkistus
FMzul
red,B <

FMmax

Tarkastellaan voiman FQ suhteen

Rp0,2min

Tarkastellaan voiman FA suhteen

ab

Tarkastellaan voiman FA suhteen

pG

Tarkastellaan voiman FA suhteen

AS

pMmax

FKRmin > SG*FKQerf
S

Kommentit

> SA*

Qmax

Tarkastellaan voiman FQ suhteen
Tarkastellaan voiman FQ suhteen
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Kuvassa 26 tarkastellaan taulukossa 14 ensimmäisenä esitettävän ehdon toteutumista
laaditussa ohjelmassa, kun ruuviin vaikuttaa kohtisuorasti voima FQ. Kuvassa 26 esitetään
mustalla viivalla ruuvin nimellishalkaisijan d, sinisellä viivalla suurimman sallitun
esijännitysvoiman FMzul ja punaisella viivalla esijännitysvoiman suurimman arvon FMmax
suhdetta ruuviin kohtisuorasti vaikuttavaan voimaan FQmax, kun liitokseen ei vaikuta ruuvin
suuntaista voimaa FA. Kuvassa 26 vaaka-akselilla on ruuviin kohtisuorasti vaikuttavan
voiman FQmax asteikko Newtoneina, vasemmassa pystyakselissa on suurimman sallitun
esijännitysvoiman FMzul sekä esijännitysvoiman suurimman arvon FMmax asteikko
Newtoneina ja oikeassa pystyakselissa on ruuvin nimellishalkaisijan d asteikko
millimetreinä. Kuvasta 26 nähdään, että ohjelman määrittäessä ruuvin nimellishalkaisijan d
automaattisesti, lasketut arvot suurenevat ruuviin kohtisuorasti vaikuttavan voiman FQmax
suurentuessa.

Kuva 26. Esijännitysvoiman suurimman arvon FMmax vertailua suurimpaan sallittuun
esijännitysvoimaan FMzul, ruuviin kohtisuorasti vaikuttavan voiman FQmax suhteen.
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Kuvasta 26 nähdään, että ruuvin esijännitysvoiman suurin arvo FMmax ylittää joissain
kohdissa suurimman sallitun esijännitysvoiman FMzul. Kun esijännitysvoiman suurin arvo
FMmax ylittää suurimman sallitun esijännitysvoiman FMzul on käyttäjän valittava lujempi
ruuvi manuaalisesti.

Kuvassa 27 tarkastellaan taulukossa 14 toisena esitettävän ehdon toteutumista laaditussa
ohjelmassa, kun ruuviin vaikuttaa ruuvin suuntainen voima FA. Ehto toteutuu, jos ruuvin
käytön aikainen jännitys

red,B

on pienempi kuin ruuvin 0,2 % –venymisraja. Kuvassa 27

esitetään sinisellä viivalla ruuvin käytön aikainen jännitys

red,B,

punaisella viivalla ruuvin

0,2 % –venymisraja, vihreällä viivalla ehdon toteutumisen varmuusluku ja mustalla
viivalla ruuvin nimellishalkaisija d ruuviin kohtisuorasti vaikuttavan voiman FA suhteen.
Kuvassa 27 vaaka-akselilla on ruuvin suuntaisesti vaikuttavan voiman FAmax asteikko
Newtoneina ja pystyakseleissa on jännityksen asteikko

megapascaleina, ruuvin

nimellishalkaisijan d asteikko millimetreinä sekä ehdon toteutumisen varmuusluvun
asteikko. Kuvasta 27 nähdään, että tarkasteltava ehto toteutuu kaikilla tarkasteluarvoilla.

Kuva 27. Ruuvin käytön aikaisen jännityksen

red,B

vertailua ruuvin 0,2 % –

venymisrajaan, ruuvin suuntaisesti vaikuttavan voiman FAmax suhteen.
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Kuvassa 28 tarkastellaan taulukossa 14 kolmantena esitettävän ehdon toteutumista
laaditussa ohjelmassa, kun ruuviin vaikuttaa ruuvin suuntainen voima FA. Ehto toteutuu,
jos ruuviin vaikuttava vaihteleva jännitys
vaihteleva jännityks
vaihteleva jännitys

