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ABSTRACT 

Development of a test system for load securing equipment 

Marko Moilanen 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2022, 91 pp. + 4 Appendices 

Supervisors at the university: Emil Kurvinen, Jussi Salakka 

 

The subject of this thesis was to develop a test system for load securing equipment used 

in road transportation. This thesis was commissioned by Global Boiler Works Oy for their 

client Fibroc Oy. The system was designed around an existing load frame. 

The main driver behind this work was the change in test demands concerning lashing 

equipment due to changes in road safety legislation. The aim was to design a test 

environment to be used in testing according to standard SFS-EN 12195 and also to lay 

the groundwork for future testing activities. 

Research for this project started with reading up on the changed regulations and 

legislation concerning load securing. This was followed by mapping out the needs of the 

client and the requirements of the standards. After this the required fixtures for the tests 

were designed and manufactured and the rest of the equipment put to use. Scope of the 

project also included the development of a measurement and data acquisition system, 

specifying the proper testing and reporting procedures and improving the overall safety 

of the system. The result is a versatile system that can be reliably and repeatably used in 

standardized testing of equipment presented in this thesis and accommodates other types 

of material testing as well. 
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1 JOHDANTO 

Tässä diplomityössä kehitettiin ja otettiin käyttöön järjestelmä, jolla voidaan suorittaa 

standardeissa määrätyt testit maantieajoneuvojen kuormanvarmistuksessa käytettäville 

välineille. Työ rajattiin koskemaan kuormakoreissa käytettäviä standardin SFS-EN 12640 

mukaisia sidontapisteitä sekä standardin SFS-EN 12195 mukaisia sidontavälineitä, kuten 

kettinkejä, teräsköysiä ja keinokuituisia vöitä liitososineen ja kiristyslaitteineen. 

Työn tilaaja Fibroc Oy on nostoon, kuormanvarmistukseen ja materiaalinkäsittelyyn 

erikoistunut yritys, joka toimittaa mm. sidontavälineitä ja kiinnityspisteitä kuljetusalan 

tarpeisiin. Työlle oli tarve, sillä muuttuneet määräykset koskien kuormanvarmistusta ja 

siinä käytettäviä välineitä ovat luoneet alalle kasvaneen testaustarpeen. Suomessa on 

aiemmin sovellettu kansallisia säädöksiä, mutta uuden tieliikennelain (729/2018) myötä 

myös kuormanvarmistuksen määräyksiä on päivitetty. Määräyksillä 

kuormanvarmistuksen käytännöt yhtenäistetään eurooppalaisen standardin mukaiseksi, 

jonka myötä jatkossa kaikki sidontavälineet tulee merkitä standardin SFS-EN 12195 

mukaisesti ja niiltä vaaditaan tämän eurooppalaisen standardin mukaisesti suoritetut testit 

turvallisuusmääräysten täyttymisen varmistamiseksi. Lisäksi tilaajalla oli erityinen tarve 

kuormakorivalmistajille toimitettavien sidontapisteiden laadunvarmistukseen liittyvään 

testaukseen. 

Testauksen merkitys on suuri, sillä markkinoille päätyy myös tuotteita, joiden 

ominaisuudet eivät täytä niille määrättyjä turvallisuusvaatimuksia. Heikko laatu voi 

ilmetä esimerkiksi riittämättömänä lujuutena tai kiristimen toiminnan puutteina, jotka 

voivat etenkin ääritilanteissa, kuten hätäjarrutuksen tai väistöliikkeen aikana johtaa 

sidoksen luistamiseen tai murtumiseen, aiheuttaen vakavan vaaran liikenteelle. 

Tuotteiden laatua on kuitenkin lähes mahdotonta arvioida ilman mekaanista testausta, 

joten kuormanvarmistusvälineiden testauksella on merkittävä rooli 

liikenneturvallisuuden parantamisessa. (Zamecnik ym. 2017) 

Työn aikana perehdyttiin kuormanvarmistuksen teoriaan sekä siinä käytettäviin 

välineisiin, jotta saatiin tarvittava käsitys testattavista kappaleista ja niihin kohdistuvista 

ilmiöistä käytön ja testauksen aikana. Lisäksi tutustuttiin kuormituskehässä käytettyyn 

hydrauliseen tekniikkaan sekä testauslaitteisiin ja materiaalin testaukseen yleisesti. 

Kuormanvarmistukseen liittyen lähdeaineistoa oli saatavilla kohtuullisesti, mutta suurin 



8 

 

osa tästä käsitteli kuormanvarmistuksen ilmiöitä ja käytäntöjä, eikä niinkään itse 

sidontavälineitä tai niiden testaamista. Toisaalta standardien vaatimukset välineiden 

testaukselle olivat yksiselitteisiä eikä testauskäytäntöjen määrittäminen tuottanut 

juurikaan ongelmia. Tutkimalla lähteitä laajemmin myös materiaalien testaukseen liittyen 

löytyi vaadittava teoreettinen pohja mm. järjestelmän mittauksen ja tiedonkeruun 

toteutukseen sekä kiinnittimien suunnitteluun.  

Standardien vaatimusten lisäksi kehityskohteena oleva järjestelmä asetti omat rajoitteensa 

suunnittelutyölle. Järjestelmän kehityksessä hyödynnettiin olemassa olevaa laitteistoa, 

jonka ympärille testien suorittamiseen vaaditut kiinnittimet ja muu kalusto tuli 

suunnitella. Suurin ja haastavin kehityskohde olikin käytännöllisen kiinnitinjärjestelmän 

suunnittelu, joka täyttäisi kuormanvarmistusvälineiden ja niiden osien erityiset 

kiinnitystarpeet. Kuormituskehä oli pitkään ollut vähäisellä käytöllä, joten työn aikana 

suoritettiin käyttöönotto sen laitteille ja pyrittiin myös luomaan edellytykset laitteiston 

monipuoliseen testaustoimintaan tulevaisuudessa. Tämä huomioitiin mm. 

suunnittelemalla kiinnitysjärjestelmä mahdollisimman monikäyttöiseksi ja parantamalla 

järjestelmän yleistä turvallisuutta. 
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2 KUORMANVARMISTUS 

Kuormanvarmistuksella tarkoitetaan kuljetettavan lastin stabilointia kuljetuksen aikana. 

Kuorman tulee olla sijoitettu ajoneuvoon siten, ettei se voi liikkua, ja täten aiheuttaa 

vaaraa henkilöille tai esineille. Kuormaan kohdistuu ajon aikana voimia mm. 

kiihdytyksistä, jarrutuksista, tien epätasaisuuksista sekä kaarreajosta. Tästä aiheutuvaa 

liukumista, kallistumista ja kääntymistä voidaan estää esimerkiksi tukemalla, 

lukitsemalla, sitomalla tai näiden yhdistelmillä. Kattavista ohjeista huolimatta maanteillä 

tapahtuu joka päivä onnettomuuksia ja vaaratilanteita, jotka olisivat olleet estettävissä 

oikeanlaisella kuormanvarmistuksella. (Euroopan komissio 2014, s. 9) 

2.1 Sovellettavat määräykset ja standardit 

EU-mailla on olemassa omat lait kuormanvarmistukseen liittyen, joita on pyritty 

yhtenäistämään eurooppalaisilla standardeilla ja muilla asiakirjoilla turvallisuuden 

parantamiseksi ja tavaroiden vapaan liikkumisen edistämiseksi. Standardit itsessään eivät 

ole velvoittavia, vaan viime kädessä kunkin maan oma lainsäädäntö määrittää 

kuormanvarmistuksen vaatimustason. (JAMK 2017, s. 451) 

Suomessa kansalliset määräykset perustuivat aiemmin liikenneministeriön päätökseen 

ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä (940/1982) 

sekä asetukseen ajoneuvojen käytöstä tiellä (1257/1992) (JAMK 2017, s. 447).  Asetus 

(1257/1992) on sittemmin kumoutunut 1.6.2020 voimaantulleen tieliikennelain 

uudistuksen yhteydessä, jolloin myös kuormanvarmistuksen lainsäädäntöä on pyritty 

yhtenäistämään eurooppalaiseen malliin. Tieliikennelaissa (729/2018, 107 – 114 §) 

annetaan kuormanvarmistuksen pääsäännöt, joita tarkennetaan Liikenne- ja 

viestintäviraston teknisillä määräyksillä. Myös uudessa ajoneuvolaissa (82/2021, 13 §) 

mainitaan, että Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat määräykset kuorman 

varmistukseen. Liikenne- ja viestintäviraston 31.3.2021 annettu ja 1.4.2021 voimaan 

tullut määräys (TRAFICOM/149639/03.04.03.00/2019) koskee tavarankuljetuksessa 

käytettävien ajoneuvojen kuormakorien ja kuormatilojen vaatimuksia, kuorman 

sidonnassa käytettäviä kiinnityspisteitä ja rakenteita sekä kuorman sidonnassa käytettäviä 

sidonta- ja kiinnitysvälineitä. Uuden määräyksen mukaan kuorman varmistaminen tulee 

jatkossa tehdä standardin SFS-EN 12195-1 mukaisesti. Määräys koskee 

tavarankuljetukseen tarkoitettuja N2-, N3-, O3- ja O4-luokan kuorma-autoja sekä 
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kokonaispainoltaan yli 3500 kg perävaunuja. Muilta osin sovelletaan edelleen 

tieliikennelakia. (Traficom 2021) 

SKAL ry:n (2021) mukaan Suomen tavaraliikenteestä 84 % kuljetetaan maanteitse, joten 

maantiekuljetusten turvallisuuden parantamisella on suuri vaikutus. Uudella 

määräyksellä pyritään ennen kaikkea parantamaan turvallisuutta maanteillä, sillä 

riittämättömästä kuormanvarmistuksesta on Suomenkin tieliikenteessä aiheutunut useita 

onnettomuuksia. Vakavimpia onnettomuuksia on aiheutunut mm. vaihtokorien 

irtoamisesta käännöksissä. Uusi määräys antaakin aiempaa tarkemmat vaatimukset 

kuormakorien lukinnalle ja testaamiselle, mitkä korivalmistajien tulee huomioida. Toinen 

merkittävä muutos kuormanvarmistuksen osalta on, että varmistuksen lujuutta 

arvioitaessa sidotun tai muuten varmistetun kuorman ja kuormakorin pohjan välinen kitka 

tulee ottaa huomioon standardin SFS-EN 12195-1 mukaisesti. Kitkan huomioiminen on 

ollut mahdollista aiemminkin, mutta ko. standardi nojaa kitkavoimien käyttöön 

laskennassa vahvemmin ja tarjoaa kitkakertoimet yleisimmille materiaaliyhdistelmille. 

Standardi perustuukin eri tapauksille sovellettaviin laskentakaavoihin liukumisen ja 

kaatumisen suhteen. (Traficom 2021; JAMK 2017, s. 452) 

Lisäksi sidontavälineiden aiemmin käytössä ollut nimellismurtolujuuden käsite poistuu 

käytöstä ja korvautuu standardin SFS-EN 12195-2 mukaisella välineen sidontakyvyllä, 

eli LC-arvolla (engl. lashing capacity). Tästä syystä myös sidontavälineiden valmistajien 

ja maahantuojien tulee kiinnittää huomiota välineiden oikeanlaiseen merkintään ja 

testaamiseen, mikäli tätä ei ole aiemmin tehty eurooppalaisen standardin mukaisesti. 

(Traficom 2021) 

Kansainvälisiä kuljetuksia ajatellen Euroopan komission osoittama asiantuntijaryhmä on 

julkaissut raportin ”Eurooppalaisia parhaita toimintatapoja koskevat suuntaviivat 2014 

– Kuorman varmistaminen tieliikenteessä”. Kyseinen raportti on tarkoitettu avuksi 

hyviksi havaittujen toimintapojen soveltamiseen, joidenka pitäisi johtaa 

valvontaviranomaisten kannalta vaadittavan turvallisuustason täyttymiseen. Raportti ei 

kuitenkaan ole sitova, kuten alueelliset määräykset ja lait, mutta se nojaa vahvasti 

aiemmin mainittuun Euroopassa käytössä olevaan standardiin SFS-EN 12195-1 

(Euroopan komissio 2014, s. 3). Myös Traficomin uusi määräys perustuu tässä Euroopan 

komission raportissa esiteltyihin toimintapoihin (Traficom 2020).  
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2.2 Kuormanvarmistusmenetelmät 

Kuormanvarmistus voidaan toteuttaa useilla eri menetelmillä, sekä niiden yhdistelmillä. 

Sopivimmat menetelmät valikoituvat mm. lastin tyypin mukaan. 

2.2.1 Lukinta 

Lukinta on varmistustavoista tukevin. Lukinnan tapauksessa lasti ja ajoneuvo ovat 

muodoltaan yhteensopivat ja kiinnitetty mekaanisilla laitteilla siten, etteivät ne pääse 

kuljetuksen aikana liikkumaan toisiinsa nähden lainkaan. Tätä menetelmää käytetään 

esimerkiksi rahtikonteissa, joka on kuljetusyksikön lisäksi myös lasti itsessään, joka tulee 

kiinnittää kuljetusajoneuvoon. (Euroopan komissio 2014, s. 39) 

2.2.2 Tuenta 

Tuennan tapauksessa kuorman eteen, taakse ja sivuille suuntautuva liike voidaan estää 

kuormatilan seinämiä tai erillisiä jäykkiä tukia käyttämällä. Kuormausyksiköt voidaan 

myös tukea toisiin kuormausyksiköihin, ja mikäli asettaminen välittömästi jäykkää tukea 

tai toista yksikköä vasten ei ole mahdollista, voidaan rakojen täyttämiseen käyttää 

puutavaraa tai muuta soveltuvaa materiaalia. (Euroopan komissio 2014, s. 39) 

2.2.3 Suorasidonta 

Suorasidonnalla pyritään saamaan aikaan voima, joka vaikuttaa lastiin sen hitausvoimiin 

nähden vastakkaisessa suunnassa. Tätä menetelmää käytettäessä sidontavälineet 

kiinnitetään suoraan kuorman kiinteisiin osiin tai tätä varten asennettuihin 

kiinnityspisteisiin, sekä kuljetusyksikköön. Suorasidontaa käytettäessä kuormaan 

kohdistuu kiihtyvyyksien johdosta liike, jonka sidonnan on tarkoitus pysäyttää. 

Sidontavöiden venymä kuormitettuna voi olla jopa 7 %, joten esikiristyksen merkitys on 

suuri. (Euroopan komissio 2014, s. 41)  

Suorasidonnan voi toteuttaa usealla tavalla, joista yleisimmät on esitetty kuvassa 1 ja 

selitetty alla. 
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Kuva 1. Suorasidontatavat. 

 

a.) Rinnakkaissidonta 

Rinnakkaissidonta on tavanomainen suorasidontatapa, jossa kahdeksalla saman 

mittaisella sidontavälineellä lasti varmistetaan kahdeksasta kohdasta kahdeksaan 

sidontapisteeseen. Sidontavälineet ovat rinnakkain siten, että kuorman jokaisella sivulla 

on kaksi sidosta estämässä liikkeen yhteen suuntaan. (Euroopan komissio 2014, s. 42) 

b.) Ristikkäissidonta  

Suorasidonta voidaan toteuttaa tietyille kuormille myös neljällä sidoksella, jolloin 

käytetään kahta sidontavälineparia, jotka ovat kahdessa eri kulmassa. Useimmiten 

ristikkäissidonnalla saadaan sama teho edullisemmin kuin rinnakkaissidonnassa, mutta 

sidontavälineisiin ja sidontapisteisiin kohdistuvien voimien kasvaminen tulee huomioida. 

Tätä tapaa käyttäessä sidontakulmien tulisi olla mahdollisimman pienet suhteessa 

vaakatasoon sidontapisteiden rajoitukset huomioiden. (Euroopan komissio 2014, s. 41) 

c.) Silmukkasidonta  

Pitkien kappaleiden liikettä poikittaissuunnassa voidaan tehokkaasti estää 

silmukkasidonnalla. Tässä menetelmässä yksittäinen sidontaväline kiertää kuorman 

ympäri ja palaa takaisin samaan tai lähellä olevaan kiinnityspisteeseen kuorma-alustan 
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laidalla. Sidoksia tulee olla mieluiten ainakin neljä, joista kaksi pitkän kappaleen 

etuosassa, ja kaksi takaosassa siten, että sidontalaitteet tulevat vuorotellen oikealta ja 

vasemmalta puolelta. Pituussuuntaisen liikkeen estämiseksi täytyy usein käyttää lisänä 

joko muita sidontatapoja tai tuentaa. (Euroopan komissio 2014, s 42.) 

d.) Valjassidonta 

Valjassidontaa käytetään, kun halutaan estää kuorman liikkuminen yhteen suuntaan, 

yleisimmin eteen- tai taaksepäin. Tällöin käytetään yhtä sidontavälinettä, joka kiertää 

kuorman edestä tai takaa ja kiinnittyy sidontapisteeseen toisella puolella ajoneuvoa. 

Sidontavyön kulma vaakatasoon nähden saa olla enintään 45 astetta. Sidonnan alaspäin 

liukumisen estämiseksi voidaan käyttää esimerkiksi kuormalavoja tai erillisiä remmejä. 

(Euroopan komissio 2014, s. 42) 

2.2.4 Kitkasidonta 

Kitkasidonnalla eli kuorman ylisidonnalla pyritään lisäämään kuorman ja lastausalustan 

tai kuormayksikköjen välistä kitkavoimaa kasvattamalla kuorman alaspäin tuottamaa 

voimaa. Alaspäin suuntautuva voima saadaan yleensä aikaan sidontavälineen 

käsikäyttöisellä kiristyslaitteella. Tällöin sidontavälineen LC-arvo on laskennan kannalta 

merkityksetön, sillä aikaan saatava voima riippuu välineen kiristysvoiman tuotosta, eli 

STF-arvosta. (Euroopan komissio 2014, s. 43) 

Jos kuorma pääsee kuljetuksen aikana muuttamaan muotoaan, on sidonnan 

uudelleenkiristys lyhyen ajomatkan jälkeen tärkeää, jottei esikiristys pääsisi pienenemään 

liikaa. Tietyn muotoisilla kuormilla tätä löystymistä ei tapahdu, ja joissain tapauksissa 

sidonta voi myös kiristyä itsestään. (SFS-EN 12195-1) 

2.3 Sidontavoimien laskenta 

Kuormanvarmistuksessa vaadittavien sidosten lujuus ja lukumäärä voidaan laskea 

standardin SFS-EN 12195-1 mukaan. Standardissa esitellyillä kaavoilla saadaan selville, 

montako sidosta vaaditaan, jotta kuorma ei pääse liukumaan, sekä montako sidosta 

vaaditaan kallistumisen estämiseksi. Sidosten vähimmäismääräksi tulee näistä kahdesta 

arvosta suurempi. (SFS-EN 12195-1) 
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Laskelmien pohjana käytetään kiihtyvyyskertoimia, jotka ovat tietyn tyyppisen 

kuljetuksen pituus- ja poikittaissuuntaisen kiihtyvyyden enimmäisarvoja. Yhdistetyissä 

kuljetuksissa tulee huomioida eri kuljetusmuotojen suurin kiihtyvyyskerroin. Standardia 

ei sovelleta alle 3500 kg ajoneuvoille, sillä niissä voi pienestä koosta johtuen esiintyä 

standardista poikkeavia kiihtyvyyksiä. Kiihtyvyyskertoimien lisäksi kaavoissa 

huomioidaan sidontavälineen lujuusarvot, kuorman ja kuorma-alustan välinen 

kitkakerroin sekä varmistettavan kuorman massa ja muoto. Kitkakertoimet yleisimmille 

materiaaliyhdistelmille on esitetty taulukossa 1. (SFS-EN 12195-1) 

Taulukko 1. Kitkakertoimet eri materiaaleille (mukaillen Traficom 2021). 

