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OHJEISTUKSET 

 
 

  

Molemmista päistään tuetun profiilin taipuma: 
Käytännön sovelluksissa taipumat asettuvat likimain puoliväliin, jos 
verrataan molemmista päistään vapaasti tukien päällä makaavan tai 
molemmista päistään joustamattomasti kiinnitetyn profiilin taipumia. 

  

Ulokeprofiilit: Kun ulokeprofiilin kärkeen kohdistuu pistekuorma F, 

muodostuu kokonaistaipuma f, joka koostuu taipumasta f1 profiilissa 
itsessään ja profiilin kiinnityksen joustosta f2. 
Kiinnitysmenetelmien valinnan helpottamiseksi, alapuolella on esitelty 
yleisimmät kiinnitysvaihtoehdot.  
Suurimmalle sallitulle momentille (F·L) Max., on esitetty kaksi eri arvoa: 
Ensimmäinen on laskettu käyttäen kappaleessa -"M8 ruuvien käyttö 
liitoksissa"- annettuja tietoja sekä kiinnikkeiden välistä kitkakerrointa 0,1. 
Toinen arvo on saatu tuloksena käytännön testeissä. (Katso 
testiolosuhteet). 

 

    



       

 

 

 

Testiolosuhteet: Profiilit:  

Materiaali NF 6060 T56 (DIN AI Mg Si 0,5 F 25), 
murtoraja 250 Nmm-2, myötöraja > 200 Nmm-
2, anodisointi 15 μm. 

Ruuvit ja mutterit: Kaikki testit suoritettiin 
käyttäen M8x20 tai M8x43 matalakantaisia 
kuusiokoloruuveja, lujuus 8.8, pintakäsittely 
Zn, kierteet ja tukipinnat MoS2käsitelty, 
kiristetty 20 Nm momenttiin, joka vastaa käsin 
tehtyä kiristystä kuusiokoloavaimella N 5210 
ja aikaansaa 18 kN esikuormituksen. 
Kiinnitysurissa olleiden ruuvinkantojen alla 
käytettiin nelikulma-aluslevyjä N 3355 
jakamassa kuormitusta laajemmalle pinta-
alalle. Muttereina käytettiin NORCAN M8 SC 
muttereita. 

Kaikissa testeissä maksimikuormituksen piste 
(FA ja puristuslujuus pisteessä P) sijaitsee 
vähintään 20 mm etäisyydellä pystyprofiilin 
päästä. Alle 20 mm etäisyydellä hyväksyttävä 
kuormitus (F, FA, ja puristuslujuus pisteessä P) 
sekä jäykkyys putoaa 50 % profiilin päätä 
kohti. 

Kuormitukset FA MAX; Fmax; (F·L)maxi ovat 
maksimikuormituksia ennen ensimmäisten 
merkkien ilmaantumista pysyvästä 
muodonmuutoksesta tai liukumasta. 

Kuormitukset FA max; Fmax; (F·L)maxi eivät ole 
kumulatiivisia ja niillä on vastaavuus 
nimellismittaisiin profiileihin. 

 

Profiilit 90 x 90 mm (90 x 180) 
Käytännössä vastaavuus kahteen 
samansuuntaiseen 45 x 90 (45 x 180) 
profiiliin. 

 

*) Arvo ennen ensimmäisten merkkien ilmenemistä kulmakappaleen luistamisesta 

1) Profiilit N 0275 ja N 0276: Nämä kevyet profiilit voidaan kiinnittää ainoastaan kiinnitysurallisista sivuistaan tai katkaisupinnasta. 
Kiinnitysmenetelmillä A 31, A 21, A 32, A 22 kuormitukset FA max, F max, FL max lähentelevät muiden profiilien vastaavia arvoja. 
Taipuma f2, johtuen profiilin pienemmästä inertiasta, on noin 10...20 % suurempi. 

2) Profiilit N 0440, N 0441, N 0270, N 0273, N 0274, N 0275 ja N 0276: Kulmakiinnikkeitä ei voi asentaa näiden kevyiden profiilien 
suljetuille sivuille. 

3) Momentti FL on rajoittunut, johtuen profiilin puristuslujuudesta pisteessä P (13 kN) 