AS.
ab,

ab

on pienempi kuin ruuvin suurin sallittu

Kuvassa 28 esitetään sinisellä viivalla ruuviin vaikuttavan

punaisella viivalla ruuvin suurin sallittu vaihteleva jännitys

AS,

vihreällä viivalla ehdon toteutumisen varmuusluku ja mustalla viivalla ruuvin
nimellishalkaisija d ruuviin kohtisuorasti vaikuttavan voiman FAmax suhteen. Kuvassa 28
vaaka-akselilla on ruuvin suuntaisesti vaikuttavan voiman FAmax asteikko Newtoneina ja
pystyakseleissa on jännityksen asteikko megapascaleina, ruuvin nimellishalkaisijan d
asteikko millimetreinä sekä ehdon toteutumisen varmuusluvun asteikko. Kuvasta 28
nähdään, että tarkasteltava ehto toteutuu kaikilla tarkasteluarvoilla.

Kuva 28. Ruuvin vaihtelevan jännityksen
vaihtelevaan jännitykseen

AS,

ab vertailua

ruuvin suurimpaan sallittuun

ruuvin suuntaisesti vaikuttavan voiman FAmax suhteen.

Kuvassa 29 tarkastellaan taulukossa 14 neljäntenä esitettävän ehdon toteutumista
laaditussa ohjelmassa, kun ruuviin vaikuttaa ruuvin suuntainen voima FA. Ehto toteutuu,
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jos liitoksen suurin pintapaine pMmax on pienempi kuin peruskomponentin materiaalin
suurin sallittu pintapaine pG. Kuvassa 29 esitetään sinisellä viivalla liitoksen suurin
pintapaine pMmax, punaisella viivalla peruskomponentin materiaalin suurin sallittu
pintapaine pG, vihreällä viivalla ehdon toteutumisen varmuusluku ja mustalla viivalla
ruuvin nimellishalkaisija d ruuviin kohtisuorasti vaikuttavan voiman FAmax suhteen.
Kuvassa 29 vaaka-akselilla on ruuvin suuntaisesti vaikuttavan voiman FAmax asteikko
Newtoneina ja pystyakseleissa on pintapaineen asteikko megapascaleina, ruuvin
nimellishalkaisijan d asteikko millimetreinä sekä ehdon toteutumisen varmuusluvun
asteikko. Kuvasta 29 nähdään, että tarkasteltava ehto toteutuu kaikilla tarkasteluarvoilla.

Kuva 29. Liitoksen suurimman pintapaineen pMmax vertailua peruskomponentin materiaalin
suurimpaan sallittuun pintapaineeseen pG, ruuvin suuntaisesti vaikuttavan voiman FAmax
suhteen.

Kuvassa 30 tarkastellaan taulukossa 14 viidentenä esitettävän liukumiskestävyyden ehdon
toteutumista, kun ruuviin vaikuttaa kohtisuora voima FQ. Ehto toteutuu jos puristusvoiman
pienin arvo FKRmin on suurempi kuin liukumisen estävä puristusvoima FKQerf kerrottuna
varmuuskertoimella SG. Kuvassa 30 esitetään mustalla viivalla ruuvin nimellishalkaisijan
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d, sinisellä viivalla puristusvoiman vähimmäisarvo FKRmin ja punaisella viivalla liukumisen
estävän puristusvoiman FKQerf suhdetta ruuviin kohtisuorasti vaikuttavaan voimaan FQmax.
Kuvassa 30 vaaka-akselilla on ruuviin kohtisuorasti vaikuttavan voiman FQmax asteikko
Newtoneina ja pystyakseleissa on voiman asteikko Newtoneina, ruuvin nimellishalkaisijan
d asteikko millimetreinä sekä ehdon toteutumisen varmuusluvun asteikko. Kuvassa 30
liukumisen estävä puristusvoima FKQerf on kerrottu varmuuskertoimella SG. Kuvasta 30
nähdään, että puristusvoiman vähimmäisarvo FKRmin alittaa useissa kohdissa liukumisen
estävän puristusvoiman FKQerf. Kun puristusvoiman vähimmäisarvo FKRmin alittaa
liukumisen estävän puristusvoiman FKqerf, on käyttäjän valittava lujempi ruuvi
manuaalisesti.

Kuva 30. Liitoksen pienimmän esijännitysvoiman FKRmin vertailua vaadittuun
esijännitysvoiman vähimmäisarvoon FKQerf, ruuviin kohtisuorasti vaikuttavan voiman
FQmax suhteen.