Kosketuspinnan materiaaliyhdistelmät Kitkakerroin µ 

Sahatavara 
 

Sahatavara – kertopuu/vaneri 0,45 

Sahatavara – rihlattu alumiini  0,4 

Sahatavara – kutistekalvo 0,3 

Sahatavara – ruostumaton teräslevy 0,3 

Höylätty puu   

Höylätty puu – kertopuu/vaneri 0,3 

Höylätty puu – rihlattu alumiini 0,25 

Höylätty puu – ruostumaton teräslevy  0,2 

Muovipalletti  

Muovipalletti – kertopuu/vaneri 0,2 

Muovipalletti – rihlattu alumiini 0,15 

Muovipalletti – ruostumaton teräslevy 0,15 

Teräs ja metalli  

Teräshäkki, teräsarkku – kertopuu/vaneri 0,45 

Teräspakkaus – rihlattu alumiini 0,3 

Teräspakkaus – ruostumaton teräslevy 0,2 

Betoni  

Karkea betoni – sahapuinen aluspuu 0,7 

Sileä betoni – sahapuinen aluspuu 0,55 

Liukuestematto  

Kumi 0,6 

 

Ollakseen käytännöllinen, standardi vaatii tuekseen oppaan, jonka avulla 

kuormanvarmistuksen mitoitus voidaan hoitaa yleisimmissä tilanteissa. Aiemmin 

mainitussa raportissa ”Eurooppalaisia parhaita toimintatapoja koskevat suuntaviivat 

2014 – Kuorman varmistaminen tieliikenteessä” on liitteenä pikasidontaopas, joka 

tarjoaa yksinkertaistettuja ohjeita kuorman kiinnittämiseen ja sidontavoimien riittävyden 

arviointiin standardin SFS-EN 12195-1 mukaisesti. (Euroopan komissio 2014, s. 73) 
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2.4 Pakkaaminen 

Pakkauksia käytetään maanteitse kuljetettavan lastin suojaamiseksi. Pakkauksen 

ensisijainen tehtävä voi olla kuljetettavasta tuotteesta riippuen esimerkiksi säältä tai 

iskuilta suojaaminen, lastaamisen helpottaminen tai lastin varmistuksen tukeminen. 

Suurien kappaleiden, kuten koneiden pakkaamisessa saatetaan käyttää räätälöityjä 

ratkaisuja, jotka suunnitellaan kunkin tuotteen ympärille kuljetuksen helpottamiseksi. 

Pienempien tuotteiden tapauksessa pakkaukset on usein jaoteltu primääri-, sekundääri-, 

ja tertiääripakkauksiin. Primääripakkaus on välittömästi tuotteen ympärillä oleva osa 

(esim. virvoitusjuomapullo), kun taas sekundääripakkaus koostuu useammasta 

primääripakkauksesta (esim. juomakori). Tertiääripakkaus, eli kuljetuspakkaus on 

pakkauksen uloin osa, ja sen suunnittelussa on tärkeä huomioida lastin helppo ja 

turvallinen käsittely. Usein kuljetuspakkauksen tärkein tehtävä on lisätä lastin jäykkyyttä 

ja estää pakkauksen eri kerrosten liikkuminen toistensa suhteen. Tämän lisäksi 

kuljetuspakkauksen tulee kestää ne voimat, mitkä siihen kuljetuksen ja 

kuormanvarmistuksen johdosta kohdistuu. Nämä voimat riippuvat suuresti käytetystä 

varmistusmenetelmästä, joten kuljetuspakkauksen tyyppi onkin yksi merkittävimmistä 

kuormanvarmistusmenetelmän valintaan vaikuttavista seikoista. (Euroopan komissio 

2014, s. 26) 
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3 KUORMANVARMISTUSVÄLINEET JA NIIDEN 

TURVALLISUUSVAATIMUKSET 

Tässä kappaleessa esitellään työn kannalta oleelliset kuormanvarmistusvälineet, sekä 

standardin mukaiset turvallisuusvaatimukset, jotka varmennetaan niille suoritettavilla 

testeillä. 

3.1 Sidontapisteet 

Sidontapisteet ovat kuormausalustassa olevia kiinteitä kiinnityspisteitä, joihin 

sidontaväline, kuten vyö tai kettinki voidaan kiinnittää suoraan ja varmistaa 

kuormausalustan kantavuutta vastaava kuorma. Sidontapiste voi olla yksittäinen lenkki, 

rengas tai muu uloke (kuva 2). Kiinnityspiste on yleisempi ja laajempi käsite, johon 

lukeutuu sidontapisteiden lisäksi mm. ajoneuvon korirakenteet, joihin voidaan kiinnittää 

tuentalevyjä tai pylväitä. (Euroopan komissio 2014, s. 21) 

 

Kuva 2. Hitsattava sidontapiste (Fibroc 2022). 

 

Traficomin (2021) määräyksen mukaan kappaletavaran kuljetukseen tarkoitettujen 

kuormakorien sidontapisteiden tulee olla standardin SFS-EN 12640:2019 mukaisia. 

Standardissa on vaatimukset sidontapisteiden määrälle ja lujuudelle, mutta näistä voidaan 

poiketa, jos kuormakorin käyttötarkoituksesta johtuen sidontapisteitä on vähemmän, 

mutta ne ovat lujempia kuin standardissa määrätään tai jos sidontapisteet on toteutettu 

standardin mukaisella sidontakiskojärjestelmällä. Näistä edellytyksistä voidaan poiketa 

myös silloin, kun kuormakorin kantavuus jää alle 2000 kg:n. 
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Sidontapisteiden turvallisuusvaatimukset 

Standardissa SFS-EN 12640 esitetään edellytykset sidontapisteiden 

turvallisuusvaatimusten täyttymiselle. Sidontapisteet suunnitellaan siten, että ne 

välittävät niihin kohdistuneet voimat ajoneuvon tai muun lastinkuljetusyksikön 

rakenteisiin. Sidontapisteet on sijoitettava symmetrisesti pareittain kuorma-alustan 

molemmin puolin tasavälein toisistaan sekä mahdollisimman lähelle kuormausalustan 

reunoja ja/tai niiden on oltava koriin integroituja. Edellä mainitut ehdot eivät koske 

ajoneuvoja, joiden bruttopaino on alle 3500 kg. (SFS-EN 12640) 

Sidontapisteiden tulee olla suunniteltu siten, että ne kestävät taulukossa 2 esitettyjä 

voimia kaikissa suunnissa standardissa määrättyjen kulmien rajoittamalla kartion 

muotoisella alueella. Kulmat määräytyvät kuvan 3 mukaan siten, että pystysuuntainen 

sidontakulma (α) on välillä 0-90°, josta sallitaan 5° poikkeama, pituussuuntaisen 

sidontakulman (βx) ollessa 0°:sta vähintään 180°:een, josta myös sallitaan 5° poikkeama. 

(SFS-EN 12640)  

Taulukko 2. Sidontapisteiden minimikapasiteetti (mukaillen SFS-EN 12640). 

Ajoneuvon bruttomassa (m) [kg] Sidontapisteiden minimikapasiteetti (LC) [daN] 

m ≤ 750 400 

750 < m ≤ 3500 600 

3500 < m ≤ 7500 800 

7500 < m ≤ 12 000 1000 

m > 12000* 2000 

*) Lisäksi intermodaaliset lastiyksiköt 

 

Kuva 3. Sidontakulmien määritelmät (mukaillen SFS-EN 12640). 
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Sidontapisteeseen täytyy olla mahdollista pujottaa kuvan 4 mukainen koukku, kun 

kuljetusyksikön massa on yli 7500 kg (SFS-EN 12640). 

 

Kuva 4. Referenssikoukku (mukaillen SFS-EN 12640). 

3.2 Sidontavälineet 

Sidontavälineitä on monen tyyppisiä, ja oikean välineen valinnassa tulee huomioida 

kuljetettavan kuorman tyyppi ja muoto. Kuljetusyksikkö tulisikin olla varustettu 

sidontavälineillä, joilla sillä tyypillisesti kuljetettavat kuormat voitaisiin varmistaa 

turvallisesti ja luotettavasti. Yleisimmin käytettyjä välineitä ovat sidontavyöt ja -kettingit 

sekä teräsköydet. Näissä tulee olla ilmoitettuna kunkin yksittäisen välineen sidontakyky 

(LC, engl. lashing capacity) dekanewtoneina [daN], sekä standardin mukainen 

kiristysvoima (STF), eli jäännösvoima, joka välineeseen jää sen jälkeen, kun sen kahvaan 

kohdistettu standardin mukainen käsivoima (SHF, yleensä 500 N) on vapautettu. (IRU 

2014, s. 26) 

Käytettävien sidontavälineiden tulee olla ehjiä, eikä päällisin puolin havaittavia vaurioita 

saa olla. Sidontavöitä ilman asianmukaisia merkintöjä voidaan käyttää, mutta tällöin 

välineen LC-arvo on huomattavasti tavanomaista matalampi. Sallittu LC-arvo riippuu 

vyön leveydestä ja se määräytyy taulukon 3 mukaisesti. (Traficom 2021) 
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Taulukko 3. Sidontavöiden sallitut LC-arvot (mukaillen Traficom 2021). 

Leveys [mm] LC-arvo [daN] 

25 300 

35 500 

50 800 

 

3.2.1 Sidontavyöt 

Sidontavöillä tarkoitetaan standardin SFS-EN 12195-2 mukaisia tekokuituisia 

kiinnitysvälineitä, jotka koostuvat yhdestä tai kahdesta osasta (kuva 5). Standardin 

mukainen sidontavyö on valmistettu joko polyamidista, polyesteristä tai polypropeenista 

ja on varustettu rataslukolla tai muulla kiristimellä (SFS-EN 12195-2). Kaksiosaisten 

vöiden päissä voi olla koukkuja tai renkaita, joilla se kiinnitetään kuormausalustassa tai 

lastissa olevaan sidontapisteeseen. Tekokuituisia sidontavöitä käytetään paljon niiden 

hyvien ominaisuuksien, kuten keveyden, pituuden, helpon käsittelyn ja verrattain matalan 

hinnan vuoksi. Yleisin tyyppi on rataslukkokiristeinen 50 mm leveä polyesterivyö n. 2000 

daN sidontakyvyllä. Vyössä täytyy olla myös merkintä, josta käy ilmi 

valmistusmateriaalin lisäksi mm. vyön STF-arvo sekä sen sidontakyky (LC). (Euroopan 

komissio 2014, s. 31-32; Zamecnik ym. 2017) 

 

Kuva 5. Rataslukkokiristimellä varustettu kaksiosainen sidontavyö (Fibroc 2022). 

 

Sidontavöiden turvallisuusvaatimukset 

Standardissa SFS EN 12195-2 esitetään vaatimukset tekokuituisten sidontavöiden 

turvallisuuteen ja testaukseen. Kiristyslaitteiden osalta standardi käsittelee ainoastaan 
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käsikäyttöisiä laitteita, joita on tarkoitus käyttää standardin mukaisella 500 N 

käsivoimalla (SHF). 

Yleisesti on määritetty, että kaikkien sidontavyökokoonpanon voimaa kantavien osien 

tulee säilyttää muotonsa ja toimintakykynsä kuormitettaessa 1,25 kertaa sidontakykyä 

vastaavalla voimalla. Lisäksi kokoonpanon tulee sille standardissa osoitettujen testien 

suorittamisen jälkeen sietää 2 kertaa sen sidontakykyä vastaava voima ilman vaurioita. 

(SFS-EN 12195-2) 

Sidontavyön tekstiiliosan vaatimukset 

Sidontavyössä käytetty tekstiiliosa ei saa tavanomaisessa kuormituksessa (LC) venyä 

enempää kuin 7 %. Lisäksi uuden päättelemättömän tekstiiliosan tulee sietää 3 kertaa sen 

sidontakykyä vastaava voima testattaessa standardissa määrätyllä tavalla. (SFS-EN 

12195-2) 

Kiristyslaitteiden vaatimukset 

Standardissa SFS-EN 12195-2 on esitelty vaatimukset myös sidontavöissä käytetyille 

kiristyslaitteille. Yleisesti on määrätty, että laitteessa ei saa olla teräviä reunoja tai 

purseita, jotka voivat osua käyttäjään tai vyöhön. Lisäksi on määrätty, että 

tavanomaisessa käytössä laitteesta ei saa syntyä puristumis- tai leikkausvamman vaaraa 

käyttäjälle. Myöskin kiristyslaitteen kiristysmekanismin tahaton vapauttaminen tulee olla 

estetty, ja kun sidontavälineeseen on kohdistettu 0,3 kertaa sidontakykyä vastaava voima, 

on kiristyslaitteen mekanismin oltava vapautettavissa käsin ja käytettävissä uudelleen. 

(SFS-EN 12195-2) 

Käsikäyttöisten, kuten räikkä- ja vinssityyppisten kiristinten tulee toimia siten, että 

kahvaan kohdistettu standardin mukainen käsivoima (SHF) saa vyöhön aikaan 

kiristysvoiman, jonka suuruus on 0,1 – 0,5 kertaa sidontavyön sidontakyky (LC). 

Vähintään 0,1 kertaa LC:n suuruisen voiman vaatimus koskee kiristimiä, joita on 

tarkoitus käyttää ylisidonnassa vöissä, joissa on merkintä standardin mukaiselle 

kiristysvoimalle (STF). Kiristimistä määrätään myös, että vyön ja kiristimen 

kontaktikohtien tulee olla pyöristettyjä, jottei vyöhön pääse syntymään vahinkoa, ja 

mikäli laitteessa on irrotettava kahva, tulee sen olla suunniteltu siten, ettei se voi irrota 

vahingossa. (SFS-EN 12195-2) 
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Kiristyslaitteet tulee suunnitella siten, että vyön tekstiiliosa ei pääse liukumaan, kun vyö 

on kierretty 2 ¼ kertaa kiristysakselin ympäri. Sidontavyöt, joiden sidontakyky on ≥ 5 kN 

(500 daN) tulee testata syklisessä kuormituksessa. Kuormituksen alla vyö asettuu hieman 

ja tämä muutos tulee mitata testin jälkeen. Sallittu asettuminen on kuvattu taulukossa 4. 

(SFS-EN 12195-2) 

Taulukko 4. Sallittu asettuminen syklisessä testauksessa (mukaillen SFS-EN 12195-2). 

Sidontakyky (LC) [kN] 
Sallittu asettuminen [mm] 

Kaksiosaiset vyöt Yksiosaiset vyöt 

5 < LC ≤ 20 10 < LC ≤ 40 15 

20 < LC ≤ 40 40 < LC ≤ 80 20 

40 < LC 80 < LC 25 

 

Myös kiristyslaitteiden kahvoille on omat turvallisuusvaatimukset, jotka niiden tulee 

täyttää. Taulukossa 5 on esitetty kahvan sisäleveyttä vastaava minimimurtolujuus, jonka 

kahvan on kestettävä standardin mukaisessa testissä. (SFS-EN 12195-2) 

Taulukko 5.  Testivoima kahvan lujuustestauksessa (mukaillen SFS-EN 12195-2). 

Kahvan sisäleveys [mm] Testivoima [N] 

25 500 

35 1500 

50 2500 

75 3500 

100 3500 

  

3.2.2 Sidontakettingit 

Kuormansidonnassa käytettäviä sidontakettinkejä käsitellään standardissa SFS-EN 

12195-3. Ne koostuvat usein lyhyistä lenkeistä sekä koukuista tai muista tarvikkeista, 

joilla se kiinnitetään kuorma-alustaan ja/tai lastiin. Kiristimiä kettingeille on useita 

erilaisia, kuten vanttiruuvi- ja rataslukkotyyppisiä, jotka voivat olla sidontalaitteesta 

irrallisia tai sen kiinteitä osia (kuva 6). Kiristimessä on oltava laite, joka estää kettingin 

itsestään löystymisen. Myös kettingeissä on oltava merkinnät, joista käy ilmi sen LC-

arvo. Kettinkejä käytetään etenkin suorasidonnassa silloin, kun kettingin ei tarvitse 

koskettaa mitään lastin tai kuormakorin kohtaa. (Euroopan komissio 2014, s. 32) 
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Kuva 6. Koukuilla varustettu sidontaketju (a.) ja vanttikiristin (b.) (Fibroc 2022). 

 

Sidontakettinkien turvallisuusvaatimukset 

Standardissa SFS-EN 12195-3 esitetään turvallisuusvaatimukset sekä niiden 

todennuskeinot sidontakettingeille. Kiristyslaitteiden osalta standardi koskee ainoastaan 

käsikäyttöisiä laitteita, joita on tarkoitus käyttää standardin mukaisella 500 N 

käsivoimalla (SHF). (SFS-EN 12195-3) 

Mekaaniset ominaisuudet 

Sidontakettingin sidontakyky määräytyy kettingin lenkin ainepaksuuden mukaan 

(taulukko 6). Välineen tulee sietää 1,25 kertaa sidontakykyä vastaava voima siten, että 

kuormituksen jälkeen siinä ei ole havaittavaa muodonmuutosta tai muuta vikaa. 

Kokonaisen sidontakettingin liitososineen tulee kestää minimissään murtovoimaa 

vastaava voima ennen murtumistaan. Murtovenymän tulee olla vähintään 20 %. (SFS-EN 

12195-3) 

Taulukko 6. Sidontakyky ja murtovoima eräille yleisimmin käytetyille kettingin lenkin 

paksuuksille. (mukaillen SFS-EN 12195-3). 

Lenkin paksuus [mm] Sidontakyky (LC) [kN] Murtovoima [kN] 

6 22 45,2 

8 40 80,4 

9 50 102 

10 63 126 

11 75 154 

13 100 212 

a. b. 
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Kettinkien vaatimukset 

Sidontakettingeissä käytettyjen ketjujen tulee täyttää mittojen, mekaanisten 

ominaisuuksien, valmistusmenetelmien ja -materiaalien sekä viimeistelyn osalta 

standardin SFS-EN 818-2 vaatimukset (SFS-EN 12195-3). Kyseisessä standardissa 

esitetään turvallisuusvaatimukset luokan 8 keskitoleranssisille lyhytlenkkisille 

nostokettingeille, jotka ovat sähköhitsattuja lämpökäsiteltyjä pyöröteräskettinkejä ja 

jotka täyttävät lisäksi standardin SFS-EN 818-1 yleiset vaatimukset (SFS-EN 818-2). 

Ainoastaan raakapuun kuormauksessa käytettävien pitkälenkkisten kettinkien tulee olla 

standardin SFS-EN 818-2 mukaisia sillä ehdolla, että niiden jako (𝑝) on maksimissaan 6 

kertaa nimelliskoko (𝑑𝑛). Niihin sovelletaan myös suurempaa taipuman arvoa (𝑓) 

taulukon 7 mukaisesti. (SFS-EN 12195-3) 

Taulukko 7. Pitkälenkkisten ketjujen taipumat (mukaillen SFS-EN 12195-3). 

Nimelliskoko (𝒅𝒏) [mm] Taipuma (𝒇) [mm] 

6 9 

9 13 

11 16 

 

Kiristyslaitteiden vaatimukset 

Laitteissa ei saa olla teräviä reunoja, jotka voivat osua käyttäjän käsiin, eikä 

tavanomaisessa käytössä laitteesta saa syntyä puristumis- tai leikkausvamman vaaraa 

käyttäjälle. Myöskin kiristyslaitteen kiristysmekanismin tahaton vapauttaminen tulee olla 

estetty. Lisäksi vanttiruuveissa, vanttikiristimissä sekä koukuilla varustetuissa 

kiristimissä tulee olla lukitusmekanismi löystymisen estämiseksi. Käsin käytettävissä 

kiristyslaitteissa kiristyksen vapauttamisen jälkeinen takaisinpäin suuntautuva liike 

(rekyyli) saa olla maksimissaan 150 mm ja jos laitteessa on irrotettava kahva, tulee sen 

olla varmistettu kuormituksen aikaista tahatonta irtoamista vastaan. Standardin mukaisen 

500 N käsivoiman (SHF) kahvaan kohdistamisen jälkeen tulee nimelliskooltaan 6 – 10 mm 

kettinkiin syntyä vähintään 0,25 kertaa sidontakykyä (LC) vastaava kiristysvoima ja 

nimelliskooltaan 13 – 16 mm kettinkeihin vastaavasti vähintään 0,15 kertaa sidontakykyä 

(LC) vastaava kiristysvoima. (SFS-EN 12195-3) 
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3.2.3 Teräsköydet 

Standardin SFS-EN 12195-4 mukaiset sidonnassa käytettävät teräsköydet soveltuvat 

erityisesti teräksisten rakennustarvikkeiden sitomiseen. Teräsköydet koostuvat useista 

kuitu- tai terässydämen ympäri punotuista säikeistä, joiden määrä ja asettelu vaihtelee 

käyttötarpeen mukaan (kuva 7). Usein ne kiristetään ajoneuvoon kiinteästi sijoitetuilla 

vinttureilla tai erillisillä rataslukkokiristimillä. Myös vaijereiden LC-arvo tulee olla 

ilmoitettu valmistajan toimesta. (Euroopan komissio 2014, s. 33)  

 

Kuva 7. Teräsköysi (a.) ja sen poikkileikkaus (b.) (Fibroc 2022). 

