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JOHDANTO 
HYDRAULIKIINNITIN kirja on 1 / 18 tuotantoväline kirjasarjastani. Muut sarjaan kuuluvat, ovat lueteltu 

tuossa alapuolella. Nettilinkkiä painamalla saat kirjan näkyviin. 
OSA 1. TYÖVÄLINERYHMÄT 

OHJAIMET JA KIINNITTIMET 

Lastuavan työstön kiinnittimet ja paletit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM 

o Hydraulikiinnitin  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_j38i4_AOJG7IJS-A 

o Magneettikiinnittimet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBFFLMAoreDjyCvy 

 Hitsauskiinnittimet ja –mekanisointilaitteet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o 

 Robotin työkalut (tarttujat ja kiinnittimet)  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA3auC16LwtkzOK3 

KOKOONPANON TYÖVÄLINEET  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAySoSg0buj-ERd2 

MUOTIT 

 Ruiskuvalumuotit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAYObEVE5MhcIzyd 

 Painevalumuotit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBBjQOwr_pAbkh_V 

 Takomuotit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAWl4f4gBB8VJZCn 

MEISTOTYÖKALUT (PURISTINTYÖKALUT) 

 LEIKKAUS 

o Leikkain 1)  sivut 7 – 24, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9 

o Jonoleikkain  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kADAVO1Dhc6DKN4U 

o Levytyökeskus työvälineet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kASB9lox3W6QxLu- 

 MUOVAUS 

 Taivutustyövälineet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAPOUaPRvh8ChI_r 

 Syväveto 1) sivut 25 – 28,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9 

 Venytysmuovaus 1) sivut 29 – 32,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9 

 Painosorvaus  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAqikkcpjQeKxH9j 

OSA 2. MENETELMÄT 

TYÖVÄLINEEN VALMISTUSTA TUKEVAT MENETELMÄT 

 Manuaalityöstömenetelmät 

o Hiomalaikan kunnostus 2) sivut 18 – 33,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

o Kierrejousien valmistus sorvissa 2) sivut 34 – 36,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

 NC-työstömenetelmät 

o NC-kipinätyöstö, uppo- ja lankakipinöinti 

 Erikoistyöstömenetelmät 

 Käsityömenetelmät 

o Yksinkertaiset ohutlevyosien levitykset 2) sivut 37 – 41, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

o Juottaminen 2)  sivut 7 – 17, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

o Työvälineen kokoonpano, testaus ja kunnossapito 

MATERIAALITEKNIIKKA JA LÄMPÖKÄSITTELY,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAt5AWG_2CIoEvf9 

SUUNNITTELU  

 Koneturvallisuus   https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAjCtMW1xUf1vCeL 

 Suomalaista koneenpiirtämistä 1916-2016 https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_hkDl_STrNSvNgoZO  

o PowerPoint esitys  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_j32FGpyPRHwteNLl 

AINETTA POISTAVAT MENETELMÄT 

 Lastuaminen 

o Työkalun ja materiaalin vaikutus toisiinsa  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAebrMKN21ECPrPf 

AINETTA LISÄÄVÄT MENETELMÄT 

 3D-valmistus 

AUTOMAATIO JA ROBOTISOINTI 

 Hitsausrobotti ja hitsauskiinnitin, sivut 19 ja 32, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o 

o Kappaleenkäsittelyrobottien ja hitsausrobottien yhteistyö, sivut 32 – 37, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o 

 Kiinnitys miehittämättömässä tuotannossa, NC-sorvi, sivut 55 - 57, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM 

 Automatisoitu työkappaleen vaihto, sivu 58,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM 
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SUOMALAINEN TYÖKALUJEN VALMISTUS 

Vanhan rakenteen mukaisissa konepajoissa oli työväline- tai työkaluosasto. Siellä paitsi valmistettiin 

työvälineitä, varsinkin sellaisia, joita ei valmiina voinut ostaa, myös huollettiin ja varastoitiin niitä. 