Kuvassa 31 tarkastellaan taulukossa 14 viimeisenä esitettävän ehdon touteutumista
laaditussa ohjelmassa, kun ruuviin vaikuttaa kohtisuorasti voima FQ. Kuvassa 31 esitetään
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mustalla viivalla ruuvin nimellishalkaisijan d, sinisellä viivalla suurimman sallitun
esijännitysvoiman FMzul ja punaisella viivalla esijännitysvoiman suurimman arvon FMmax
suhdetta ruuviin kohtisuorasti vaikuttavaan voimaan FQmax, kun liitokseen ei vaikuta ruuvin
suuntaista voimaa FA. Kuvassa 31 vaaka-akselilla on ruuviin kohtisuorasti vaikuttavan
voiman FQmax asteikko Newtoneina, vasemmassa pystyakselissa on suurimman sallitun
esijännitysvoiman FMzul sekä esijännitysvoiman suurimman arvon FMmax asteikko
Newtoneina ja oikeassa pystyakselissa on ruuvin nimellishalkaisijan d asteikko
millimetreinä.

Kuvasta

31

nähdään,

että

tarkasteltava

ehto

toteutuu

kaikilla

tarkasteluarvoilla.

Kuva 31. Ruuvin leikkausjännityksen suurimman arvon

Qmax

vertailua ruuvin suurimpaan

sallittuun leikkausjännitykseen S, ruuviin kohtisuorasti vaikuttavan voiman FQmax suhteen.

Kuvia 26 – 31 tarkastelemalla huomataan, että taulukossa 14 viidentenä esitetty
liukumiskestävyyden ehto on useimmissa tapauksissa määräävä, kun ruuviin vaikuttaa
kohtisuora voima FQ. Kuvia 26 – 31 tarkastelemalla huomataan myös, että taulukossa 14
ensimmäisenä esitetty ehto ruuvin kestävyydestä esijännitysvoiman suhteen on joissain
tapauksissa

määräävä.

Kuvista

26

–

31

voidaan

päätellä,

että

ruuvin
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nimellisulkohalkaisijan automaattinen valinta toimii paremmin silloin kun ruuviin ei
vaikuta kohtisuoraa voimaa FQ.
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5 YHTEENVETO

Sähkökoneissa käytetään paljon erilaisia ruuviliitoksia, mutta kohdeyrityksellä ei ollut
vakiintunutta ja kansainvälisesti tunnettua laskentamenetelmää ruuviliitosten tarkasteluun.
Mitoitus

tehtiin

aikaa

vievillä

elementtimenetelmillä

ja

se

teetettiin

muilla

suunnittelutoimistoilla. Työn tarkoituksena oli selvittää pyörivien koneiden ruuviliitosten
mitoittamiseen parhaiten soveltuva ja kansainvälisesti tunnettu analyyttinen menetelmä.
Tavoitteena oli laatia luotettava mitoitusohjelma, jota käyttämällä suunnittelijoiden työ
nopeutuu ja tulokset ovat yhtenäisiä. Työssä perehdyttiin pääasiassa standardien SFS-EN
1993-1-8 ja VDI 2230 mukaisiin ruuviliitosten mitoitusmenetelmiin.

Työssä tehdyn vertailun perusteella standardin VDI 2230 mukainen systemaattinen
laskentamenetelmä

soveltuu

sähkökoneiden

vääntöä

välittävien

ruuviliitosten

mitoittamiseen analyyttisistä menetelmistä parhaiten. Laadittu mitoitusohjelma mitoittaa
yksittäisen ruuviliitoksen standardin VDI 2230 mukaisesti, antaen tulokseksi lujuustarkasteluraportin. Lujuustarkasteluraportissa tarkistetaan liitoksen kestävyys suurimman
sallitun esijännitysvoiman, suurimman sallitun jännityksen, suurimman sallitun vaihtelevan
jännityksen, suurimman sallitun pintapaineen, puristusvoiman vähimmäisarvon ja
leikkautumisen suhteen. Ohjelma määrittää myös ruuvin esikiristysmomentin ja kierteen
toiminnallisen osan vähimmäispituuden. Tulosten tarkastelun perusteella ohjelma antaa
johdonmukaisia tuloksia, mutta ruuvin nimellisulkohalkaisijan automaattinen valinta ei
aina mitoita ruuvia riittävän suureksi.