 

Teräsköysien turvallisuusvaatimukset 

Teräsköydet sidontaa varten ja niiden turvallisuusvaatimukset on kuvattu standardissa 

SFS-EN 12195-4, jossa määrätään, että kuormitettaessa välinettä 1,25 kertaa sen 

sidontakykyä vastaavalla voimalla: 

- mihinkään sidontavälineen kuormaa kantavaan osaan ei saa syntyä 

muodonmuutoksia, jotka vaikuttavat sen toimintaan, 

- sidontavälineen kiristyslaitteen ja sen osien tulee säilyttää toimintakykynsä täysin, 

- kousseihin, mikäli käytössä, ei saa syntyä muodonmuutoksia, 

- teräsköysi ei saa alkaa liukumaan puristuslukoissa. 

Tämän lisäksi sidontavälineen kaikkien komponenttien tulee sietää voima, joka on puolet 

teräsköyden murtovoimasta. Tästä muodostuu sidontavälineelle varmuuskerroin 2, joka 

pätee myös yhdistetyn sidontavälineen tapauksessa, jossa sidontavälineeseen kuuluu 

teräsköyden lisäksi sidontakettinki tai -vyö. Tällöin koko sidontavälineen sidontakyvyn 

määrää matalimman kapasiteetin omaava sidontaväline. (SFS-EN 12195-4) 

a. b. 
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4 MATERIAALIEN TESTAUS 

Materiaaleja voidaan testata monin tavoin. Puhuttaessa materiaalin mekaanisten 

ominaisuuksien mittauksesta, on kyse aineenkoetuksesta, joka voidaan edelleen jakaa 

rikkovaan ja rikkomattomaan aineenkoetukseen. Rikkomattomaan (NDT, engl. 

nondestructive testing) aineenkoetukseen sisältyy menetelmiä mm. metallirakenteiden ja 

hitsien tarkastamiseen ilman, että tutkittavaa kohdetta tarvitsee rikkoa. Tässä työssä 

aiheen käsittely rajataan kuitenkin rikkovaan (DT, engl. destructive testing) 

aineenkoetukseen, jonka avulla voidaan määrittää materiaalin mekaanisia ominaisuuksia, 

kuten lujuutta, kovuutta ja iskusitkeyttä kuormittamalla koekappaletta vaurioon saakka. 

Testeillä voidaan tutkia materiaalin ominaisuuksia yleisesti tai niitä voidaan hyödyntää 

tuotekehityksessä sekä olemassa olevien tuotteiden ja rakenteiden laadunvalvonnassa. 

(ZwickRoell 2022a) 

4.1 Menetelmät 

Yksi käytetyimmistä testimenetelmistä materiaalin ominaisuuksien määrittämiseen on 

yksiakselinen vetokoe. Tutkittavasta materiaalista koostuva geometrisesti määrätty 

koesauva kiinnitetään vetokoneeseen, jonka jälkeen siihen kohdistetaan voima, minkä 

johdosta kappale venyy ja lopulta murtuu. Testin aikana seurataan ja tallennetaan tietoa 

kappaleen venymästä ja siihen kohdistuvasta voimasta kullakin hetkellä. Kuvatun 

kaltaisen testin perusteella voidaan materiaalille määrittää useita sen mekaanisia 

ominaisuuksia kuvaavia suureita, kuten myötö- ja murtovoima, murtovenymä sekä 

kimmokerroin (Davis 2004, s. 33). 

Puristuskokeet ovat vetokokeiden ohella yksiä perustavanlaatuisimpia 

testausmenetelmiä. Puristuskokeet toteutetaan pitkälti samalla tavalla kuin vetokokeet, ja 

tutkittavat ilmiöt ovat usein samankaltaisia.  Puristuskokeita suoritetaan usein yleensä 

materiaaleille, joiden vetolujuus on matala verrattuna puristuslujuuteen. Vetokokeista 

poiketen puristuskokeita tehdään tavallisemmin valmiille tuotteille, joiden ominaisuuksia 

puristavan voiman vaikutuksen alla halutaan tutkia. (Instron 2022) 

Testit voidaan jakaa myös staattisiin ja dynaamisiin testeihin. Staattisissa testeissä 

koestettavaan näytteeseen kohdistetaan hitaasti ja tasaisesti kasvava voima, usein 

murtumaan saakka. Dynaamisissa testeissä näytteisiin voidaan kohdistaa nopeasti 
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kasvavia tai vaihtelevia voimia erilaisten ilmiöiden, kuten venymänopeuden vaikutusta 

murtumiseen tai väsymiskestävyyden tutkimista varten. Usein materiaalien testauksessa 

dynaamisilla kokeilla viitataan iskukokeisiin sekä lyhytaikaisiin testeihin, joissa 

maksimivoima saavutetaan nopeasti. (ZwickRoell 2022b)  

4.2 Materiaalintestauslaitteet 

Materiaaleja testataan veto- ja puristuskoneilla tai monipuolisemmilla 

yleisaineenkoetuskoneilla, joilla koekappaleita voidaan kuormittaa vedossa, 

puristuksessa ja taivutuksessa sekä kohdistaa kappaleisiin syklisiä ja väsyttäviä kuormia. 

Kaikkien laitteiden toimintaperiaate on suurin piirtein sama – saada aikaan hallittu 

siirtymä kiinnityspisteiden välillä ja kohdistaa koekappaleeseen vetävä tai puristava 

voima. Laitteet koostuvat kuormituskehästä tai muusta rungosta, näytteiden 

kiinnittimistä, hydraulisesta tai sähkömekaanisesta voimantuotosta sekä näiden 

ohjauselektroniikasta ja mittalaitteista. Laitteiden voimakapasiteetti vaihtelee muutamista 

newtoneista aina tuhansiin kilonewtoneihin saakka. (Davis 2004, s. 2; 65-66) 

Yleistäen voidaan todeta, että sähkömekaanisilla koneilla saavutetaan laajempi 

nopeusalue sekä iskun pituus, kun taas hydraulisilla koneilla päästään 

kustannustehokkaammin suuriin voimiin (Davis 2004, s. 3). 

4.2.1 Sähkömekaaniset laitteet 

Sähkömekaaniset testauslaitteet perustuvat nopeussäätöiseen sähkömoottoriin, 

alennusvaihteeseen sekä yhteen, kahteen tai neljään ruuviin, jotka liikuttavat 

vaakasuuntaista kuormituspalkkia ylös ja alas (Davis 2004 s. 2). Ruuvit on tuettu päistään 

laakereilla niiden kohdistamiseksi ja kiertymisen estämiseksi niiden kätisyys vaihtelee 

koneen eri puolilla. Kohdistamisen varmistamiseksi myös kuormituspalkki voi olla tuettu 

johteilla tai muulla menetelmällä (Davis 2004, s. 66).  

Laitteen puristus- ja vetotoiminnot toteutetaan usein kuormituspalkin eri puolilla. 

Kuormituspalkin siirtymänopeus säätyy moottorin nopeussäädöllä, ja lopullinen 

siirtymänopeus riippuu moottorin nopeudesta ja vaihteen välityssuhteesta. Ohjaus on 

yleisimmin toteutettu takaisinkytketyllä servojärjestelmällä. (Davis 2004, s. 2) 

Ruuvikäyttöisten sähköisten testauslaitteiden nopeudet ovat usein maltillisia, 1-20 

mm/min, joten ne soveltuvat parhaiten staattiseen testaukseen. Suurempiakin nopeuksia 

voidaan kuitenkin saavuttaa, usein maksimivoiman kustannuksella (Davis 2004, s. 66). 
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4.2.2 Hydrauliset laitteet 

Hydrauliset testauslaitteet perustuvat yksi- tai kaksitoimisella hydraulisylinterillä 

toteutettavaan liikkeeseen. Ne voivat olla yksinkertaisimmillaan staattisiin kokeisiin 

tarkoitettuja manuaalisesti ohjattuja koneita yksitoimisella sylinterillä, tai ne voivat olla 

monimutkaisia väsytystestejä varten suunniteltuja servo-ohjattuja laitteita. Hydrauliset 

laitteet ovat monipuolisia, sillä niillä voidaan tuottaa siirtymänopeuksia laajalla 

vaihteluvälillä aina nopeudesta 1 µm/h nopeuteen 10 m/s saakka. Syklisiä testejäkin 

voidaan tuottaa taajuudella 1 sykli/päivä tai jopa 200 sykliä/s. Myös voiman suuruutta 

voidaan kasvattaa helposti siinä missä sähkömekaanisen järjestelmän mielekkyyttä 

suurilla voimilla rajoittaa koneen jäykkyys sekä suurikokoiset ja kalliit ruuvit. (Davis 

2004, s. 2; 66-68)  

Hydrauliset järjestelmät muuttavat yleisimmin sähkömoottorilla tuotetun mekaanisen 

energian hydrauliseksi tehoksi, eli paineeksi ja tilavuusvirraksi, joka johdetaan 

toimilaitteisiin, jotka muuttavat energian jälleen mekaaniseksi. Tällöin saavutetaan hyvä 

teho-paino-suhde ja komponenttien sijoittelu on helppoa. (Keinänen & Kärkkäinen 2005, 

s. 170) 

Hydraulisissa testauslaitteissa käytetään usein paineakkuja varastoimaan paine-energiaa. 

Paineakun tehtävä on energian varastointi myöhemmin käytettäväksi. Paineakkuja 

käytetään mm. myös järjestelmän tilavuusvirran ja paineen vakiona pitämiseen, jonka 

lisäksi ne myös vaimentavat paineiskuja ja kompensoivat sisäisiä vuotoja. Koska 

hydraulineste on kokoon puristumatonta, varastoidaan energia sen ulkopuolelle, joko 

kuormittamalla jousta, muuttamalla kaasun tilavuutta tai nostamalla massaa. Nykyisin 

käytetään käytännössä vain kaasun tilavuuden muutokseen perustuvia paineakkuja. 

Niissä on kaksi väliseinällä toisistaan erotettua kammiota, joista toisessa on järjestelmän 

hydraulineste ja toisessa kokoon puristuva kaasu. Nestetilan täyttyessä kaasu puristuu 

kokoon ja nesteen paineen laskiessa laajeneva kaasu työntää nesteen takaisin 

järjestelmään. (Keinänen & Kärkkäinen 2005, s. 199; Keinänen ym. 2010, s. 110) 

Servotekniikka 

Hydrauliikassa servotekniikalla viitataan laitteisiin, jotka toimivat takaisinkytkennän 

periaatteella. Tällainen säätöteknisesti suljettu järjestelmä vertaa lähtösignaalin suhdetta 

tulosignaaliin, ja täten seuraa toimilaitteen todellista sijaintia jatkuvasti.  Mittalaitteelta 
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saatu todellinen arvo ohjaa järjestelmää. Järjestelmän käskysuure voi olla mekaaninen, 

hydraulinen tai sähköinen. Kuitenkaan nykyisin ei käytetä juuri muita kuin sähköisiä 

ohjauksia. Servoventtiilin sähköinen ohjausarvo muutetaan mekaaniseksi liikkeeksi 

sähkömoottorilla, joka on useimmiten vääntömoottori, mutta myös lineaari-, ja 

askelmoottoreita käytetään. (Keinänen & Kärkkäinen 2005, s. 289) 

Kuvassa 8 on esitetty tavanomaisen takaisinkytketyn servojärjestelmän ohjaussilmukan 

prosessikaavio. 

 

Kuva 8. Hydraulinen servojärjestelmä (mukaillen Keinänen & Kärkkäinen 2005, s. 289). 

 

Säätö on usein toteutettu P- tai PID-säätimellä. PID- säätimen lyhenne koostuu kolmesta 

termistä, proportional, integral ja derivative, (suhde, integrointi ja derivointi) joita 

varioimalla saavutetaan optimaalinen vaste. PID-säädin on yksinkertaisuutensa ja 

vaihteleviin käyttöolosuhteisiin soveltuvuutensa vuoksi käytetyin säätöalgoritmi 

teollisuudessa. Säätimen suhdekomponentti (P) riippuu ainoastaan prosessimuuttujan ja 

asetussuureen erotuksesta. Mitä kauempana asetussuure on todellisesta asemasta, sitä 

voimakkaammin säätö hakeutuu sitä kohti. Yksistään P-säädin on kuitenkin altis 

värähtelylle ja liian suurella vahvistuksella se voi muuttua epävakaaksi. 

Integrointikomponentin (I) ulostulossa on huomioitu erosuureen suuruuden lisäksi sen 

kestoaika ja derivointikomponentissa (D) myös sen muutosnopeus. Oikein viritettynä 

näillä komponenteilla voidaan tietyissä tilanteissa lisätä säädön stabiliteettia verrattuna 

pelkkään P-säätöön. (National Instruments 2022) 
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4.3 Kiinnittäminen 

Oikeanlaisten kiinnittimien käyttäminen on luotettavien testitulosten saamisen kannalta 

ensiarvoisen tärkeää. Testikappaleet tulisi kiinnittää siten, että kiinnityksen laatu ei voi 

vaikuttaa testituloksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että luistamista ei saa tapahtua, ja että 

kiinnittimien tulee olla linjassa toistensa ja voima-anturin kanssa, jotta anturin lukema 

vastaisi todellisuutta. Usein puristuskokeissa riittää, että kappale asetetaan kahden  

tason väliin, mutta vetokokeissa erimuotoiset koekappaleet vaativat erilaisia  

kiinnittimiä. Koesauvojen päissä voi olla kierre tai muu muoto, jolla sauvan saa lukittua 

kiinnittimeen. Tasaisten kappaleiden kiinnittämiseen tulee käyttää puristimia, jotka 

voivat olla mm. kiila- tai ruuvikäyttöisiä. Etenkin isompien kappaleiden kiinnityksessä 

puristimen leuat voivat olla myös hydraulisesti tai paineilmalla ohjattuja. Tällaisilla 

puristimilla testin aikaisia voiman muutoksia voidaan kompensoida pitäen puristusvoima 

vakiona testin ajan ja näin minimoida koekappaleen leukamurtuman mahdollisuus. 

(Davis 2004 s. 2; 83-84) 
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5 KUORMANVARMISTUSVÄLINEIDEN 

TESTAUSKÄYTÄNNÖT 

Tässä kappaleessa on esitelty standardien mukaiset toimintatavat 

kuormanvarmistusvälineiden testien suorittamiseen. 

5.1 Sidontapisteiden testaus 

Standardin SFS-EN 12640 mukaisten sidontapisteiden turvallisuusvaatimusten 

täyttyminen todennetaan kyseisessä standardissa esitellyllä referenssitestillä. 

Vaatimustenmukaisuus voidaan määrittää myös laskelmien avulla, mikäli niiden voi 

todistaa antavan testiä vastaavat tulokset. Testaus suoritetaan yhdelle kappaleelle 

jokaisesta yksittäisen sidontapisteen tai sidontakiskojärjestelmän tyypistä. Testin aikana 

käytetään sidontapisteitä, jotka on kiinnitetty kuoma-alustan heikoimpaan kohtaan. (SFS-

EN 12640) 

Standardi SFS-EN 12640 esittää vaatimukset sidontapisteille, jotka ovat kuormakorin 

kiinteitä osia. Tämän työn puitteissa on tarkoitus suorittaa myös testejä 

kuormakorivalmistajille toimitettaville yksittäisille sidontapistetarvikkeille, kuten 

lenkeille ja kiskoille. Lujuuden varmistamiseksi tarvikkeille sovelletaan mahdollisimman 

tarkasti standardin testausvaatimuksia ja ne testataan kuormituskehässä lopullista 

kiinnitystä vastaavassa tilanteessa. Huomattavaa on, että korivalmistajien täytyy testata 

sidontapisteitä myös niiden lopullisessa asennuskohteessa kuormakorien 

vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. 

Testin ensimmäisessä vaiheessa sidontapistettä kuormitetaan sen minimikapasiteettia 

vastaavalla voimalla. Toisessa vaiheessa voima on 1,25-kertainen minimikapasiteettiin 

nähden. Testaus suoritetaan siten, että testivoima kohdistetaan kulmissa, jotka on 

määritelty kappaleessa 3.1. Kutakin kolmea epäedullisinta kohdistamissuuntaa kohden 

tehdään yksi testi. Kussakin testissä sidontapistettä kuormitetaan testivoimalla vähintään 

kolmen minuutin ajan. Tämän aikana sidontapisteen ympärille ei saa kohdistaa voimia 

500 mm ± 30 mm säteellä. Testin ensimmäisen vaiheen jälkeen sidontapisteessä ei saa 

olla näkyviä muodonmuutoksia. Toisen vaiheen jälkeen sidontapisteessä ei saa olla 

muodonmuutoksia, jotka voivat heikentää sen toimivuutta. (SFS-EN 12640) 
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Yksittäisille sidontapistetarvikkeille testiä sovelletaan siten, että kappaleet pyritään 

kiinnittämään mahdollisimman lähelle lopullista asennusta vastaavalla tavalla. Voimia 

kohdistetaan kuten standardin testissä, jonka jälkeen kappaleen murtovoima voidaan 

määrittää tarvittaessa. 

5.2 Sidontavöiden testaus 

Standardin SFS-EN 12195-2 mukaisten sidontavöiden turvallisuusvaatimusten 

täyttyminen tulee testata kyseisessä standardissa esitettyjen testien mukaisesti.  

Sidontavöiden tyyppitestaus koostuu seuraavista testeistä: 

− Tekstiiliosan vetokoe (ilman kiristyslaitteita tai liitoksia) 

− Sidontavyökokoonpanon vetokoe 

− Kiristyslaitteen esikiristyksen testaus 

− Kuormituksen alla vapauttamisen testaus 

− Kiristyslaitteen testaus syklisellä kuormituksella 

− Rataslukkokiristimen kahvan lujuuden testaus 

− Rekyylin testaus 

Tyyppitestejä varten tulee kustakin sidontavälinetyypistä valita kaksi näytettä, jolle testit 

suoritetaan. 

Tämän lisäksi edellä mainituista testeistä kahta ensimmäistä on tehtävä myös jatkuvasti 

valmistuksen aikana. Näiden valmistuksen aikaisten testien näytteenotto on esitetty 

standardissa erikseen. (SFS-EN 12195-2) 

5.2.1 Tekstiiliosan vetokoe 

Aluksi sidontavyön tekstiiliosasta leikataan sopivan mittainen näyte. Näyte voidaan ottaa 

joko tuotannossa käytössä olevasta erästä tai valmiin sidontavyön ompelemattomasta 

päästä. Tämän jälkeen näyte asetetaan suorana vetolaitteeseen. (SFS-EN 12195-2) 

Ensimmäisessä vaiheessa vyöhön kohdistetaan voima 0,05 LC, jonka jälkeen vyön 

pituussuuntaiselle keskiviivalle merkitään referenssipituus väliltä 0,1 m – 1,0 m (± 0,5 

%). Tämän jälkeen kuormitusta lisätään 1 LC saakka, jonka jälkeen referenssipituuden 
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muutos mitataan ja lasketaan venymä (maksimissaan 7 %). Toisessa vaiheessa vyöhön 

kohdistetaan minimimurtovoima 3 LC siten, että venymä tapahtuu tasaisella nopeudella 

(50 mm/min – 110 mm/min per 1000 mm näytteen pituutta). (SFS- EN 12195-2) 

5.2.2 Sidontavyökokoonpanon vetokoe 

Tässä kappaleessa käsitellään kokonaisten sidontavyökokoonpanojen testausta 

vetolaitteistossa. 

Aluksi kokoonpano tarkastetaan visuaalisesti varmistaen, ettei siinä ole teräviä reunoja, 

jotka voivat osua vyöhön tai käyttäjän käsiin, ja ettei käsien litistymis- tai 

leikkausvamman mahdollisuutta ole. Tämän jälkeen testattava kokoonpano asetetaan 

vetolaitteeseen tavanomaisia kiinnityksiä käyttäen. Kiristimen ollessa 

rataslukkomallinen, kierretään vyö kiristysakselin ympäri 2 ¼ kertaa siten, että akseli on 

kuvan 9 osan b.) mukaisessa asennossa. (SFS-EN 12195-2) 

 

Kuva 9. Kiristimen asento alussa (a.) ja 1 ¼ kertaa kierrettynä (b.) (mukaillen SFS-EN 

12195-2). 