Suomeen perustettiin muutamia työkalutehtaita, jotka suurelta osin osoittautuivat taloudellisiksi 

pettymyksiksi. Työvälineiden valmistuksen edellyttämä monipuolinen konekanta ja korkea ammattitaito 

murensivat katteet. 

Työvälineitä suunnittelevan tai valmistavan yrityksen on useissa tapauksissa välttämätöntä toimia 

kiinteässä yhteistyössä lopputuotteita valmistavien yritysten kanssa, koska työvälinettä suunnitellaan yhtä 

aikaa sillä valmistettavan tuotteen kanssa. Työvälinesuunnittelija voi myös tarjota arvokkaita neuvoja 

lopputuotteen järkevästä ja taloudellisesta rakenteesta. Työvälinealan ammattitaito on kuitenkin 

katoamassa maastamme työntekijöiden ikääntyessä ja koulutuksen kuihtuessa. 

AMMATILLINEN KOULUTUS 
Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan ammatillista osaamista sekä kasvua 

sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Koulutus vaikuttaa osaltaan työelämää ja vastaa 

työelämän osaamistarpeisiin, edistää yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista. Ammatillinen koulutus 

antaa myös mahdollisuuden jatkaa opintoja korkeakoulussa. 

Ammatillinen koulutus avaa monia mahdollisuuksia iästä ja taustasta riippumatta. Ammatillisissa 

perustutkinnoissa hankitaan alalla vaadittavat perustaidot. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

mahdollistavat osaamisen kehittämisen työuran eri vaiheissa. Tutkintojen lisäksi järjestetään valmentavaa 

koulutusta. 

Työelämän muutos muokkaa mm. ammatillisten nimikkeiden kenttää ja niiden sisältöjä. Samalla 

valinnaisuus lisääntyy. Olennaista on, että työssä oppimista painotetaan aiempaa enemmän, muotoja ovat 

oppisopimuskoulutus sekä ns. työssä oppimisen korvaava koulutussopimus. Tavoitteena ovat toimintojen 

selkiyttäminen ja joustavuuden lisääntyminen, tosin mm. työpaikoilla tapahtuvan oppimisen vastuisiin 

liittyvät kysymykset askarruttavat. 

ERIKOISTUNEET YRITYKSET 

Työvälinevalmistajien erikoistuessa yrityksinä pääasiassa työvälineiden valmistukseen perustettiin erillinen  

Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä (1975) Suomen Metalliteollisuusyhdistykseen.  

Konepajateknisesti työvälineiden valmistus on yksi vaativimmista toimialoista. Suomen 

työvälinevalmistajien teknologinen taso onkin hyvä. Alan osaajien pitää hallita materiaalit ja tekninen laatu 

kuin lämpö- ja pintakäsittelymenetelmätkin.  

Yksi nopeutuvan kehityksen avaimia on tiedon kulun nopeutuminen. Aikana, jolloin ihminen oppi 

käyttämään työkaluja uuden tiedon siirtyminen naapurille saattoi kestää vuosia. Tätä kirjoittaessa on 

mahdollista, että tieto saavuttaa kohteensa toisella puolella maapalloa reaaliajassa.  

Teknologiateollisuus ry:n Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä koordinoi alan yritysten teollisuus- ja 

talouspoliittista yhteistyötä.  Toimialaryhmän tärkein tehtävä on omaa toimialaa koskevan teknisen ja 

taloudellisen tiedon hankkiminen, muokkaaminen ja levittäminen jäsenten keskuuteen. 

Toimialaryhmä osallistuu Teknologiateollisuus ry:n Tuotanto- ja palveluverkoston toimintaan. 
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Suomalaiset työvälinevalmistajat tuottavat erilaisia muotteja muovi-, metalliteollisuudelle sekä erilaisia 

meistejä, puristintyökaluja, teriä ja kiinnittimiä ja ohjaimia metalliteollisuudelle. 