Ohjelman käyttäminen on suoraviivaista ja nopeaa kun mitoitetaan pyörähdyssymmetristä
laippaliitosta, johon vaikuttaa ainoastaan vääntömomentti. Jos liitokseen vaikuttaa ruuvien
pituusakselien suuntainen voima FA, on liitoksen pelkistäminen yksittäisestä ruuvista
koostuvaksi

liitokseksi

vaikeampaa

ja

pelkistämiseen

saatetaan

tarvita

elementtimenetelmää. Ohjelmaa on mahdollista jatkokehittää, automatisoimalla useasta
ruuvista koostuvan pyörähdyssymmetrisen laippaliitoksen pelkistämistä. Käytettävyyttä on
mahdollista parantaa poistamalla tutkittavien liitosten kannalta turhia alkuarvovaihtoehtoja.
Ohjelman automaattista nimellisulkohalkaisijan valintaa on mandollista kehittää tulosten
tarkastelussa esitettyjen kuvaajien perusteella.
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LIITE III, 1

Esimerkki kuvaajien piirtoon käytetyistä Matlab-komennoista
%% Työpöydän tyhjennys
clc
clear all
close all
%% Excel - Matlab kommunikointi
i_alku=1;
i_loppu=240;
for i=i_alku:i_loppu
FAmax(i) = 1000*i;
disp('Kirjoitetaan Exceliin...')
disp('Kokonaisedistyminen [%]:')
disp((i-i_alku)/(i_loppu-i_alku)*100)
xlswrite('Analyysi.xlsx',FAmax(i),'Inputs','$D$12:$D$12');
clc
disp('Luetaan Exceliä...')
disp('Kokonaisedistyminen [%]:')
disp((i-i_alku)/(i_loppu-i_alku)*100)
SigmaredB(i) = xlsread('Analyysi.xlsx','Results','D45');
d_staat(i) = xlsread('Analyysi.xlsx','Results','H4');
Rp02min(i)= xlsread('Analyysi.xlsx','Results','H18');
FOS(i)= xlsread('Analyysi.xlsx','Results','D47');
clc
disp('Suljetaan Exceliä...')
disp('Kokonaisedistyminen [%]:')
disp((i-i_alku)/(i_loppu-i_alku)*100)
pause(2)
clc
end
%% Kuvaajat
%Kuvaajien koordinaattivektorit
x = FAmax;
y1 = d_staat;
y2 = SigmaredB;
y3 = FOS;
y4 = Rp02min;
%Koordinaattiakselien asetukset
axesPosition = [5 2 9 9];
%Akselien paikka
yWidth = 1.5;
%Akselien väli
xLimit = [min(x) max(x)];
%x-akselin asteikko
xOffset = -yWidth*diff(xLimit)/axesPosition(3);
%Akselien piirto
figure('Units','centimeters','Position',[15 10 20 15]);
h1 = axes('Units','centimeters','Position',axesPosition,...
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'Color','w','XColor','k','YColor','b',...
'XLim',xLimit,'YLim',[740 950],'YTick',[780 800 825
940],'NextPlot','add');
h2 = axes('Units','centimeters','Position',axesPosition+yWidth.*[-1.1 0
1.1 0],...
'Color','none','XColor','k','YColor','k',...
'box','off','XLim',xLimit+[xOffset 0],'YLim',[4 45],'YTick',[6
12 14 18 22 27 33 39],...
'XTick',[],'XTickLabel',[],'NextPlot','add');
h3 = axes('Units','centimeters','Position',axesPosition+yWidth.*[-2 0 2
0],...
'Color','none','XColor','k','YColor','g',...
'XLim',xLimit+[2*xOffset 0],'YLim',[0.9 1.25],'YTick',[1 1.1
1.2],...
'XTick',[],'XTickLabel',[],'NextPlot','add');
xlabel(h1,'\it F_{Amax}\rm [N]');
ylabel(h2,'Nimellishalkaisija \it d\rm [mm]');
ylabel(h1,'Jännitys [N/mm^{2}]');
ylabel(h3,'Varmuusluku (FOS)');
%Kuvaajien piirto
plot(h2,x,y1,'k');
plot(h1,x,y2,'b',x,y4,'r');
plot(h3,x,y3,'g');
a = findobj('Color','b');
b = findobj('Color','r');
c = findobj('Color','k');
d = findobj('Color','g');
v = [a(1) b(1) c(1) d(1)];
legend(v,'\it \sigma_{red,B}','\it R_{p0,2min}','Ruuvin
nimellishalkaisija \it d','Varmuusluku (FOS)','Location','SouthEast');
set(gcf,'color','w');
set(findall(gcf,'type','text'),'FontSize',12,'FontName','Times New
Roman');