 

Ensi vaiheessa näytettä kuormitetaan 1,25 LC suuruisella voimalla. Näytettä pidetään 

kuorman alla yhden minuutin ajan, jonka aikana siihen ei saa syntyä näkyvää 

muodonmuutosta tai muuta sen toimintaan vaikuttavaa vauriota. Visuaalisen tarkastuksen 

jälkeen näytteeseen kohdistetaan 2 LC suuruinen voima, jonka sen tulee kestää ilman 

vaurioita. Tämän jälkeen murtovoima voidaan määrittää. Mikäli yksittäistä 

sidontavälinemallia valmistetaan useilla eri liitososilla, kuten koukuilla ja lenkeillä, tulee 

nämä osat testata erikseen. Tällöin kiristyslaitetta ei tarvitse testata uudestaan, vaan 

voidaan käyttää sidontavyötä ilman kiristintä. (SFS-EN 12195-2) 

a. b. 
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5.2.3 Standardinmukaisen kiristysvoiman testaus 

Testattaessa kiristyslaitteen esikiristyksentuottokykyä tulee kokoonpano asettaa 

kiinteisiin pisteisiin 0,5 m – 4 m päähän toisistaan. Myös vastaavaa testilaitteistoa 

kiinnityksineen voidaan käyttää. Testin aluksi vyö tulee kiertää kiristimen akselin ympäri 

1 ¼ kertaa kuvan 9 mukaisesti. Tällöin vyöhön tulee aiheutua kiristysvoima, 

suuruudeltaan korkeintaan 0,05 LC. Tämän jälkeen kahvaan kohdistetaan standardin 

mukainen käsivoima kahvan ollessa kohtisuorassa vyöhön nähden (90° ±5°) (kuva 10), 

minkä jälkeen voima poistetaan, jolloin kiristimen lukitusmekanismi aktivoituu. Vyön 

kiristysvoima mitataan 10 sekuntia kahvan vapauttamisen jälkeen. Mittaus toistetaan 4 

kertaa siten, että vyö asetetaan kiristimeen joka kerta uudestaan. Lopuksi lasketaan 

kiristysvoimien keskiarvo, jonka tulee olla välillä 0,1 – 0,5 LC. (SFS-EN 12195-2) 

 

Kuva 10. Järjestelyt esikiristyksen testaamiseksi (mukaillen SFS-EN 12195-2). 

 

5.2.4 Kuormituksen alla vapauttamisen testaus 

Kiristyslaitteen vapauttamisominaisuudet testataan kuormittamalla vyö 0,3 LC saakka ja 

vapauttamalla lukitusmekanismi kahvasta käsin ilman työkaluja. Mekanismin 

vapauttamisen tulee onnistua helposti eikä vaaraa käyttäjälle saa aiheutua. Tämän testin 
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yhteydessä mitataan takaisin suuntautuva liike (rekyyli) kahvan päästä, enintään 150 mm. 

(SFS-EN 12195-2) 

5.2.5 Kiristyslaitteen testaus syklisellä kuormituksella 

Testattaessa kiristyslaitetta syklisellä kuormalla, on vyö kierrettävä 2 ¼ kertaa rataslukon 

kiristysakselin ympäri. Vyön vapaa pituus (päiden kiinnityskappaleiden välissä) on oltava 

0,5 – 1 metriä. Ennen testiä vyötä kuormitetaan sen sidontakykyyn saakka, jonka jälkeen 

kuormitus lasketaan arvoon 0,2 LC. Tämän jälkeen vyöhön tehdään merkintä kiristimen 

kohdalle, jonka avulla asettumista voidaan seurata.  

Testin aikana vyöhön kohdistetaan vaihteleva voima välillä 0,2 – 1 LC. Sykli toistetaan 

100 kertaa taajuudella, joka on alle 0,4 Hertziä. Testin jälkeen asettuminen mitataan 

viivan siirtymästä kuormituksella 0,2 LC. Siirtymä ei saa ylittää taulukon 4 arvoja. (SFS-

EN 12195-2) 

5.2.6 Rataslukkokiristimen kahvan lujuuden testaus 

Kahvan lujuuden testausta varten kahva kiinnitetään siten, että akselin pyöriminen on 

estetty. Kahvaan kohdistetaan voima kuvan 11 mukaisesti. Voimaa kasvatetaan 

rikkoutumiseen saakka, jonka jälkeen murtovoima sekä murtuman sijainti 

dokumentoidaan. Kahvan tulee kestää taulukossa 5 määrätty voima. (SFS-EN 12195-2) 

 

Kuva 11. Kahvan kiinnitys testiä varten (mukaillen SFS-EN 12195-2). 
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5.2.7 Raportointi 

Testauksen jälkeen tulee laatia raportti, josta käy ilmi seuraavat seikat: 

− Vaurioituiko sidontavyö tekstiiliosan tai koko sidontavälineen testauksen

 aikana? 

− Onko vyön pintaan syntynyt vaurioita? 

− Onko syntynyt pysyviä muodonmuutoksia liitososiin tai kiristimeen 

 sidontavälinekokoonpanon testauksen aikana? 

− Suurin koko sidontavälineeseen kohdistettu voima. 

− Syntyikö vaurioita kuormituksella 2 LC? 

− Keskimääräinen saavutettu esikiristysvoima kiristimen testauksessa. 

− Syklisen kuormituksen testin tulokset. 

− Kahvan testauksen tulokset. 

− Mahdollisten uusintatestien tulokset. (SFS-EN 12195-2) 

5.3 Sidontakettinkien testaus 

Sidontakettinkien testauksesta määrätään standardissa SFS-EN 12195-3.  

5.3.1 Testaustaajuus 

Testaustaajuus määräytyy välineen sidontakyvyn mukaan (taulukko 8). Taulukon 

mukaisesta eräkoosta valitaan yksi näyte, joka yleensä riittää testien suorittamiseksi. 

(SFS-EN 12195-3) 

Taulukko 8. Näytteenottotaajuus sidontakyvyn mukaan (mukaillen SFS-EN 12195-3). 

Sidontakyky (LC) [kN] Eräkoko, josta otetaan yksi näyte 

LC ≤ 30 1000 

30 < LC ≤ 100 500 

LC > 100 200 

 

5.3.2 Kettinkien testaus 

Sidontakettinkien ketjuosan testaus suoritetaan staattisena vetokokeena 

nostokettinkistandardin SFS-EN 818-1 kappaleen 6.5 mukaisesti. Testauslaitteen on 
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tällöin oltava kalibroitu standardin SFS-EN ISO 7500-1 tarkkuusluokan 1 mukaan ja sen 

tulee olla varustettu piirturilla, jolla testauksen aikainen voima/venymäkäyrä voidaan 

tallentaa graafisesti. Lisäksi testauslaitteen iskun pituus tulee olla ketjun venymä 

huomioiden riittävän suuri, jotta suurin tarvittava voima saavutetaan ilman uudelleen 

kiinnityksen tarvetta. Testattavassa näytteessä on oltava vähintään viisi lenkkiä. Näytteen 

kiinnityksen apuna voidaan käyttää kahta ylimääräistä lenkkiä, mutta näitä ei huomioida 

kokonaismurtovenymää määritettäessä. (SFS-EN 818-1) 

Kokeen suorittaminen 

Näyte kiinnitetään vetolaitteeseen kierteettä ja niin, että lenkit pääsevät kuormittumaan 

vapaasti. Näyte ei saa luistaa kiinnittimissä. Kuormituksen tulee lisääntyä tasaisesti, esim. 

nopeudella 10 MPa/s. (SFS-EN 818-1) 

Murtovoima 

Murtovoiman tulee olla standardin EN 818 kyseistä kettinkiä ja luokitusta vastaavan osan 

hyväksymisperusteiden mukainen (SFS-EN 818-1). Sidontakettingeissä käytettäviä 

luokan 8 keskitoleranssisia raksikettinkejä koskevassa standardissa (SFS-EN 818-2) 

esitetään jokaiselle kettingin nimelliskoolle määritetty vähimmäisarvo, jonka 

murtovoiman tulee minimissään olla. 

Kokonaismurtovenymä 

Kokonaismurtovenymä 𝐴 on murtohetkellä voima/venymäpiirroksesta saatava 

kokonaisvenymä 𝐿𝑡, joka ilmoitetaan prosentteina näytteen nimellisestä sisäpituudesta 

𝐿𝑛. Kokonaismurtovenymä lasketaan kaavalla 

𝐴 =
∆𝐿𝑡

𝐿𝑛
100%,  (1) 
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missä 𝐿𝑡 = 𝐿𝑡 −  𝐿0, 

𝐿0   on näytteen pituus testin alussa, 

𝐿𝑡   on näytteen pituus murtumahetkellä, 

𝐿𝑛   = 𝑛𝑝𝑛,  

𝑛     on lenkkien lukumäärä, 

𝑝𝑛   on lenkin nimellinen jako. 

 

Sidontakettingeissä käytettäviä luokan 8 keskitoleranssisia raksikettinkejä koskevassa 

standardissa (SFS-EN 818-2) on määrätty, että murtovenymän tulee olla vähintään 20 %. 

(SFS-EN 818-1) 

Hyväksymisperusteet 

Kettingit, joiden nimelliskoko d ≤ 6 mm: Testataan kolme näytettä. Jos vain yksi näyte 

läpäisee testit, ei kettinkierää pidetä standardin vaatimusten mukaisena. Jos kaksi 

kolmesta läpäisee, suoritetaan uusintakoe. 

Kettingit, joiden nimelliskoko 6 mm < d ≤ 16 mm: Testataan kaksi näytettä. Jos 

kumpikaan ei läpäise testejä, erä ei täytä standardin vaatimuksia. Jos ainoastaan toinen 

näyte täyttää vaatimukset, on uusintakoe suoritettava.  

Kettingit, joiden nimelliskoko d > 16 mm: Testataan vain yksi näyte. Jos näyte ei täytä 

vaatimuksia, suoritetaan uusintakoe. (SFS-EN 818-1) 

Uusintakokeet 

Mikäli jokin näytteistä ei täytä standardin EN 818 vastaavassa osassa esitettyjä yksittäisiä 

vaatimuksia, täytyy valita kaksi lisänäytettä samasta kettinkierästä uusintakoetta varten. 

Erä hyväksytään vain, jos molemmat näytteet läpäisevät uusintatestin. (SFS-EN 818-1) 

5.3.3 Kiristimen vapautuksen testaus 

Kiristimen vapautusmekanismin testausta varten sidontakettinkikokoonpanoa 

kuormitetaan voimalla 0,3 LC, jonka jälkeen kiristin vapautetaan. Vaadittavan voiman 

tulee olla pienempi tai yhtä suuri kuin 500 N. (SFS-EN 12195-3) 
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5.3.4 Sidontakettinkikokoonpanon testaus 

Sidontakettinkikokoonpanon testaus on esitetty standardissa SFS-EN 12195-3.  

Näyte asetetaan vetolaitteeseen käyttäen siihen kuuluvia liitososia. Näytettä kuormitetaan 

ensimmäisessä vaiheessa yhden minuutin ajan voimalla, joka on 1,25 kertaa sen 

sidontakyvyn LC suuruinen. Tällöin näytteeseen ei saa syntyä silmin näkyvää 

muodonmuutosta. Kuormituksen jälkeen komponentit tarkastetaan pysyvän 

muodonmuutoksen ja muiden vikojen varalta. Kiristimen tulee toimia normaalisti ja olla 

liikutettavissa käsin. Tämän jälkeen näytteen murtovoima voidaan määrittää. Kunkin 

sidontavälineen murtovoima määräytyy ketjun nimelliskoon mukaan. (SFS-EN 12195-3) 

5.4 Teräsköysien testaus 

Kuorman kiinnitystä varten tarkoitetut teräsköydet tulee testata standardin SFS-EN 

12195-4 mukaisella vetokokeella. Vetokoe on sama sekä valmistuksen aikaisissa 

testeissä, että jokaiselle köysityypille suoritettavissa tyyppitesteissä. 

Testattava näyte asetetaan vetokoneeseen kiinnitys- ja kiristyslaitteineen. Vetokoneessa 

tulee olla kiinnityslaitteita vastaavat kiinnittimet. Ensimmäisessä vaiheessa näytteeseen 

kohdistetaan 1,25 kertaa sidontavälineen sidontakykyä vastaava voima yhden minuutin 

ajaksi, jonka jälkeen sidontaväline tarkastetaan pysyvien muodonmuutosten varalta. 

Myös kiristyslaitteiden ja muiden liikkuvien osien toiminta tarkastetaan testin jälkeen. 

Tämän jälkeen määritetään välineen murtovoima. (SFS-EN 12195-3) 
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6 TESTAUSJÄRJESTELMÄN OSAT 

Kehitystyön lähtökohtana oli olemassa oleva laitteisto, jonka osia oli aiemminkin käytetty 

materiaalien ja komponenttien testaukseen. Suurinta osaa näistä laitteista pystyttiin 

hyödyntämään työssä sellaisenaan. 

6.1 Kuormituskehä 

Järjestelmän selkärankana toimii Global Boiler Works Oy:n tiloissa sijaitseva alun perin 

Oulun yliopistolle hankittu kuormituskehä (kuva 12). Kehä koostuu neljästä HEB260 

palkista valmistetusta nurkkapilarista, joiden päällä on kummallakin puolella kaksi 

UNP400 palkkia vaakatasossa. Kiinnitys on toteutettu ruuviliitoksin käyttäen kahdeksaa 

M24 ruuvia jokaista kontaktipintaa kohden. UNP400-palkit kiinnittyvät toisiinsa 

nurkkapilareiden lisäksi neljällä 385 mm mittaisella HEB260-palkilla, jotka on kiinnitetty 

ruuviliitoksin. Vaakapalkkien alle on kiinnitetty vaarnaruuvien avulla 300 x 400 mm 

kuormituspalkki. Pohja on kennomainen ja valmistettu HEB260 palkeista sekä 12mm 

levyistä. Nurkkapilarit on kiinnitetty pohjaan M68 vaarnaruuveilla. Näiden lisäksi kehän 

pohjalla on palkeista valmistettu tasojäykiste. Kehän korkeus on säädettävissä 75 mm 

välein. Kehän mitat on esitetty kuvassa 13. 

  

 

Kuva 12. Kuormituskehän valokuva (a.) ja 3D-malli (b.). 

a. b. 
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Kuva 13. Kehän mitat. 

 

Kehälle suoritetun lujuustarkastelun perusteella sille sallitaan maksimissaan 126 t 

kuormitus keskellä kehää ja pilareiden kohdalla puolet tästä. Kuormituskehää voidaankin 

hyödyntää monipuolisessa testaustoiminnassa, sillä yksinkertaisten vetokokeiden lisäksi 

se soveltuu kokonsa puolesta myös suurikokoisten rakenteiden ja kokoonpanojen 

kuormittamiseen ja siihen voidaan kiinnittää useita toimilaitteita eri asemiin. 

6.2 Hydrauliikka 

Kuormituskehän voimantuotto ja liikkeet toteutetaan hydraulisesti. Myös hydrauliset 

laitteet olivat olleet aiemmin tutkimuskäytössä Oulun yliopistolla.   

6.2.1 Hydraulisylinteri 

Kuormituskehään on mahdollista kiinnittää useita sylintereitä eri asemiin. 

Lähtötilanteessa kuormituskehään oli kiinnitetty Fiskarsin 150 kN sylinteri 400 mm 

iskunpituudella (kuva 14). Sylinterin ohjaus on toteutettu servoventtiilin avulla, ja lisäksi 

se on varustettu paineakuilla. Sylinteri valikoitui käytettäväksi, koska siinä oli valmius 

toimintaan olemassa olevan ohjainjärjestelmän kanssa ja sen kapasiteetti oli riittävä 

yleisimpien kuormanvarmistusvälineiden testaukseen. Iästään huolimatta sylinterin 

toiminta oli hyvällä tasolla, sillä edellisen huollon jälkeen sen käyttö oli ollut vähäistä. 
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Kuva 14. Hydraulisylinteri ja sen liitännät. 

 

6.2.2 Hydraulikoneikko 

Kuormituskehän yhteydessä on aikanaan eräästä toisesta testauslaitteesta ylimääräiseksi 

jäänyt koneikko, joka oli sovitettu toimimaan muiden kuormituskehässä käytettävien 

laitteiden kanssa (kuva 15). Koneikko on peräisin yhdysvaltalaisvalmisteisesta Gleeble 

1500 -termomekaanisesta simulaattorista, jota on voitu käyttää esimerkiksi vetokokeisiin 

korotetussa lämpötilassa.  

 

Kuva 15. Koneikko suojat poistettuna. 
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Koneikossa on Vickers PVB 10 painekompensoitu säätötilavuuksinen 

aksiaalimäntäpumppu, jonka kierrostilavuus on 21,10 cm3/r (Zeus Hydratech 2022). 

Pumppua käytetään Baldorin valmistamalla sähkömoottorilla, jonka nimellinen 

kierrosnopeus on 1160 kierrosta minuutissa. Kyseinen moottori on tarkoitettu 60 Hz:n 

sähköverkossa käytettäväksi, joten 50 Hz:n verkossa moottorin pyörimisnopeus on noin 

910 kierrosta minuutissa akselilta mitattuna. Tällöin pumpun tilavuusvirraksi saadaan n. 

20 litraa minuutissa. Pumpun maksimikäyttöpaine on 210 baaria. Pumpun yhteydessä on 

myös ohjausventtiili, jota käyttämällä paineen voi rajoittaa 100 baariin, jolloin sylinterille 

saadaan aikaiseksi hieman alle 70 kN voima. 

Ominaisuuksiltaan koneikko soveltuu hyvin käytettäväksi kuormanvarmistusvälineiden 

testaukseen, sillä se kykenee tuottamaan tarpeeksi suuren paineen, eikä sen verrattain 

pieni tuotto ole esteenä staattisille testeille. Pieni pumpun tuotto ilmenee hitaana 

sylinterin liikkeenä, joka voi haitata tietyntyyppisten testien suorittamista. Tästä syystä 

jatkossa tulee selvittää, onko testausympäristöllä tarve kyetä monipuolisempaan 

testaukseen ja kartoittaa nykyisen koneikon toimintaedellytykset. Uuden koneikon 

hankinnan lisäksi mahdollisia keinoja tuoton kasvattamiseen on moottorin 

kierrosnopeuden lisääminen esim. taajuusmuuntajan avulla tai moottorin vaihtaminen 

suuremman kierrosnopeuden omaavaan, sillä tällä hetkellä pumppua ei käytetä sen 

suurimmalla mahdollisella kierrosnopeudella, joka on 1800 kierrosta minuutissa.  

6.2.3 Ohjaus 

Sylinterin ohjaus on toteutettu Instron 8500 plus -ohjaimella (kuva 16). Kyseessä on 

digitaalinen takaisinkytkentään perustuva mikroprosessoritekniikalla toteutettu servo-

ohjain.  
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Kuva 16. Instron 8500 plus -ohjain. 

 

Ohjain toimii siirtymä- tai voimaperusteisella ohjauksella. Lisäksi siinä on valmius 

ohjaukseen kahdella venymäkanavalla. Ohjauksille löytyy waveform -painikkeen alta 

ohjelmoitavia ramppeja sekä aaltomuotoja erilaisten kokeiden suorittamiseen. 

Kuormanvarmistusvälineitä koskien yleisin koe on staattinen vetokoe, jossa 

hyödynnetään ohjaimen siirtymäpohjaisen ohjauksen Single Ramp -toimintoa. Tämä 

ohjelma suorittaa tasaisen siirtymän alkupisteestä loppupisteeseen valitulla nopeudella. 

