
KOKOONPANOT 
 
OHJEISTUKSET 

 
 

Vikatyyppi Mekaniikassa yleisesti 
käytössä olevat 
turvakertoimet 

Pysyvä muodonmuutos 

(Myötörajan ylittyminen) 

Staattinen rikkoontuminen 

Dynaaminen rikkoontuminen 
(Väsyminen) 

Epästabiilisuus (Nurjahdus) 

 
S = 1,2    …2 

 
S = 2       ...4 
S = 1,5    ...3 
S = 3       ...5 

 

 

Turvakertoimet:  
Sovellettava turvakerroin on yleensä riippuvainen 
koneen tyypistä, laskelmien tarkkuudesta ja 
riskiluokituksesta vaaratilanteessa. Joitakin yleisesti 
sovellettavissa olevia arvoja on esitetty viereisessä 
taulukossa. 
 
Jos vika voi aiheuttaa vaaraa ihmisille, turvakerrointa 
saattaa joutua suurentamaan merkittävästi. 

  

 

 

 

Jäykkyys: 
Annetuilla mitoilla valmistetun rakenteen voi yleensä 
toteuttaa NORCAN profiileista useammalla eri tavalla. 
Huomattavaa kuitenkin on, että kaikki eri vaihtoehdot 
eivät tarjoa samaa jäykkyyttä eikä kuormituksen 
kestävyyttä. 

Esimerkki: Pöytä 1 m x 1,5 m x 0,75 m, Kuormitus 3 kN. 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa (kuva 1) pöytälevyn 
tukirunko on valmistettu NORCAN 45 x 90 mm 
profiilista ja jalat 45 x 45 profiilista. Kukin jalka on 
kiinnitetty yhdellä M8 ruuvilla tukirunkoon. Kun 
tukirunkoon kohdistuu vaakasuuntainen voima, 
liitokset joustavat sekä ylikuormittuvat helposti ja 
pöytä alkaa huojumaan.  

Toisessa vaihtoehdossa (kuva 2), jalat on integroitu 
tukirunkoon ja kiinnitetty kukin neljällä ruuvilla 
tukirungon profiileihin. Tämä rakenne tarjoaa 
merkittävästi paremman jäykkyyden. (katso laskennat). 

Erittäin suurille kuormille suositellaan kuvien 3–5 
kaltaisia rakenteita. 
 

Läpikiinnitys: 

Kuormituksenalaisissa sovellutuksissa M8 x 43 ruuvilla 
tehty läpikiinnitys tarjoaa seuraavia etuja: 

1. Mekaaninen lujuus on huomattavasti suurempi kuin 
pelkästään kiinnitysurasta liitetyillä profiileilla. Vertaa 
voima FA ja momentti FL Kuormitus ja taipuma 
ohjeistuksien taulukoista. 

2. Jäykkyys on käytännössä kaksinkertainen verrattuna 
M8x20 ruuveilla tehtyyn liitokseen. Samalla 
kuormituksella elastinen muodonmuutos rajoittuu 
noin puoleen. 

3. Turvallisempi liitos. Turvamääräykset vaativat 
tietyille liitoksille varmistuksen, ettei osa pääse 
liikkumaan, jos kiinnitysruuvi löystyy. (kuvat 6,8,10)  

HUOM.! Sovellutuksessa, jossa kiinnitysurassa olevat 
ruuvit ovat sellaisen kuormituksen alaisina, joka voisi 
aiheuttaa kiinnitetyn profiilin liukumista, pitää 
erityisellä huolella varmistaa suurimman staattisen ja 
dynaamisen kuormituksen laskelmien oikeellisuus 
(ohjeellisesti: staattinen kuormitus noin 1 kN / ruuvi ja 
dynaaminen tietenkin alhaisempi). 
Tällaisessa tapauksessa suositellaan käytettäväksi 
suljettuja profiileja, jolloin kuormitetun profiilin 
pyrkiessä liukumaan, rajoittavaksi tekijäksi muodostuu 
murtolujuus (kuvat 6,8) 

 



   

   

   

   

   

   

   

 

Säädettävät liitokset: 
Keskiruuveilla tehdyt liitokset mahdollistavat vain 
rajallisen säädettävyyden. Laajempaan 
säätötarpeeseen on mahdollista valmistaa:  

- Profiilien liitos ensin kulmapaloilla ja 
  keskiruuvin lisääminen myöhemmin, jos 
  tarpeen (kuva 1). 