Mikäli testiä ei ole tarkoitus pysäyttää tiettyyn kohtaan, voidaan siirtymäalueeksi valita 

koko sylinterin iskun pituus. Käytettävissä on myös Double Ramp -toiminto, jolla 

saadaan aikaan toinen liike valittuun loppupisteeseen halutulla nopeudella. Ramppien 

lisäksi testeissä käytetään Cyclic Waveform -toimintoa, jolla voidaan ohjelmoida jatkuva 

syklinen liike sylinterille. Valittavissa on joko sini-, kantti- tai kolmioaalto. Ohjelmalle 

annetaan aaltoliikkeen lähtöpiste, amplitudi, sekä taajuus. Sidontavöiden syklisissä 

testeissä käytetään tätä toimintoa voimaohjauksella. Kyseisissä testeissä voiman tulee 

vaihdella välillä 0,2 – 1 LC, jolloin valitaan siniaalto amplitudilla 0,4 LC alkupisteenä 

0,6 LC:a vastaava voimataso. 
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Laitteen alakonsolissa on manuaaliset ohjaimet toimilaitteelle, joita käyttämällä sylinterin 

voi ajaa haluttuun kohtaan ennen koetta ja sen jälkeen. Lisäksi sekä siirtymä-, että 

voimaohjauksella voidaan käyttää Set Point -toimintoa, jolla sylinteri voidaan siirtää 

tarkasti tiettyyn pisteeseen tai hienosäätää sen asemaa. Ohjainpaneelissa on myös 

painikkeet testien suorittamiseksi, joilla ohjelma voidaan käynnistää ja pysäyttää sekä 

laittaa tauolle. Näiden alla on Stop -painike, joka pysäyttää ohjelman välittömästi. 

Uudelleenkäynnistystä varten Stop -painike vaatii kuittauksen. Varsinaisessa 

hätätilanteessa tulee kuitenkin käyttää hätäseis -painiketta, joka välittää pysäytyskäskyn 

myös hydrauliikan voimantuotolle.  

Muita hyödyllisiä toimintoja on mm. siirtymä- ja voimarajat, jotka estävän liian suuren 

liikkeen ja koekappaleen ylikuormittamisen sekä Load Protect -toiminto. 

Ohjelmistorajoja on hyvä käyttää etenkin silloin kun koekappaletta ei ole tarkoitus rikkoa. 

Load Protect estää liiallisen kuormittamisen, kun kiinnitetty koekappale halutaan kiristää 

kiinnittimien väliin siirtymäohjauksella.  

Ohjauskäskyjä sylinterin päässä toteuttaa Moog 76-104 servoventtiili (kuva 17). 

Kyseessä on vääntömoottoritoiminen kaksivaiheisesti esiohjattu luistiventtiili, joka myös 

on huollettu sylinterin viimeisimmän huollon yhteydessä. Venttiilin virtaus on 

maksimissaan n. 56 l/min. 

 

Kuva 17. Moog 76-104 servoventtiili. 

 



45 

 

7 KONETURVALLISUUS 

7.1 Lait ja määräykset 

Koneturvallisuudesta Euroopan alueella on säädetty EU:n konedirektiivissä 

(2006/42/EY). Suomessa konedirektiivi on saatettu voimaan valtioneuvoston asetuksella 

koneiden turvallisuudesta (400/2008), eli nk. koneasetuksella, joka sisältää samat 

vaatimukset kuin konedirektiivikin (Siirilä 2008, s. 19). Konedirektiivi yhdenmukaistaa 

Euroopan Unionin alueella myytävien koneiden turvallisuusvaatimukset ja täten 

varmistaa koneiden turvallisuuden ja mahdollistaa sisämarkkinoiden vapaan kaupan. 

(Keinänen ym. 2010, s. 267) 

Direktiiveissä esitetään yleiset vaatimukset, joita täydennetään standardeilla. 

Konedirektiiviä täydentävä standardijärjestelmä koostuu A-, B- ja C-tyypin standardeihin 

jaetusta kolmiportaisesta kokonaisuudesta. Tasolla A on kaikkia koneita koskevia yleisiä 

standardeja, joita sovelletaan, mikäli muita tarkempia standardeja ei kohteeseen ole 

olemassa. A-tyypin standardit määrittävät myös yleisen turvallisuustason, joka toimii 

pohjana alemman luokan standardeja tehtäessä. Siihen kuuluu standardit SFS-EN ISO 

12100 Koneturvallisuus: Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet, sekä SFS-EN ISO 

14121 Koneturvallisuus: Riskin arvioinnin periaatteet. (Siirilä 2008, s. 59-60) 

B-tyypin standardit käsittelevät yksittäisiä turvallisuusnäkökohtia ja suojausteknisiä 

laitteita, joita voidaan soveltaa useimmissa koneissa. C-tyypin standardit taas käsittelevät 

tietyn koneen tai koneryhmän yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia. Näiden lisäksi 

tarvitaan silti aina ylempien tasojen standardeja, joihin C-tyypin standardeissa viitataan. 

Kuitenkin, jos C-tyypin standardissa esitetään A- ja B-tyypin standardeista poikkeavia 

vaatimuksia, ovat nämä ensisijaisia. (Siirilä 2008, s. 59-61) 

Aiemmin mainittujen lisäksi kaikkia koneita koskee työturvallisuuslaki (738/2002), joka 

velvoittaa sekä työnantajaa, että työntekijää. Lain on tarkoitus parantaa työolosuhteita 

työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi (738/2002, 1 §). Koneiden turvallisuutta 

käsitellään työturvallisuuslaissa seuraavasti: 

− Työhön saa käyttää vain sellaisia koneita, jotka ovat niitä koskevien säännösten 

mukaisia sekä kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia.  
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− Koneiden oikeasta asennuksesta sekä tarpeellisista suojalaitteista ja merkinnöistä 

on huolehdittava.  

− Koneiden käyttö ei saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa niillä työskenteleville 

työntekijöille tai muille työpaikalla oleville henkilöille. (738/2002, 41 §) 

Tämän työn kohteena olevaa testausjärjestelmää voidaan pitää koneasetuksen mukaisena 

tilapäistä laboratoriokäyttöä varten erityisesti tutkimukseen suunniteltuna ja rakennettuna 

koneena, jolloin koneasetusta, eikä täten konedirektiiviä sovelleta, eikä järjestelmältä 

vaadita CE-merkintää (400/2008, 3 §). Koneasetus ja etenkin koneturvallisuuden 

standardit toimivat kuitenkin hyvinä työkaluina testauslaitteelta vaaditun 

turvallisuustason saavuttamiseksi. 

7.2 Hydraulisen järjestelmän turvallisuus 

Työn kohteena olevan testauslaitteisto toimii hydrauliikan avulla, joten tällaisten 

järjestelmien erityispiirteet tulee huomioida kehitystyössä.  Ominaisia vaaroja kaikissa 

paineeseen perustuvissa järjestelmissä on mm. äkilliset liikkeet väliaineeseen 

varastoituneen energian johdosta sekä letkun tai liittimen rikkoontumisesta johtuva neste- 

tai kaasusuihku, joka voi pahimmillaan lävistää ihon ja aiheuttaa vakavia vammoja. 

Vammoja voi syntyä myös irronneen tai katkenneen letkun liikkeestä paineen voimasta. 

Vammoja voidaan ehkäistä lisäämällä letkujen yhteyteen suojia, jotka hajottavat kaikkein 

korkeapaineisimmat suihkut, sekä käyttämällä liitoksissa ylimääräisiä varmistimia, jotka 

estävät letkun piiskamaisen liikkeen irtoamisen yhteydessä. Tärkeää on myös valita ja 

asentaa letkut siten, etteivät ne pääse hankaamaan tai kiertymään ja ettei niissä ole liian 

jyrkkiä mutkia. (Siirilä 2008, s. 76; 327-330) 

Käynnistäminen saa olla mahdollista vain tietoisella hallintaelimen käytöllä. Sama pätee 

myös mistä tahansa syystä johtuvan pysäyttämisen jälkeen käynnistämisessä. Tämän 

määräyksen tarkoitus on, että kone toimii aina ennustettavasti, eikä vahingossa 

tapahtuvaa käynnistymistä pääse tapahtumaan esim. virrankytkennän tai 

kuittauspainikkeen painamisen jälkeen. (Siirilä 2008, s. 52) 

Kaikissa koneissa on oltava sen täydellistä pysäyttämistä varten hallintaelin, jonka 

käyttämisen jälkeen koneen tulee olla pysähtyneenä ja toimilaitteet energiattomassa 

tilassa. Tämä tarkoittaa sitä, että pysäytys tapahtuu nopeasti, ja että kone ei lähde 
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itsekseen liikkeelle pysäytyksen jälkeen esim. painovoiman vaikutuksesta. Yleensä 

koneilta vaaditaan lisäksi hätäpysäytin. Hätäpysäytys ei kuitenkaan ole turvatoimi, vaan 

lisäsuoja odottamattomia tapahtumia varten ja keino pienentää laitteen jäännösriskejä. 

(Siirilä 2008, s. 53; Siirilä 2009, s. 280) 

7.3 Riskien hallinta 

Koneiden turvallisuutta suunniteltaessa tärkeimmäksi tekijäksi muodostuu koneeseen 

liittyvien riskien hallinta, eli niiden tunnistaminen ja arviointi. Riskien hallinta koskee 

sekä uusia, että jo käytössä olevia koneita. Riskien hallintaa voidaankin pitää 

iteratiivisena prosessina, jota voidaan kehittää aina tarpeen tullen. Riskien arvioinnin 

perusteella koneen turvallisuus tulee saattaa hyväksyttävälle tasolle. Koneiden 

valmistajia ja työnantajia velvoittavat koneasetus ja työturvallisuuslaki vaativat riskien 

hallinnan toteuttamista (Siirilä 2008, s. 63; 738/2002, 10 §).   

Tärkeä vaihe riskin tason arvioinnissa on koneeseen liittyvien ennakoitavissa olevien 

vaarojen tunnistaminen. Vaaratekijöiden tunnistamisen apuna voidaan käyttää 

koneturvallisuuden standardeista löytyviä luetteloita, joihin on koottu yleisimmät 

vaaratekijät. Vaaratekijöiden tunnistaminen tulisi tehdä ilman koneen suojuksia tai 

turvalaitteita, ja jättää huomiotta tekijöiden seuraukset ja todennäköisyys. Kun 

vaaratekijät on tunnistettu, voidaan niiden seurauksia ja todennäköisyyksiä arvioida 

myöhemmässä vaiheessa. Myös väärinkäytöstä johtuvat vaaratekijät tulee pyrkiä 

ennakoimaan ja kone suunnitella siten, että väärinkäytön mahdollisuudet on minimoitu. 

(Siirilä 2008, s. 66) 

Vaaratilanteeksi luetaan tapahtumat, joissa usein koneen luona suoritettavan tehtävän 

seurauksena henkilö altistuu vähintään yhdelle vaaratekijälle. Vaaralle altistunut voi 

kuitenkin olla sivullinenkin ja vaaratilanne tapahtua missä koneen elinkaaren vaiheessa 

tahansa. Vaaratilanteita on esimerkiksi työskentely lähellä koneen liikkuvia osia, taakan 

alla työskentely, altistumien sinkoaville kappaleille, melulle altistuminen ja työskentely 

kylmien tai kuumien esineiden läheisyydessä. (Siirilä 2008, s. 67) 

Koneiden riskitekijöille on ominaista se, että ne eivät kaikki ole ensisilmäyksellä ilmeisiä. 

Osa vaaroista realisoituu tilanteissa, joita esimerkiksi kokematon käyttäjä ei välttämättä 
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tunnista tai osaa ennustaa. Kokeneemmalle käyttäjälle taas laite voi olla liian tuttu, eikä 

riskejä tunnisteta, etenkin jos tapaturmia ei ole päässyt tapahtumaan (Siirilä 2013). 

Koneturvallisuuden standardissa SFS-EN ISO 12100-1 on esitelty riskin arvioinnin ja 

pienentämisen prosessi, jonka mukaan koneen suunnittelijan on toteutettava seuraavaksi 

kuvatut toimenpiteet seuraavassa järjestyksessä: 

− määritettävä koneen raja-arvot, joihin sisältyvät tarkoitettu käyttö sekä 

kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö 

− tunnistettava vaarat ja niihin liittyvät vaaratilanteet 

− arvioitava riskin suuruus kunkin tunnistetun vaaran ja vaaratilanteen osalta 

− arvioitava riskin merkitys ja tehtävä päätökset riskin pienentämisen tarpeesta 

− poistettava vaara tai pienennettävä vaaraan liittyvää riskiä 

suojaustoimenpiteiden avulla. (SFS-EN ISO 12100-1) 

Kuvassa 18 on esitelty eräs tapa toteuttaa edellä mainitut vaiheet. Kaaviosta ilmenee 

riskien arvioinnin jatkuvuus ja se, että merkittävimpiin vaaroihin voidaan reagoida heti 

niitä havaittaessa.  

 

Kuva 18. Riskien arvioinnin vaiheet (mukaillen Työturvallisuuskeskus 2022). 
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Vaarojen tunnistamisen jälkeen niiden merkittävyys tulee selvittää. Tätä ongelmaa 

lähestytään tapahtuman todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden yhteisvaikutuksen 

kautta. Eräs yksinkertainen tapa luokitella riskejä ja toimenpiteiden tarvetta on esitelty 

taulukossa 9. 

Taulukko 9. Riskien arviointimatriisi (mukaillen STM 2015). 

Tapahtuman 

todennäköisyys 

Seurausten vakavuus 

Vähäinen Haitallinen Vakava 

Pieni 1 2 3 

Keskinkertainen 2 3 4 

Suuri 3 4 5 

 

Seurausten vakavuutta arvioidaan seuraavasti: 

Vähäinen:   Aiheuttaa ohimenevän haitan, joka ei edellytä 

ensiapuasemalla käyntiä, ja aiheuttaa enintään 3 päivän 

poissaolon. Esim. mustelmat ja päänsärky. 

Haitallinen: Tapahtuma aiheuttaa suuria seurauksia tai lievempiä 

pitkäkestoisia haittoja. Aiheuttaa 3-30 päivän poissaolon ja 

vaatii ensiapuasemalla käyntiä. Esim. palovammat ja haavat. 

Vakava:   Aiheuttaa pysyviä ja palautumattomia vammoja. Edellyttää 

sairaalahoitoa ja vaatii yli 30 päivän poissaolon. Sisältää 

vakavat työperäiset sairaudet, pysyvän työkyvyttömyyden ja 

kuoleman. (STM 2015) 

 

Tapahtuman todennäköisyyttä voidaan arvioida seuraavilla kriteereillä: 

Pieni:  Esiintyy harvoin ja epäsäännöllisesti 

Keskinkertainen: Esiintyy toistuvasti mutta ei säännöllisesti 

Suuri:  Esiintyy usein ja säännöllisesti. (STM 2015) 
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Toimenpiteiden tarvetta arvioitaessa taulukon lukuarvoja tulkitaan seuraavasti: 

1 = Merkityksetön riski: Ei vaadi toimenpiteitä. 

2 = Vähäinen riski: Ei välttämättä vaadi toimenpiteitä. Tilannetta pidettävä 

silmällä riskin hallinnassa pitämiseksi. 

3 = Kohtalainen riski: Riskin pienentämiseksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin. 

Toimenpiteet mitoitettava ja aikataulutettava järkevästi. 

Mikäli riskiin liittyy erittäin vakavia seurauksia, on 

tapahtuman todennäköisuus tarpeen selvittää tarkemmin. 

4 = Merkittävä riski: Toimenpiteet riskin pienentämiseksi aloitettava nopeasti. 

Toiminta tulee lopettaa nopeasti, ja jatkaa vasta, kunnes riskiä 

on pienennetty. 

5 = Sietämätön riski: Toimenpiteet riskin poistamiseksi aloitettava välittömästi. 

Toiminta keskeytettävä välittömästi, kunnes riski on poistettu. 

(STM 2015) 
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8 TESTAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

Tässä luvussa esitellään testausjärjestelmän kehittämisen vaiheet ja suoritetut 

toimenpiteet. Varsinainen kehitystyö lähti liikkeelle työn tilaajan tarpeiden sekä 

standardien vaatimusten kartoittamisesta. Kehitettävät kohteet voitiin jakaa osa-alueisiin, 

jotka olivat kiinnittimien suunnittelu, turvallisuuden parantaminen, mittaus- ja 

tiedonkeruujärjestelmien kehittäminen sekä testaus- ja raportointimenetelmien 

määrittäminen. 

8.1 Kiinnittimien suunnittelu 

Jo työn alussa kävi ilmi, että kuormanvarmistusvälineiden testien suorittamiseksi 

tarvittaisiin useita kiinnityskappaleita näytteiden kiinnittämiseksi sekä sylinterin päähän 

että kuormituskehän lattiaan. Selvää oli myös, että johtuen testien vaihtelevasta 

kiinnitystarpeesta, täytyi kiinnitinjärjestelmä suunnitella käyttäjäystävälliseksi ja 

modulaariseksi mm. työergonomian ja asetusaikojen lyhentämisen vuoksi. Aikaisemmin 

kuormituskehällä oli tehty yksittäisiä testejä näytteille, joille oli testien aikana voitu 

käyttää samoja kiinnityspisteitä. Tällöin on voitu turvautua tilapäisiin ratkaisuihin, sillä 

kiinnitystä ei ole tarvinnut purkaa testien aikana, eikä asetuksiin ole täten kulunut 

ylimääräistä aikaa. Tähän työhön liittyvät testit vaativat kuitenkin kiinnittimien vaihtoa 

erityyppisten välineiden testien välissä sekä myös eräiden sidontavälineiden tyyppitestien 

aikana. Tästä syntyi tarve järjestelmälle, jolla voitaisiin suorittaa yleisimmät testit ilman 

tilapäisratkaisuja, ja joka mahdollistaisi kiinnittimien vaihdon nopeasti, turvallisesti ja 

käyttäjäystävällisesti. 

8.1.1 Suunnittelun vaiheet 

Suunnittelu alkoi kiinnittimien konseptisuunnittelulla, jossa kartoitettiin testien tarpeet, 

ja pyrittiin löytämään toteutuskelpoisia vaihtoehtoja kiinnitysten toteuttamiseen. Tässä 

vaiheessa keskityttiin kappaleiden toiminnallisuuteen ja käytettävyyteen. Kun oltiin 

löydetty tarpeeksi kehityskelpoisia ratkaisuja, ryhdyttiin tarkempaan 

mekaniikkasuunnitteluun, jossa konseptit jalostettiin valmistettaviksi tuotteiksi. 

Kappaleiden mallinnus ja valmistuskuvien luonti toteutettiin Autodesk Inventor 

-ohjelmalla. Suunnittelun aikana pyrittiin huomioimaan käytettävyyden lisäksi 

valmistettavuus sekä taloudellisuus. Kappaleiden piirteet suunniteltiin valmistuksen 
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kannalta järkevästi, jotta valmistus- ja materiaalikustannukset pysyisivät kohtuullisena. 

Kuitenkin, kyseen ollessa yksittäiskappaleista, saatettiin niihin sisällyttää ylimääräisiä 

ominaisuuksia ja valmistusvaiheita, mikäli ne paransivat esimerkiksi käytettävyyttä 

merkittävästi. Kappaleille tehtiin myös kriittisimpien osien lujuustarkastelu, jotta ne 

kestäisivät käytössä. Mitoituksen lähtökohtana käytettiin sylinterin nimelliskapasiteettia 

150 kN. 

8.1.2 Suunnittelun lähtökohdat 

Kiinnittimien suunnittelun lähtökohtana oli testattavien kappaleiden ja niille 

suoritettavien testien lisäksi olemassa olevan kuormituskehän rakenne ja sylinterin 

kapasiteetti. 

Yläpuoliset kiinnittimet kiinnittyvät sylinterin päässä olevaan voima-anturiin M39x2 

kierteellä. Tämä mahdollistaa nopean kiinnittämisen ja sovittimia käyttämällä erilaisten 

kiinnittimien asentaminen ei tuota ongelmia. Alapuolinen kiinnitys vaati enemmän 

suunnittelua, sillä kiinnitys tuli toteuttaa käyttämällä olemassa olevia reikiä sylinterin alla 

sijaitsevassa lattiapalkissa (kuva 19). 

 

Kuva 19. Lattiapalkkien kiinnitysreiät. 

 

Vetokokeissa kiinnittimien tulee sijaita kohtisuoraan sylinterin alla, jotta veto tapahtuu 

suorassa linjassa sylinteriin nähden. Tästä johtuen kiinnittimille on vain yksi mahdollinen 
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paikka lattiassa, eli niitä ei voi asettaa kiinteästi toistensa viereen. Lattiapalkkiin on 

mahdollista kiinnittää monenlaisia kiinnittimiä ruuviliitoksin tai kuvan 19 

kiinnityspaloilla, mutta liitosten asentaminen ja purkaminen on työlästä ja aikaa vievää. 

Lattiakiinnityksen suunnittelussa pyrittiin pääsemään ratkaisuun, jossa pulttiliitoksia ei 

tarvitsisi jatkuvasti purkaa, ja jossa varsinaiset kiinnittimet ja testattavat kappaleet 

voitaisiin kiinnittää pikakiinnityksellä, tai muulla ratkaisulla, joka mahdollistaisi lyhyet 

asetusajat testien välillä sekä käyttäjäystävällisen toiminnan. 

Ennen lattiakiinnityksen suunnittelua täytyi kartoittaa testien tarpeet erilaisille 

kiinnittimille. Kaikkia sidontavälineitä tuli pystyä testaamaan toimitettavassa 

kokoonpanossa tavanomaisilla liitososilla. Välineestä riippuen nämä ovat usein metallisia 

komponentteja, kuten lenkkejä tai yleisemmin koukkuja, joten kiinnitysjärjestelmästä tuli 

löytyä rengas tai vastaava kiinnityspiste näitä varten. Rataslukkovöiden tyyppitestit 

sisältävät useita testejä vyön eri osille, josta syntyy tarve useille erilaisille kiinnittimille, 

joista haastavimmaksi toteuttaa osoittautui pelkän tekstiiliosan kiinnitin. Kiinnitin tuli 

toteuttaa siten, että tekstiiliosa saataisiin kiinnitettyä ilman, että siihen syntyisi 

jännityskeskittymiä tekstiiliosan ja kiinnittimen rajapintaan. Oletuksena oli, että erilaiset 

ruuvi- tai kiilapuristimet tuottaisivat tekstiiliin liian kovan paineen leukojen reunaan, ja 

aiheuttaisivat repeämän leukojen juuressa. Kuvassa 20 nähdään tyypillinen 

leukarepeämä, joka aiheutui epäkeskopuristimen liian paikallisesta puristuksesta. Kuvan 

tapauksessa repeämä tapahtui huomattavasti tekstiilin murtovoimaa pienemmällä 

kuormituksella. 

 

Kuva 20. Sidontavyön tekstiiliosan leukarepeämä. 
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8.1.3 Lattiakiinnitys 

Lattiakiinnityksen suunnittelussa pyrittiin hyödyntämään lattiapalkkiin tasavälein 

porattuja reikiä. Aluksi syntyi ajatus sovitinratkaisusta, jossa yksittäiset 

kiinnityskappaleet olisi kiinnitetty lattiapalkkiin sovittimen avulla, esimerkiksi kierteellä 

tai vetokoneissa usein käytetyllä tappikiinnityksellä. Kyseinen sovitin olisi kiinnitetty 

lattiaan pultattavaan levyyn. Kyseinen ratkaisu soveltui kuitenkin huonosti muiden 

suunnittelun alla olevien osien kiinnittämiseen, ja olisi vaatinut pulttiliitosten purkamista 

niiden ja muiden suurikokoisten kiinnityskappaleiden käyttämiseksi. 

Suunnittelun alussa syntyi myös idea kiinnityspalkista, johon kiinnittimiä voisi kiinnittää 

käyttöä varten, ja jonka avulla kiinnittimien vaihdon voisi toteuttaa liikuttamalla palkkia. 

Ratkaisun etuna oli myös se, että se ei poissulkisi minkään kiinnityksen tai sovittimen 

käyttöä, vaan ainoastaan mahdollistaisi kiinnityksen lattiapalkin keskilinjalle. Lisäksi 

sidontapisteiden kiinnittäminen testausta varten olisi mahdollista kiinnityspalkin tasaisen 

pinnan ja kiinnitysreikien avulla. Alkuperäisen ajatuksen mukaan palkki oltaisiin koottu 

kahdesta U-palkista tai vastaavasta profiilista sekä kiinnityslevystä (kuva 21). Tällöin 

palkkien laipat olisivat mahdollistaneet kiinnityspalkin kiinnityksen lattiaan puristamalla 

tai liu’uttamalla sen kiinnittimien alle. Lisäksi palkkien väliin olisi jäänyt noin 40 mm 

aukko M24 mutteria varten kiinnitysosien kiinnittämiseen ruuviliitoksella. Tällä 

ratkaisulla haettiin helppoa valmistettavuutta ja hitsien minimointia käyttämällä valmiita 

profiileja. Ongelmaksi osoittautui kuitenkin se, että vaaditulla seinämävahvuudella 

palkkien mitat kasvoivat liikaa, eikä palkki olisi mahtunut kiinnitysreikien väliin. Lisäksi 

kiinnityslevyn pohjan hitsaaminen olisi ollut haastavaa, johtuen ahtaasta välistä palkkien 

välissä. Ratkaisu vaikutti kuitenkin toimivalta, joten sitä voitiin jatkojalostaa.  

 

Kuva 21. Varhainen hahmotelma kiinnityspalkin rakenteesta. 
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Lopulta palkin osat päätettiin valmistaa levyistä. Palkin rakenne koostuu neljästä S355 

JR rakenneteräslevystä, jotka on liitetty toisiinsa hitsaamalla (kuva 22). Pohjan ja 

sivulevyjen ainevahvuus on 16 mm ja yläpuolisen kiinnityslevyn 20 mm. Palkin pituus 

on 550 mm. Kiinnityslevyssä on 3 kpl 25 mm reikiä kiinnittimien kiinnittämiseen M24 

pulteilla, sekä yksi 13 mm reikä M12 pultilla varustettujen sidontapisteiden kiinnitystä 

varten. Kiinnityspalkin valmistuspiirros on työn liitteenä (liite 1). 

Tavallisessa käytössä kiinnityskappaleita ei tarvitse irrottaa palkista, mutta ruuviliitosten 

ansiosta ne voidaan poistaa ja palkkia käyttää myös muihin tarpeisiin. Lisäksi kahvojen 

testauksessa hyödynnettävä kannake sisällytettiin palkin kiinteäksi osaksi ja hitsattiin 

kiinnityslevyyn (kuvassa punaisella). 

 

Kuva 22. Kiinnityspalkin lopullinen rakenne.  

 

Kiinnitysreiät mitoitettiin hydraulisylinterin nimellisen kapasiteetin 150 kN mukaan 

varmuuskertoimella 1,5 (225 kN). Reikään sopivaan M24 kiinnitysruuviin muodostuva 

jännitys voidaan laskea kaavalla  

𝜎 =
F

A
=

225 000 𝑁

324 𝑚𝑚2
= 694,4 

𝑁

𝑚𝑚2,  (2) 

missä 𝐹 on ruuviin kohdistuva voima,  

𝐴 on M24 ruuvin sydänpinta-ala. 
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M24 ruuvin myötöraja tavallisimmassa lujuusluokassa 8.8 on 640 MPa, joten 

kiinnityksessä tulee käyttää vähintään lujuusluokan 10.9 ruuveja, joiden myötöraja on 

900 MPa. (Airila ym. 1995, s. 165; 181) 

Pohjalevyyn suunniteltiin aukko kiinnitysmuttereiden kiinnityksen helpottamiseksi  

(kuva 23). Johtuen palkin pituudesta, olisi keskimmäisen kiinnitysreiän käyttö ilman 

aukkoa ollut haastavaa. Sivulevyjen väliin jäävä aukko on leveydeltään 40 mm. Levyt 

paikoitettiin mahdollisimman lähelle toisiaan, jotta lattiakiinnitystä varten suunniteltujen 

kiinnityspalojen olakkeet saatiin mahdollisimman suuriksi, kuitenkin jättämällä levyjen 

väliin tila M24 mutterille (avainväli 36 mm). 

 

 

Kuva 23. Kiinnityspalkin pohja (a.) ja kiinnityksen toteutus (b.). 

 

Koska levyt muodostavat suljetun profiilin, ei sisäpuolelta hitsaaminen enää ollut 

mahdollista. Tästä syystä liitokset toteutettiin railohitsinä riittävän tunkeuman 

aikaansaamiseksi. Tämän tyyppisen hitsin etuna esim. pienahitsiin verrattuna oli myös se, 

että vain vähän ulkonevana sauma ei juurikaan tullut kiinnityspalojen tielle pohjalevyn ja 

sivulevyjen liitoskohdassa. Kuvassa 24 on esitetty valmis kiinnityspalkki 

asennuskohteessaan kiinnityspalojen kanssa. Kuvassa on paikallaan M24 nostosilmukka 

koukuilla tai muilla kiinnityskappaleilla varustettujen koekappaleiden kiinnittämistä 

varten. 

a. b. 
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Kuva 24. Kiinnityspalkki asennuskohteessaan. 

 

Varsinainen lattiakiinnitys päätettiin toteuttaa kahden 300 mm pitkän kiinnityspalan 

avulla, jotka lattiapalkkiin kiinnitettynä muodostivat kanavan, jonka alle liu’uttaa 

kiinnittimiä (kuva 25). Lattiakiinnittimen suunnittelu tapahtui samanaikaisesti sen kanssa 

käytettävän kiinnityspalkin sekä sidontakiskojen testauksessa käytettävän jigin kanssa, 

jotta ne olisivat yhteensopivat, ja jotta lattiakiinnityksen toiminta yleisimpien 

kiinnitysratkaisujen kanssa voitaisiin varmistaa. Kiinnityspalkin lujuustarkastelussa sen 

pohjalevyn paksuudeksi valikoitui 16 mm, joten kanavan korkeudeksi määrättiin 17 mm 

sopivan välyksen aikaansaamiseksi. Kiinnityspalat on kiinnitetty kukin neljästä kohdasta 

M24 ruuveilla, jolloin kinnityspalkki saadaan tuetuksi tarpeeksi isolta alalta. Usean reiän 

etuna on myös se, että vedosta aiheutuvat voimat jakautuvat pulttien kautta kahdeksan 

reiän alueelle lattiapalkissa, mikä minimoi palkkiin kohdistuvan rasituksen. 

  

 

Kuva 25. Kiinnityspalojen 3D-malli (a.) ja poikkileikkauksen mitat (b.). 

a. b. 
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Tämän ratkaisun etuna oli sen monipuolisuus ja yksinkertainen rakenne. Jatkossakin on 

mahdollista valmistaa helposti lattiakiinnityksen kanssa yhteensopivia kiinnittimiä, 

kunhan on tiedossa palojen mitat. Helppokäyttöisyyttä tuki myös se, että kiinnittimien 

vaihto ei vaadi erillisiä työkaluja, ja kiinnityspaikan kohdistaminen sylinterin alle on 

helppoa liu’uttamalla kiinnityspalkkia tai muuta kiinnitintä. Valmiit kiinnityspalat 

asennuskohteessaan on esitetty kuvassa 26. 

 

Kuva 26. Valmiit kiinnityspalat asennettuna. 

 

8.1.4 Rullapuristin 

Tärkeä osa testausjärjestelmän suunnittelua oli löytää keino, jolla sidontavöiden 

tekstiiliosa saataisiin testattua. Johtuen standardin vaatimuksista, oli testiä hankala 

toteuttaa tavanomaisin välinein. Tekstiiliosalle tuli tehdä vetokoe ilman liitososia, joten 

tuli löytää tapa kiinnittää näyte vetokoneeseen suorana, ilman että kiinnitys vaikuttaisi 

tuloksiin.  

Kuvassa 27 on esitetty idea, josta tekstiiliosan vetokokeeseen käytettävää rullapuristinta 

lähdettiin kehittämään. Toimintaperiaate on samankaltainen, kuin sidontavöissä 

käytettävissä rataslukoissa. Rataslukoissa on kaksiosainen akseli, jonka välistä vyö 

syötetään. Akselia pyörittämällä vyö kietoutuu itsensä ympäri, eikä kitkan vuoksi pääse 

luistamaan kiristysakselin ympäri. Alkuperäisessä ideassa akseliin oli jyrsitty hahlo tätä 

toimintoa varten, sekä lukitustapit rungossa, joiden tehtävä oli estää akselin pyöriminen 

kuormituksen alla. Akselin säde mahdollisti myös jouhevan siirtymän kiinnittimen ja 
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vyön vapaan osan välillä, jolloin vyön katkeaminen tulisi tapahtumaan kiinnittimien 

välissä, ilman leukarepeämän vaaraa. 

 

Kuva 27. Varhainen hahmotelma rullapuristimen rakenteesta. 

 

Runko koostui kolmesta levyosasta, jotka kiinnittyivät toisiinsa ruuviliitoksella. Tällä 

ratkaisulla haettiin hyvää valmistettavuutta sekä mittatarkkuutta, joka ei olisi ollut 

saavutettavissa hitsatulla kokoonpanolla. Myös yhdestä osasta koneistettua runkoa 

harkittiin, mutta tässä vaihtoehdossa valmistuskustannukset ja materiaalihukka olisivat 

olleet huomattavasti suuremmat. Rungon ylälevyssä oli reikä kiinnitystä varten, joka 

sijaitsi akselin pystysuoraisen tangentin eli vyöstä akseliin kohdistuvan voiman linjalla. 

Tällöin kiinnittimen runkoon tai testauslaitteen voima-anturiin ei muodostuisi taivuttavaa 

momenttia.  

Suunnittelun tässä vaiheessa rakenteesta pyydettiin palautetta myös kappaleen 

valmistaneelta konepajalta. Kommenttien perusteella rungon sivulevyjä muokattiin 

helpottamaan koneistuksen aikaista kiinnittämistä lisäämällä kohtisuoria pintoja 

vastakkaisille sivuille. Akselin hahlo oli syvyytensä puolesta hankala valmistaa, mutta 

olisi voitu toteuttaa jyrsimällä kahdelta puolelta. Tällöin työkalun halkaisijaa olisi 

kuitenkin täytynyt kasvattaa, mikä olisi pienentänyt akselin poikkipinta-alaa. Palautteen 

perusteella kehitystä voitiin kuitenkin jatkaa.  
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Akselin rakenne ja mitoitus 

Vyöstä akseliin kohdistuvan toispuoleisen kuorman vuoksi edellä mainittu halkaistu 

rakenne ei ollut paras mahdollinen, koska tällöin suurin osa kuormasta kohdistui vain 

akselin toiseen puoleen. Tällöin akselin halkaisijaa olisi pitänyt kasvattaa, mikä olisi 

osaltaan tehnyt hahlon koneistamisesta hankalampaa. Tästä syystä päädyttiin ratkaisuun, 

jossa akseliin jyrsittiin tasainen pinta vyön esikiinnitystä varten (kuva 28). Tällä tavoin 

parannettiin valmistettavuutta ja päästiin eroon myös hahlon heikentävästä vaikutuksesta. 

Kiinnityksessä käytettävä painin on kiinnitetty akseliin kahdella M6 ruuvilla, jotka 

pitävät vyön paikallaan sen aikaa, kun se kiedotaan akselin ympäri 2,5 kertaa (kuva 29). 

Kokeen aikana vyö puristuu akselia ja itseään vasten, mistä syntyvä kitka estää vyön 

luistamisen. 

 

Kuva 28. Rullapuristimen akseli.  

 

 

Kuva 29. Havainnekuva esikiinnityksen toteutuksesta. 
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Akselin lujuustarkastelussa tutkittiin vedosta syntyvän taivuttavan kuorman kestävyyttä. 

Mitoituksen perustana käytettiin voimaa 225 kN, eli testauslaitteiston 

nimelliskapasiteettia 150 kN varmuuskertoimella 1,5. Akselin mittoihin vaikutti 

lujuustarkastelun tulokset, sekä sen käyttötarkoitus. Kyseisessä kohteessa oli hyötyä 

suuresta akselin säteestä, jotta vyön siirtymä kiinnittimen yli olisi mahdollisimman 

jouheva. Alustavan mitoituksen perusteella akselin halkaisijaksi valikoitui 60 mm, jonka 

pohjalta tarkempi lujuustarkastelu suoritettiin Autodesk Inventor -ohjelman Stress 

Analysis -lisäosaa hyödyntäen. 

Laskennassa käytettiin yksinkertaistettua rungon mallia, johon oli mallinnettu rungon 

sekä lukitustappien toiminnalliset pinnat (kuva 30). Tarkastelu suoritettiin kahdelle 

vaihtoehdolle. Laskentamallissa runko oli sidottu yläosastaan Fixed -toiminnolla, ja 

akselin yläpintaan kohdistettiin 225 kN voima 50 mm leveälle alueelle, joka vastaa käytön 

aikaista vyön kontaktia. Osien väliset kontaktit oli mallinnettu Separation / No Sliding -

toiminnolla. 

 

Kuva 30. Laskentamallit alustavalle (a.) ja lopulliselle (b.) mallille. 

 

Alkuperäisessä suunnitelmassa (kuva 27) akselin lukitustappeja varten oli tehty reiät 

akselin lisäksi rungon sivulevyihin. Tällöin reikien keskikohtien etäisyydeksi tuli 105 mm 

kylkien väliin jäävän etäisyyden ollessa 85 mm. Akselin lujuustarkastelussa havaittiin, 

että akselin reikien sijaitessa lähellä vyön aiheuttaman kuormituksen sijaintia, niihin 

syntyi jännityskeskittymät, joissa jännitys nousi huomattavan korkeaksi (yli 1000 MPa)  

(kuva 31). 

 

a. b. 
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Kuva 31. Von Mises -jännitykset alustavassa rakenteessa. 

 

Tästä johtuen kiinnitysreikiä pyrittiin saamaan ulommaksi lisäämällä rungon sivulevyihin 

hitsattavat holkit, jolloin lukitus saatiin siirrettyä rungon ulkopuolelle (kuva 32). Tällöin 

havaittiin reikien olevan kuormituksen vaikutuksen ulkopuolella. Tämän ratkaisun 

lisähyötynä saatiin poistettua rakennetta heikentävät reiät myös rungon sivulevyistä.  

 

Kuva 32. Lukitusreiän sijainti ja hitsattavat holkit (kuvassa keltaisella). 

 

Kuvassa 33 nähdään akseliin muodostuvat jännitykset ja niiden sijainnit lopullisessa 

rakenteessa. Suurimmat jännitykset syntyvät nyt reikien sijasta akselin ja rungon 

liitoskohtaan. Maksimijännitys kuormitustapauksessa on n. 380 MPa, joten 

varmuuskerroin huomioiden rungossakin käytetyn S355 rakenneteräksen lujuus ei ole 

riittävä. Kappaleen materiaaliksi valikoitui akseleihin hyvin sopiva nuorrutusteräs 
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42CrMo4 muun muassa korkeamman lujuutensa, sekä hyvän koneistettavuutensa vuoksi. 

Kyseisen materiaalin myötöraja 60 mm paksuiselle kappaleelle on 650 MPa (Airila ym. 

1995, s. 113). Materiaalin lujuus olisi sallinut ohuemmankin akselin käytön, mutta 

riittävän suuren pyöristyssäteen aikaansaamiseksi pidettiin 60 mm lopullisena mittana. 

 

Kuva 33. Von Mises -jännitykset lopullisessa rakenteessa. 

 

Rungon ja lukituksen mitoitus 

Runko on valmistettu kolmesta 20 mm vahvuisesta S355 JR rakenneteräslevystä, neljästä 

M10 kiinnitysruuvista sekä kahdesta 90 mm S355 JR pyörötangosta sorvatusta holkista 

(kuva 34). Valmistusmateriaaliin päädyttiin sen hyvän saatavuuden, hinnan ja riittävän 

lujuuden vuoksi. Levyt on kiinnitetty toisiinsa muotosulkeisella ruuviliitoksella. Tähän 

ratkaisuun päädyttiin, sillä tämän kaltainen ruuviliitos vaatii joko tapit tai muun muodon 

liitoksen kohdistamiseen. Lisäksi sivulevyihin koneistettu ura kantaa kuormituksesta 

aiheutuvat voimat, ja ruuvien tehtäväksi jää ainoastaan kiinnittäminen. Alun perin rungon 

sisäleveydeksi oli suunniteltu 60 mm, joka on hieman kuormaliinan leveyttä 50 mm 

suurempi. Akseliin suunniteltu painin vaati kuitenkin 78 mm leveän uran, joten rungon 

sisäleveydeksi muodostui 85 mm. 
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Kuva 34. Rullapuristimen runko. 