- Liitos käyttäen pulttikiinnikettä N 1140  
  (kuva 2). 

- Liitos käyttäen säädettävää T-kiinnikettä 
  N 1149 (kuva 3). 

- Liitos kahteen suuntaan säädettäville 
  profiileille X-kiinnikkeellä N 1148 (kuva 4). 

- Liitos käyttäen kiinnikettä N 1198 (kuva 5). 

- Liitos käyttäen AR-kiinnikettä N 1199 (kuva 6). 

- Tai liitos käyttämällä N 1110 ja N 1111 
  asennuslevyjä (kuva 7). 

 
Teleskoopit: Vakiomittaista 50x50x2 

nelikulmaputkea voidaan käyttää erilaisissa 
teleskooppirakenteissa, kuten säädettävissä 
pöydänjaloissa. Kiinnittämiseen käytetään kahta paria 
ruuveja, jotka ovat 90° kulmassa (älä asenna ruuveja 
profiilin vastakkaisille sivuille, vaara profiilin 
muodonmuutokseen!) (kuva 8) 
 

Suunnattavat liitokset:  
Ruuvien ja mutterien käyttäminen mahdollistaa 
vapaasti suunnattavat rakenteet kokoonpanoissa. 
M8x43 ruuvin ja SC-mutterin avulla on mahdollista 
tehdä säteittäisesti suunnattava liitos (kuva 10). 
Liukuva ja säteittäisesti säädettävä liitos voidaan 
toteuttaa kahdella tai neljällä kulmapalalla (kuva 12) 
tai säädettävällä X-kiinnikkeellä (kuva 4), joka myös  
antaa säätömahdollisuuden molempiin suuntiin. 

 
Kulmaliitokset: (kuva 11) Profiilit, joiden 

katkaisukulma on 0–45° voidaan asentaa käyttäen 
pelkkää M8 x 20 ruuvia ja M8 SC-mutteria. Muilla 
katkaisukulmilla olevat profiilit voidaan asentaa 
kulmakiinnikkeellä N 1145. 

 
Kulmat 45° (135°) suojarakenteissa: NORCAN 

31,5/45° - N 0195 profiili mahdollistaa profiilien ja 
paneelien asennuksen 135° kulmaan. (kuvat 13, 14) 

 



     
 

          
 

Ristiliitokset: Niitä tapauksia varten, 
joissa välttämättä tarvitaan ristiliitos, on 
tarjolla seuraavat vaihtoehdot: 
 
- Pulttikiinnike N 1140 (kuva 1). 
- Asennuslevy N 1172 (kuva 2). 
- Asentaminen kulmapaloilla (kuva 3). 
- 5-tiekiinnike N 1125 (kuva 4). 
- Säädettävä T-kiinnike N1149 (kuva 5). 
- Läpiporaus mahdollistaa kuusiokolo- 
  ruuvin kiristämisen pallopäisellä 
  avaimella (kuva 6). 
- Työstövapaa kiinnike N 1198 (kuva7).  
- AR-kiinnike N 1199 (kuva 8). 
- Erikoissovellutuksia varten on olemassa 
  erinäinen määrä ulospäin lähes 
  huomaamattomia ristiliitoksia 
  toteutettuna keskiruuveilla. Tarkemmat 
  tiedot pyydettäessä 
 

 

 