 

Holkit kiinnitettiin runkoon hitsaamalla. Holkkeihin sorvattiin 10 mm viisteet sisäpuolista 

railohitsausta varten riittävän tunkeuman aikaansaamiseksi. Holkit hitsattiin myös 

ulkopuolelta a3 pienahitsillä (kuva 35). 

 

Kuva 35. Holkkien hitsausmerkinnät. 

 

Hitsausta varten kokoonpano esikoottiin akselin kanssa, jotta reikien kohtisuoruus ja 

lukitusreikien kohdistus voitiin varmistaa. Lämmöstä johtuvien muodonmuutosten 

poistamiseksi holkkeihin sorvattu reikä viimeisteltiin hitsauksen jälkeen kalvaamalla 

vaaditun mittatarkkuuden sekä kohtisuoruuden saavuttamiseksi. Akselin ja rungon välille 

tavoiteltiin väljää liukusovitetta, joten reiän ja akselin toleranssialueeksi määritettiin 
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D9/h9, jolloin nimellismitaltaan 60 mm reiän ylä- ja alaeromitoiksi muodostui + 0,17 ja 

+ 0,1 mm sekä akselin vastaaviksi + 0 ja - 0,07 mm (kuva 36). 

 

Kuva 36. Akselin ja holkin sisähalkaisijan toleranssialueet. 

 

Rungon vaakalevyyn sisällytettiin halkaisijaltaan 25 mm kiinnitysreikä, joka sijaitsee 

vyöstä akseliin kohdistuvan voiman linjalla (kuva 37). Reiän avulla puristin voidaan 

kiinnittää sekä sylinteriin että kiinnityspalkkiin M24 pultilla, kuten muutkin suunnitellut 

kiinnityskappaleet. 

 

Kuva 37. Kiinnitysreiän sijainti suhteessa akseliin. 
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Lukitustappien tehtävänä on estää akselin pyöriminen testin aikaisen kuormituksen 

johdosta. Vedon aikana akselia tangentiaalisesti kuormittava vyö pyrkii aiheuttamaan 

akseliin rotaation, joka synnyttää tappeihin leikkausvoiman.  Puristimen mittojen vuoksi 

tapin minimipituudeksi tuli noin 100 mm. Koska riittävän pitkiä tappeja ei ollut 

standardiosana saatavilla, päädyttiin tappien sijasta käyttämään 12.9 lujuusluokan 

ruuveja, joiden mekaaniset ominaisuudet olivat sopivat tähän tarkoitukseen. Ruuveja on 

saatavilla tarpeeksi pitkinä ja ne saadaan käytön ajaksi lukittua paikalleen muttereilla. 

Tappien mitoituksen perustana käytettiin sylinterin nimelliskapasiteettia 150 kN 

varmuuskertoimella 1,25. Kahdelle lukitustapille tulee kullekin kaksi leikkauskohtaa, ja 

koska kohdat ovat akselin pinnalla, muodostuu leikkausvoimaksi Q yhdessä pisteessä 

187500 N / 4 = 46875 N (kuva 38).  

 

Kuva 38. Leikkausvoima tapissa. 

 

Aluksi kokeiltiin 10 mm ruuvia, johon muodostuva leikkausjännitys laskettiin kaavalla 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
Q

A
=  

46875 𝑁

75,12 𝑚𝑚2 = 624 
𝑁

𝑚𝑚2, (3) 

missä 𝑄 on yhteen pisteeseen kohdistuva leikkausvoima,  

𝐴 on ruuvin kierteettömän osan leikkautuva poikkipinta-ala. 
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Lujuusluokan 12.9 ruuvin myötöraja on 0,9 kertaa sen murtolujuus, eli 1220 MPa * 0,9 

= 1098 MPa. Ruuvin leikkausmyötöraja on n. 60 % sen myötörajasta, eli tässä 

tapauksessa sallittu leikkausjännitys on 1098 MPa * 0,6 = 658,8 MPa (> 624 MPa) (Airila 

ym. 1995, s. 181; Portland Bolt 2017). Täten voidaan todeta, että M10x120 ruuvit 

lujuusluokassa 12.9 ovat riittävät. Ruuvien pituus valittiin siten, että leikkaus tapahtuu 

ruuvin kierteettömällä osalla. 

Rullapuristimen lopullinen rakenne on esitelty kuvissa 39 ja 40. Rullapuristimen 

lopullinen valmistuspiirros on liitetty tämän työn loppuun (liite 2). Kappaleen 

toimintaperiaate on sama kuin alkuperäisessä suunnitelmassa lukuun ottamatta 

esikiristyksen toteutusta. Vyön kiinnittämiseksi testiä varten lukitustapit irrotetaan, ja 

painimen ruuvit löysätään. Kun vyö on kiinnitetty painimen alle, vyö kierretään akselin 

ympäri 2,5 kertaa pyörittämällä akselia, jonka jälkeen lukitustapit voidaan kiinnittää. 

Ennen testiä tulee varmistua oikeasta koekappaleen pituudesta, jotta sylinterin ollessa 

alimmassa asennossaan vyö yltäisi kiertymään akseleiden ympäri, eikä toisaalta jäisi liian 

löysäksi. Käytettävyyden parantamiseksi akselin kahvaosa pyällettiin hyvän otepinnan 

aikaan saamiseksi. 

 

Kuva 39. Rullapuristimen lopullinen 3D-malli. 
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Kuva 40. Rullapuristinkokoonpanot. 

 

8.1.5 Sidontavyön kiinnitin 

Sidontavöiden testausta varten suunniteltiin myös kiinnityskappaleet, joiden väliin 

yksiosaisen sidontavyön pystyi kiinnittämään. Yksiosaisissa vöissä ei ole liitososia, vaan 

sama tekstiiliosa kiertää kiristimen päästä toiseen. Kuvatun kaltaisten vöiden 

kiinnitystarve ratkaistiin kiinnittimellä, jossa vyö kiertää akselin ympäri (kuva 41).  

 

Kuva 41. Yksiosaisen sidontavyön kiinnittimen toiminta. 
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Akseli on kiinnitetty väljällä liukusovitteella runkoon, joka on toteutettu samoin kuin 

edellisessä osassa käsitellyssä rullapuristimessa. Akselin päihin tuli lukkorenkaat, joiden 

avulla akseli pysyy paikallaan, mutta voidaan tarpeen mukaan irrottaa. Vyön 

kiristysvoiman tasaisen jakautumisen toteutumiseksi akseli suunniteltiin vapaasti 

pyöriväksi sekä pinnanlaadultaan tasaiseksi. Tällöin voidaan luottaa siihen, että vyön 

kumpikin puoli kuormittuu testin aikana tasaisesti, eikä kiinnityksen laatu pääsee 

vaikuttamaan testituloksiin. Valmis kappale on esitetty kuvassa 42. 

 

Kuva 42. Sidontavyön kiinnitin. 

 

8.1.6 Sidontakiskojigi 

Jakeluautoissa käytettävien pintakiinnitteisten sidontakiskojen (kuva 43) testaamista 

varten suunniteltiin jigi, johon kiskosta katkaistun koekappaleen pystyi kiinnittämään 

vetokokeen ajaksi. Veto tuli toteuttaa kulmassa, sillä kiskoja ei ole tarkoitettu 

käytettäväksi kohtisuorassa suunnassa kiskon pintaan nähden.  

 

Kuva 43. Pintakiinnitteinen sidontakisko. 
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Jigin avulla on tarkoitus suorittaa sidontakiskoille kappaleessa 5.1 esitellyn kaltaisia 

laadunvarmistuksellisia kokeita, joilla koriin sijoitettavan kiinnityspistetyypin toiminta ja 

lujuus voidaan varmentaa. Testit ovat tarpeellisia. jotta voidaan tietää niiden suoriutuvan 

varsinaisista standardin mukaisista kuormakorien sidontapisteille suoritetuista testeistä 

niiden lopullisessa asennuspaikassaan. Jigin kulmaksi valikoitui 45 astetta, sillä se on 

erään kiskoja kuormakoreissaan käyttävän korivalmistajan suurin hyväksymä 

sidontakulma kohteissa, joissa kyseinen kisko on käytössä.  

Käyttökohteessaan pintakiinnitteinen kisko on kiinnitetty kuormatilan seinään ruuveilla. 

Kiskon testin aikaiseen kiinnitykseen pyrittiin saamaan aikaan tilanne, joka vastaisi 

lopullista kiinnitystä mahdollisimman hyvin. Kiinnityslevyssä on kierteet M10 ruuveille, 

joihin kahdesta rei’itetystä lattaraudasta muodostuvat kiinnityspalat voidaan kiinnittää. 

Palat muodostavat kanavan, jonka alle kiskosta katkaistun koekappaleen voi liu’uttaa 

(kuva 44). Lisäksi levyn yläosassa on pidike kiskon paikallaan pitämiseksi testin aikana. 

Kiinnityspalat ovat irrotettavat, jotta jigin kiinnityslevyä voisi käyttää myös muiden 

kappaleiden testaamiseen 45 asteen kulmassa.  

 

Kuva 44. Sidontakiskojigin 3D-malli. 

 

Jigin kaikki osat on valmistettu S355 JR rakenneteräslevyistä. Hitsauskokoonpanon 

levyjen vahvuus on 10 mm lukuun ottamatta pohjalevyä, jonka vahvuus on 

lattiakiinnitykseen sopiva 16 mm (kuva 45). Levyt on liitetty toisiinsa hitsaamalla. 

Hitsaus toteutettiin railohitseinä, jotta saataisiin aikaan tarvittava tunkeuma vain yhdeltä 

puolelta hitsaamalla. 
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Kuva 45. Sidontakiskojigi lattiakiinnityksessä. 

 

8.1.7 Muut kappaleet 

Sovittimet 

Kiinnityskappaleiden kiinnittämiseksi sylinterin M39x2 kierteeseen suunniteltiin 

kierresovite, joka muuntaa sylinterin kierteen M24 sisäkierteeksi. Sovittimeen 

sisällytettiin avainväli 46 mm kiintoavaimella kiinnittämistä varten. Lisäksi valmistettiin 

jatkotanko sylinterin päähän, jolla testausväliä voidaan lyhentää 430 mm verran (kuva 

46). Jatkotangossa on sisä- ja ulkokierteet koossa M39x2. Kierteiden toteutus on 

nähtävillä kuvassa 47. Sekä jatkotanko, että kierresovite valmistettiin materiaalista 

42CrMo4. 

 

Kuva 46. Kierresovite (a.)  ja jatkotanko (b.). 

 

a. b. 
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Kuva 47. Ote kierresovittimen valmistuspiirroksesta. 

 

Pystyjigi 

Sidontapisteiden testaamiseksi 90 asteen kulmassa valmistettiin jigi, jolla kiinnitys 

voidaan tehdä suorassa kulmassa kiinnityspalkkiin nähden (kuva 48). Jigissä on 25 mm 

reikä palkkikiinnitystä varten, sekä 13 mm reikä sidontapisteiden M12 pulttikiinnitystä 

varten. Jigi valmistettiin hitsaamalla 10 mm vahvuisesta S355 JR-levystä. 

 

Kuva 48. Pystyjigi. 
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Ketjujen kiinnitys 

Kettinkien testauksessa oli tarve kiinnittää vähintään viiden lenkin mittainen näyte 

päistään ilman, että kiinnitys vaikuttaa testin tuloksiin. Tässä kiinnityksessä ei voitu 

hyödyntää ketjun omia koukkuja tai muita kiinnittimiä. Ketjujen testeissä oleellista on, 

että voidaan määrittää näytteen murtovenymä, jolloin on tärkeää, että venymä tapahtuu 

määrätyllä välillä, eikä ketjun kiinnityksessä käytettävät viimeiset lenkit pääse venymään. 

Tähän voitiin hyödyntää olemassa olevia kiilapuristimia (kuva 49), joiden leuat puristavat 

kiinnityksessä käytettävän lenkin koko pituudelta. 

 

Kuva 49. Kiilapuristin. 

 

Puristinten käyttöönotto vaati sovittimien muokkaamisen testausjärjestelmän kanssa 

yhteensopivaksi. Puristimille oli sovittimet tappikiinnityksellä, joita oli aiemmin käytetty 

toisessa tutkimuskäytössä olleessa vetokoneessa. Sovittimia muokattiin siten, että 

olemassa olevat kierteet sorvattiin sylinteriin sekä lattiakiinnitykseen sopivaksi (kuva 50). 
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Kuva 50. Kiilapuristimille muokatut sovittimet asennuskohteissaan. 

 

Puristimien toiminta perustuu kiilan muotoisten leukojen symmetriseen ja kiristysvoiman 

kanssa kasvavaan puristukseen. Leuoissa on lisäksi karhennettu pinta, joka estää 

luistamisen kiristyksen aikana. Leukojen yhteydessä on painin, jolla leuat saa kiristettyä 

koekappaleen kiinnitystä varten ja avattua testin jälkeen. Ketjujen testejä varten määrätyn 

mittaisen näytteen viimeinen lenkki asetetaan leukojen sisään mahdollisimman syvälle 

riittävän puristuksen varmistamiseksi (kuva 51).  

 

Kuva 51. Ketjun kiinnitys puristimeen. 



75 

 

8.2 Turvallisuuden parantaminen 

Kiinnityskappaleiden suunnittelun lisäksi toinen merkittävä kehityskohde oli järjestelmän 

turvallisuuden parantaminen. Lähtötilanteessa järjestelmässä oli puutteita mm. sen 

turvamekanismeissa sekä suojauksessa. Kuormituskehään kuului hydrauliikka- ja 

ohjainlaitteita, joita ei oltu alun perin tarkoitettu yhdessä käytettäväksi, eikä täten 

esimerkiksi pysäytyskäskyt välittyneet luotettavasti. Lisäksi suoritettavien testien 

luonteesta johtuen oli tarve suojauksen parantamiselle. 

Turvallisuuden parantamiseksi suoritettiin järjestelmälle riskiarvio, jonka pohjalta tehtiin 

tarvittavat toimenpiteet. Turvatoimista huolimatta järjestelmän käyttöön liittyy 

jäännösriskejä ja järjestelmän turvallisessa käytössä korostuukin käyttäjän pätevyys sekä 

laitteiston tuntemus. Testauslaitteistolle on laadittu diplomityön yhteydessä käyttöohjeet, 

joihin laitteiston käyttäjän tulee tutustua ennen sen käyttöä. 

8.2.1 Riskiarvio 

Kuormituskehälle tehtiin riskiarvio suunnittelun aikana, jota täydennettiin koekäytössä 

saatujen havaintojen avulla. Riskien arviointiprosessi lähti liikkeelle laitteistoon 

tutustumisesta sekä laitteistoa käyttäneen henkilöstön haastatteluista. Riskiarvioinnin 

tarkoituksena oli saada tunnistettua ja arvioitua laitteistolle ominaiset riskitekijät. Riskin 

merkittävyyden arvioinnissa käytettiin apuna taulukon 9 luokittelua. Toimenpiteitä 

vaatineet (ts. riskiarviossa merkittävyydeltään lukuarvon 3 tai enemmän saaneet) riskit 

on esitetty liitteen 3 taulukossa. Taulukossa on listattuna neljä merkittävintä riskitekijää 

perusteluineen. Taulukkoon on myös listattu lyhyesti toimenpiteet, jotka pienentävät 

kyseistä riskiä, ja riskin merkittävyys tilanteessa, jossa toimenpiteet on suoritettu. 

Toimenpiteet on esitelty kattavasti seuraavassa kappaleessa. 

8.2.2 Toimenpiteet 

Suojauksen parantaminen 

Järjestelmällä suoritettavissa testeissä merkittävän turvallisuusriskin ympäristölle 

aiheuttaa testattavien kappaleiden rikkoutumisessa mahdollisesti syntyvät sirpaleet ja 

muut irtokappaleet. Kuormituskehän varusteluun kuuluu käyttäjän suojaksi siirrettävä 

suojaseinä, joka ei kuitenkaan suojaa kuormituskehän ympäristöä riittävästi. Varsinaisen 

riskin eli sirpaleista johtuvan loukkaantumisen todennäköisyyttä voidaan pitää pienenä, 
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mutta koska kuormituskehän kanssa samassa tilassa on kulkua, jota ei ole käytännöllistä 

estää täysin testien ajaksi, oli suojauksen lisääminen testausalueen eristämiseksi muusta 

tilasta välttämätöntä.  

Kuormituskehän mitat aiheuttivat omat haasteensa suojauksen toteutukselle. Kehän 

laajuuden vuoksi koko alueen eristäminen ei ollut järkevää ja koska kehää käytetään myös 

muuhun testaustoimintaan, tuli suojien olla helposti siirrettävät ja säilytettävät. Täten 

päädyttiin ratkaisuun, jossa sylinterin vetoalueen ympäriltä eristettäisiin noin 1 x 1 metrin 

laajuinen alue polykarbonaattielementeillä. Näin suojaus saataisiin lähelle riskin lähdettä, 

sekä kustannukset alhaisiksi. Lisäksi suojat estävät osaltaan sivullisten pääsyn vaara-

alueelle. Koska testausalue sijaitsee tilan takaosassa, sivullisille vaarallisimmat alueet 

rajoittuivat kahteen suuntaan, jolloin suojaukseksi riitti kaksi elementtiä. Tämä myös 

helpotti asetusten tekemistä käyttäjälle, sillä pääsy testausalueelle jäi avoimeksi. 

Käyttäjän suojana käytetään edelleen siirrettävää suojaseinää. 

Elementtien hankintaa varten pyydettiin tarjousta suojaseiniä teollisuuteen valmistavilta 

yrityksiltä. Tämän lisäksi vaihtoehtoisena toteutustapana oli elementtien valmistaminen 

itse alumiiniprofiilista ja polykarbonaattilevystä (kuva 52). Omavalmisteisen elementin 

etuna oli keveys ja muokattavuus. Elementit olisi voinut kiinnittää toisiinsa saranoilla, 

joka olisi mahdollistanut monipuolisemman asettelun. Tämän vaihtoehdon 

materiaalikustannukset olisivat kuitenkin olleet lähellä valmiiden elementtien 

kokonaishintaa, joten työaika huomioiden todellista säästöä ei olisi saatu. 

 

Kuva 52. Suunniteltujen suojaseinäelementtien 3D-malli. 
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Tarjousten perusteella päädyttiin hankkimaan valmiit suojaseinäelementit testausalueen 

ympäristön suojaksi (kuva 53). Seinät hankittiin OC-System Oy:ltä, joka on Suomessa 

toimiva äänieristys- ja suojausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yrityksen katalogista 

löytyi sopivan kokoinen 900 x 2100 mm OC-Net elementti vakiokokoisena, jonka 

valinnalla kustannukset pysyivät kohtuullisina. Toimitus koostui jauhemaalatuista 

teräsrakenteisista elementeistä polykarbonaattilevyillä kiinnitystarvikkeineen. (OC-

System 2022) 

 

Kuva 53. Suojaseinäelementit. 

 

Suojaseinät asennettiin sylinterin läheisyyteen kiinnittämättä niitä kuitenkaan lattiaan, 

jotta ne voi tarvittaessa siirtää pois tieltä. Elementit voi myös tarvittaessa irrottaa 

toisistaan pidempiaikaista säilytystä varten. Koekäytössä seinät todettiin toimiviksi, 

mutta huomattiin, että myös niiden yläpuolelle tarvitaan suojausta. Vetokokeissa etenkin 

joustaviin koekappaleisiin, kuten kuormaliinoihin varastoituu energiaa, joka vapautuu 
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murtumisen hetkellä ja saattaa lennättää osia ylöspäin. Tämä ongelma ratkaistiin 

lisäämällä muovilevy elementtien päälle (kuva 54). Tämä osoittautui mielekkäimmäksi 

ratkaisuksi, sillä sen avulla suojaus saatiin lähelle vaaran syntymispaikkaa ja tärkeimmät 

suunnat suojattua tehokkaasti. Mikäli jatkossa tulee tehtäväksi testejä, joissa suojausta 

täytyy lisätä, voidaan se tehdä välittömästi koekappaleen ympärille esim. suojaavalla 

kankaalla tai kirkkaalla muoviputkella. 

 

Kuva 54. Elementtien päälle lisätty levy. 

 

Turvamekanismit 

Käyttäjän kannalta merkittävin riski oli turvamekanismien puutteet järjestelmän 

ohjauksessa sekä voimantuotossa.  Lähtötilanteessa järjestelmästä puuttui mm. toimiva 

hätäseis -painike. Ohjausyksiköstä painike löytyi, mutta se ei kuitenkaan ollut yhteydessä 

hydraulikoneikkoon, sillä nykyisen koneikon käyttöönotossa ohjaimen ja pumpun välistä 

yhteyttä ei oltu kytketty, eikä pysäytyskäsky täten välittynyt pumpulle. Hydraulikoneikon 

virransyötön yhteydessä oli ainoastaan turvakytkin, mikä ei yksin riittänyt turvatoimeksi. 

Varsinainen pysäytystoiminto kuitenkin toimi oikein, ja vaati kuittauksen käytön 

jatkamiseksi.  

Alkutilanteessa hätäseis -painikkeen käyttö välitti ohjaukselle pysäytyskäskyn, joka 

lopetti sillä hetkellä käynnissä olleen ohjelman ja pysäytti sylinterin liikkeen. Tällöin 
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pumppu pysyi kuitenkin käynnissä, ja ohjelman jatkaminen oli mahdollista ilman 

hätäpysäytyksen kuittausta, oletettavasti siksi, että ohjain luuli järjestelmän olevan 

paineeton. Tällöin oli siis vaarana, että pysäytyksen jälkeen ohjelma käynnistetään 

vapauttamatta hätäseis -painiketta, jolloin pysäytyskäskyä ei voi enää suorittaa.  

Ongelman korjaamiseksi punnittiin eri vaihtoehtoja. Suoraviivaisin ratkaisu olisi ollut 

hätäkytkimen lisääminen koneikon virransyötön yhteyteen, jolloin hätätilanteessa 

pumpun olisi saanut pysäytettyä. Tällöin pysäytyskäsky ei kuitenkaan olisi välittynyt 

sylinterin ohjaukselle. Pysäytyskäskyn tuli toimia niin, että sylinterin liike estetään 

varmuudella hätäseis -painikkeen painamisen jälkeen. Tästä syystä ohjainjärjestelmä 

päätettiin jälleen kytkeä pumpun toimintaan, jolloin pumpun virransaannin katkaisemisen 

lisäksi pysäytyskäsky lopettaisi ohjelman suorittamisen ja vapauttaisi sylinterin 

servoventtiilin estäen sylinterin liikkeen. Tätä varten ohjaimelta otettiin 24 V 

ohjauskäsky, jolla ohjataan pumpun turvakytkimen yhteydessä olevaa relettä, joka 

katkaisee virransyötön pumpulle pysäytyskäskyn saadessaan. 

Hydrauliikka 

Työn puitteissa uusittiin järjestelmän käyttöikänsä päähän tulleet hydrauliikkaletkut. 

Samalla tehtiin muutoksia koneikon liitäntöihin. Aiemmin koneikon käyttöönotossa oltiin 

sopivien osien puutteessa jouduttu liittämään peräkkäin useita sovittimia letkujen 

kiinnittämiseksi, jotka olivat alkaneet vuotamaan. Lisäksi tämän kytkennän takia 

painepuolen letkun asennuspaikka oli hankala, ja letkua tuli taivuttaa huomattavasti. 

Nämä tekijät yhdessä lisäsivät riskiä öljyvuodolle. Letkujen uusinnan yhteydessä valittiin 

sopivat liittimet, jotta paineletkun pystyi asentamaan suorana (kuva 55). Vaadittu 90 

asteen kulma toteutettiin t-haaralla, jotta saatiin paikka myös paineanturille. 

Liitinkokoonpanoon kuuluu lisäksi vastaventtiili, jolla estetään öljyn virtaus takaisin 

pumpulle virran katkaisun jälkeen. Lisäksi letkut valittiin tarpeeksi pitkänä, jotta ne 

yltävät kuormituskehän eri asemiin, ja jotta ne voidaan reitittää tarpeeksi kaukaa 

käyttäjästä hankauskohdat minimoiden. 
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Kuva 55. Hydrauliikkaliittimet. 

 

Ohjeistus 

On tärkeää, että testien suorittaja on tarpeeksi pätevä käyttämään laitteistoa ja hallitsee 

ohjaimen eri toiminnot. Tästä syystä diplomityön yhteydessä laadittiin käyttö- ja 

turvallisuusohjeet, jotka käyttäjän tulee vähintään sisäistää ennen laitteiston käyttöä. 

Lisäksi käyttäjältä edellytetään henkilökohtaisten suojaimien kuten turvakenkien, 

suojalasien ja kuulonsuojaimien käyttöä, sillä ne on huomioitu riskiä pienentävinä 

tekijöinä riskiarviossa. 

8.3 Mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmä 

Tärkeä osa mitä tahansa testausympäristöä on sen mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmä. 

Mittalaitteilla testien aikaiset ilmiöt sekä kiinnostavat suureet saadaan esille, ja 

tiedonkeruujärjestelmällä voidaan tallentaa testin tapahtumat helposti käsiteltävään 

muotoon testitulosten arviointia ja esittämistä varten. Tämän työn puitteissa 

tiedonkäsittelyn ja raportoinnin merkitys korostui, sillä jokaisesta 

kuormanvarmistusvälineen testistä tuli laatia testiraportti välineen valmistajan tai 

maahantuojan teknisten tuotetietojen liitteeksi.  
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8.3.1 Mittalaitteet 

Laitteisto vaatii toimiakseen reaaliaikaista tietoa sylinterin asemasta, sekä sylinteriin 

vaikuttavasta voimasta. Tieto saadaan selville voima- ja siirtymäanturin avulla. Näiden 

samojen antureiden tieto kerätään talteen myös tulosten esittämistä varten. 

Käytön aikainen siirtymätieto saatiin sylinteriin integroidulta siirtymäanturilta. Voiman 

mittaukseen päätettiin käyttää HBM:n valmistamaa Z4 -mallista 200 kN voima-anturia 

(kuva 56). Anturi valikoitu käyttöön, sillä oli tiedossa, että se oli aiemmin toiminut 

luotettavasti. Myöskin sen voimanmittausalue oli käyttötarkoitukseen sopiva.  

 

Kuva 56. HBM Z4 voima-anturi. 

 

Osa testeistä vaati laitteiston voimanmittausjärjestelmältä standardin SFS-EN ISO  

7500-1 tarkkuusluokan 1 mukaista kalibrointia, joka suoritettiin edellä mainitulle 

anturille Eurofins Expert Services Oy:n toimesta osana järjestelmän 

voimanmittausketjua. Voimanmittausketjuun kuuluu anturin lisäksi myös ohjaimen 

näyttölaite, jolta voimalukema luetaan. Kalibrointi suoritettiin voimavälille 10 – 150 kN 

ja se osoitti anturin toimivan vaaditulla tarkkuudella, joten se voitiin valita 

testausjärjestelmässä käytettäväksi. 

Kuten edellä mainittiin, järjestelmän ohjainlaite toimii ohjauksen lisäksi myös 

mittalaitteiden näyttölaitteena. Testin aikana siirtymä- ja voima-anturin lukemia voidaan 

seurata ohjauspaneelissa olevalta näytöltä. Ohjaimen näyttämä tieto on kuitenkin 

rajoittunutta ja mittausdatan tallentamista varten tulee käyttää erillistä järjestelmää. Tätä 

varten voidaan hyödyntää ohjaimelta saatavia analogisia ulostulosignaaleja. 
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8.3.2 Mittausdatan tallentaminen 

Testausjärjestelmän ohjauslaitteistolta saadaan tallennettua testien aikaiset voima- ja 

siirtymätiedot käyttämällä NI 9215 mittakorttia (kuva 57). Mittakortissa on neljä kanavaa, 

joten siirtymä- ja voimatiedon lisäksi voidaan jatkossa mitata esim. venymiä tai 

hydraulisen järjestelmän painetta. Mittakortti kerää ohjainlaitteen ulostulokanavilta 

analogiset jännitesignaalit, muuntaa ne digitaaliseksi ja siirtää tiedot USB-väylän kautta 

tietokoneelle, jossa DASYLab -ohjelman avulla mittausdata käsitellään oikeaan muotoon 

ja tallennetaan ASCII-muodossa.  

 

Kuva 57. NI 9215 mittakortti kytkettynä NI USB-9162 USB-moduuliin. 

 

DASYLab-ohjelmassa (kuva 58) tuodaan sisään mittauskortilta tuleva signaali National 

Instrumentsin NI MAX -ohjelmalla luotujen virtuaalisten kanavien avulla (Task) ja 

skaalataan (Scaling) oikeaan muotoon. Tämän jälkeen voima- ja siirtymätiedot piirtyvät 

kuvaajaan (Recorder) sekä digitaalinäyttöön (Digital) reaaliaikaisesti, jolloin voidaan 

seurata mittauksen kulkua myös tietokoneen näytöltä. Testin alkaessa kytkinpainikkeella 

(Switch, Relay) voidaan aloittaa tiedon tallennus levylle (Write). Ohjelman kautta voidaan 

säätää mm. näytteistystaajuutta ja muita tiedon tallennukseen liittyviä parametrejä. 



83 

 

 

Kuva 58. Kuvakaappaus DASYLabilla luodusta mittausohjelmasta. 

 

8.3.3 Mittausdatan käsittely ja testiraportit 

Tärkeä osa testien raportointia on testien aikaisten havaintojen ja tulosten esittäminen 

selkeästi. Tätä varten mittausdatasta pitää pystyä hakemaan ja esittämään oleellisia 

tietoja, kuten saavutettu maksimivoima tai -venymä. Helpoiten tuloksia voidaan 

havainnollistaa voima-siirtymäkuvaajien avulla. 

Tiedonkeruuohjelman tallentama data tulee käsitellä toisella ohjelmalla erikseen. 

Aiemmin vastaavissa tilanteissa mittausdatan käsittely ja kuvaajien luominen oli tehty 

Excelillä, mikä kuitenkin osoittautui työlääksi ja aikaa vieväksi.  Tiedon käsittelyn ja 

raportoinnin nopeuttamiseksi laadittiin Python-ohjelma, joka luo automaattisesti voima-

siirtymäkuvaajat mittausdatan perusteella. Ohjelmaa on myös helppo muokata tulevia 

tarpeita varten helposti, ilman että jokaista luotua kuvaajaa tarvitsisi erikseen käsin 

muokata. Ohjelmaan syötetään halutun mittausdatatiedoston nimi sekä tieto, onko 

kyseessä veto- vai puristuskoe, joka määrää muuttujien positiivisen suunnan. Tämän 

jälkeen ohjelma sovittaa voima- ja siirtymäarvot käyrälle sekä ilmoittaa testin aikana 

saavutetun maksimivoiman. Lopuksi kuvan 59 kaltainen kuvaaja tallennetaan .png  

-muodossa. Python-ohjelman koodi on esitetty työn lopussa (liite 4). 
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Kuva 59. Voima-siirtymäkuvaaja. 
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9 YHTEENVETO 

Diplomityössä on esitelty vaiheet kuormanvarmistusvälineiden testausjärjestelmän 

kehittämiseen standardin SFS-EN 12195 mukaisesti. Teoriaosuudessa perehdyttiin 

kuormanvarmistukseen, siihen liittyviin säädöksiin sekä vaadittuun tekniseen 

taustatietoon. Käytännön osuudessa on esitelty konkreettiset toimenpiteet järjestelmän 

turvallistamiseksi ja käyttökuntoon saattamiseksi. Työn pohjana ollut kuormituskehä 

osoittautui monipuoliseksi ja kehityskelposeksi perustaksi nykyiselle ja tulevalle 

testaustoiminnalle. Diplomityössä huomioitiin myös edellytykset kuormituskehän 

kehitykselle tulevaisuudessa.  

9.1 Tulokset 

Työn onnistumisen kannalta merkittävin osa-alue oli testeissä käytettävien kiinnittimien 

suunnittelu. Lähtötilanteessa järjestelmässä ei ollut juurikaan kiinnitysmahdollisuuksia, 

ja testit vaativat useiden erikoisten kiinnittimien suunnittelua ja valmistamista. Kappaleet 

kävivät suunnittelun aikana läpi useita iteraatiovaiheita, joissa niiden toiminnallisuutta ja 

valmistettavuutta kehitettiin. Tätä varten hyödynnettiin palautetta GBW:n 

suunnittelijoilta, sekä kappaleet valmistaneen Oulun yliopiston konepajan henkilöstöltä. 

Lopputuloksena saatiin suunniteltua kiinnityskappaleet, jotka täyttivät tehtävänsä ja 

edistivät testausympäristön tehokasta ja käyttäjäystävällistä toimintaa.  

Järjestelmän mittalaitteet ja tiedonkeruu saatiin toimimaan luotettavasti. 

Testausjärjestelmän mittalaitteet kalibroitiin ulkoisen tarkastuslaitoksen toimesta, ja 

järjestelmän tarkkuus on todistetusti standardin SFS-EN ISO 7500-1 tarkkuusluokan 1 

mukainen.  

Diplomityön aikana suoritettiin testejä kuormanvarmistusvälineille kiinnikkeiden 

testaamisen ja yleisten testausjärjestelyjen määrittämisen tueksi. Kiinnikkeitä testattiin 

yksittäisillä kappaleilla toiminnan varmistamiseksi ja lisäksi suoritettiin myös tiettyjen 

sidontavälineiden tyyppitestit kokonaisuudessaan. Tyyppitestien aikana muodostui 

sopivimmat toimintatavat, joiden mukaan testejä voidaan jatkossa tehdä tehokkaasti ja 

toistettavasti. Suunnitellut kiinnittimet ja kiinnitystavat osoittautuivat toimiviksi ja jo 

muutaman kerran jälkeen testiparametrien asettamiseen ja kiinnitysten vaihtoon syntyi 

rutiini, jolla työ kävi sujuvasti. Testeistä laadittiin standardien vaatimat raportit, joiden 
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mukaan laadittuja pohjia voidaan hyödyntää tulevien testein raportoinnissa. Myös 

tiedonkeruun yhteydessä käytettäväksi laadittu python-ohjelma osoittautui toimivaksi ja 

karsi tulosten esittämisen työvaiheita huomattavasti.  

9.2 Kehitysehdotukset 

Tähän kappaleeseen on kerätty ehdotuksia kuormituskehällä suoritettavan 

testaustoiminnan kehittämiseksi jatkossa, joita ei kuitenkaan täysimääräisesti sisällytetty 

tähän diplomityöhön, tai jotka rajattiin aiheen ulkopuolelle. Tarkoituksena kuitenkin oli, 

että tämän diplomityön puitteissa suoritetun kehitystyön myötä kuormituskehää voitaisiin 

käyttää monipuolisessa testaustoiminnassa ja sen käyttöastetta parantaa. 

Ohjainjärjestelmän modernisointi 

Diplomityön aikana aloitettiin selvitystyö uuden ohjainjärjestelmän hankkimiseksi. Tätä 

varten pyydettiin yhteydenottoja alan yrityksiltä. Keskustelu ohjainjärjestelmän 

päivittämiseksi aloitettiin Scanrobot Oy:n kanssa, joka toteuttaa modernisointeja 

testauslaitteille. Heidän lisäksi alalla toimii lähinnä suuria ulkomaisia yrityksiä, jotka 

tarjoavat raskaita ja kalliita pakettiratkaisuja. Scanrobot Oy:n modernisointipalvelu 

täyttää alalle jäänyttä tyhjiötä suomalaisten testauslaitevalmistajien lopetettua 

toimintansa ja jätettyä jälkeensä vanhenevaa kalustoa. Scanrobotin ForceProof   

-testausohjelmisto on asiakkaan tarpeisiin mukautuva ja PLC-pohjainen, jolloin 

asiakkaalle ei muodostu riippuvuutta palveluntoimittajaan, vaan korjauksia ja 

muokkauksia voi standardin mukaisiin osiin tehdä vapaasti. Uuden ohjainjärjestelmän 

myötä laitteiston käyttö helpottuisi selkeän graafisen käyttöliittymän myötä ja mittaus, 

tiedonkeruu ja raportointi onnistuisivat keskitetysti. Päivitys lisäisi myös järjestelmän 

huoltovarmuutta. Nykyisen ohjaimen rikkoontuessa varaosien saanti olisi todennäköisesti 

erittäin hankalaa ja huolto vaatisi erityisosaamista. 

Muun kaluston päivitys 

Järjestelmän suunnittelun aikaisen koekäytön sekä muun testaustoiminnan aikana 

havaittiin, että monipuolista testausta varten olisi hyvä, jos sylinterin ja lattian välisten 

kiinnityspisteiden etäisyyttä pystyisi varioimaan eri kokoisten kappaleiden veto- ja 

puristuskokeita varten. Nykyisellään sylinterin kiinnityksessä käytetty kehän vaakapalkki 

on ylimmässä asennossaan, joka tarjoaa suurimman mahdollisen etäisyyden 
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kiinnityspisteiden välillä. Kuormanvarmistusvälineiden testaukseen tämä konfiguraatio 

on sopivin, sillä suurin osa testattavista kokoonpanoista on pitkiä ja vaativat yli metrin 

etäisyyden kiinnitysten väliin. Lyhyempiä kappaleita varten on valmistettu jatkopala 

sylinterin päähän, jota voi hyödyntää vetokokeissa. Tätä vastoin puristuskokeissa 

jatkopalan käyttö ei ole suositeltavaa, sillä sen taipuma aiheuttaa sylinterin 

männänvarteen ja voima-anturiin sivuttaisia voimia. Lisäksi usein puristuskokeet vaativat 

huomattavasti lyhyemmän puristusvälin, sillä koe aloitetaan sylinterin ollessa ylimmässä 

asennossaan. Nykyisellään eri mittaisten kappaleiden puristukset on toteutettu lisäämällä 

sylinterin alle korokkeita, mikä aiheuttaa usein huomattavan pitkiä asetusaikoja sekä 

heikentää työergonomiaa ja -turvallisuutta. Tämän takia jatkossa tulisi selvittää 

mahdollisuudet puristusvälin säätämiseen.  

Eräs mahdollisuus lattian korottamisen lisäksi olisi toisen sylinterin käyttöönotto, joka 

voitaisiin asettaa pysyvästi matalammalle tasolle. Kehän toisen vaakapalkin asemaa 

voidaan vaihtaa itsenäisesti, joten toisella sylinterillä voitaisiin hoitaa lyhyempien 

kappaleiden testaus. Tätä varten olisi mahdollisesti käytettävissä aiemmin nykyisen 

sylinterin kanssa käytössä ollut lähes identtinen hydraulisylinteri. Mikäli tämän käytöstä 

poistuneen sylinterin saisi toimintakuntoon, voitaisiin sitä käyttää samoilla letkuilla ja 

ohjauselektroniikalla kuin nykyistäkin sylinteriä. Letkujen uusinnan yhteydessä on 

huomioitu valmius useamman sylinterin käytölle, ja uudet letkut ylettyvät nyt kaikkiin 

mahdollisiin sylinterin asennuspaikkoihin. Nykyinen ohjainjärjestelmä soveltuu 

kuitenkin vain yhden sylinterin ohjaamiseen kerrallaan, joten sylinterin vaihto vaatisi 

joka kerta ylimääräistä työtä. Myöhemmin ohjainjärjestelmän päivityksen yhteydessä 

kannattaakin selvittää mahdollisuus kahden sylinterin ohjaukseen, jotta testauspaikasta 

toiseen vaihtaminen sujuisi joutuisasti. 

Jatkossa on mahdollista selvittää kuormituskehässä aiemmin käytettyjen suurempien, n. 

600 kN kapasiteetin omaavien sylinterien hyödyntämismahdollisuudet, mikäli ilmenee 

tarve suurempien voimien tuottamiseen esimerkiksi suurien rakenteiden testausta varten. 

Ohjainjärjestelmän päivityksen yhteydessä olisi hyvä myös selvittää, onko tarvetta tuottaa 

suurempaa painetta tai tilavuusvirtaa sylintereille. Nykyinen voimantuotto on riittävä 

yhden sylinterin käytölle pienillä nopeuksilla, mutta useampiakseliset tai suuremmilla 

sylintereillä tehdyt testit voivat vaatia myös koneikon uusimista, joka on järkevää 

suorittaa muun järjestelmän päivitysten yhteydessä.  
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