TOIMIALARYHMÄN PAINOPISTEALUEET 

 toimialan kilpailukyvyn kehittämistyö 

 suhdanneseuranta 

 markkinatilanne seuranta 

 työvoiman saatavuus, laatu ja koulutus 

 laatujärjestelmät 

 verkostoituminen 

 läpimenoajan lyhentäminen 

 koulutustilaisuudet 

 kansainvälistyminen 

 vientiyhteistyö 

 

KIRJASARJAN TYÖSTÄMINEN 

Pikku hiljaa kypsyi ajatus melko valmiiksi tuotetun aineiston hyödyntämisestä ja laajentamisesta. Kokemus 
työvälineiden suunnittelusta, niiden valmistuksesta ja alan kehittämisestä sekä uusien sukupolvien 
kouluttamisesta neljällä eri vuosikymmenellä oli kantavana juurena tämän kirjasarjan kokoamiseen. 
Olen laajentanut tätä alun perin ammattioppilaitoksille suunnattua oppimateriaalia toimittamalla siihen 
lisäaineistoa toiminnastani työvälinesuunnittelun tuntiopettajana Tampereen Teknillisen Korkeakoulun  
 ( nyk. Tampereen Yliopisto) Tuotantotekniikan laitoksen, Tampereen Ammattikorkeakoulun kone- ja 
tuotantotekniikan opintolinjan sekä AEL:n (aik. Ammattienedistämislaitos) projekteissa vuosina 1987 – 
2012. Työni ohella olen suunnitellut myös näyttötutkintoja kone- ja työkaluvalmistuksesta ALVAR’iin 
(Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus), jonne näyttötutkintojen opetusmateriaalit kootaan. Näiden 
”lastujen” korista löytynee jokaiselle tarkkaavalle lukijalle mielenkiintoinen työvälinevalmistuksen aihepiiri. 
 
HYDRAULIKIINNITIN kirja / kirjasarja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi 

henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. Moniammatilliseen 

käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat, 

tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.  

 
Olen kirjoittajana käyttänyt runsaasti alan asiantuntijoita hyväksi. Kirjoituksien lähteet, kuvien lähdeaineisto 
ja kiitokset ovat kirjoitusosioiden perässä. Lähteistä ja kuvien lähdeaineistoista on kirjalliset luvat. 
Parhaimmat Kiitokset miellyttävästä yhteistyöstä ja saamastani tuesta. 
 

HARRASTUS 
Lapsuus katoaa, mutta ei koskaan lapsi. Elmer Diktonius. Ensi askeleet otin ammattiini kansakoulun  

alaluokilla, kun rakentelin kotona naapurin Juhan kanssa puisia autoja. Kuorma-autoissa oli kipit, 

 hinausautoissa nostokampi puurattaineen ja yhdessä linja-autossa suuntaviitat, jotka nappia painamalla  

nousivat ylös. Kaikki autoni tein ilman piirustuksia. Nykyään leluja tehdessäni pitää ensin tehdä piirustus, ja  

vasta sen jälkeen alkaa valmistaa niitä.  

Kymmenen vuotta sitten Sandvik Tampereen tehtaalta eläköityneenä työvälinesuunnittelijana/ sählääjänä,  

olen tämän tuotantoväline kirjasarjan työstämisen lisäksi julkaissut, PUUTYÖT HARRASTUKSENA 50 VUOTTA  

kirjan. https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_ilnhYAHjpoYsdWcg Kirjassa käsittelen paljon mm. perinne- ja  

pulmaleluja. Vuonna 1900 pidetyn maailmannäyttelyn yhtenä vetonaulana piti olla ikiliikkuja, mutta sitä ei  

saatu toimimaan. Puutyöt harrastuksena kirjassa olen jatkokehitellyt Leonardo da Vinci’n keksintöjä ja ne  

toimivat (sivut 168…174). 

 

OPETUKSESSA, jokainen uusi askel, jonka otat, nostaa valtavasti sen ensimmäisen askeleen arvoa. YKSI  

ASKEL KERRALLAAN. Älä koskaan väheksy alempia askelmia onnistumisen tikapuilla.  

https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_ilnhYAHjpoYsdWcg?fbclid=IwAR1M0EIn8937RuMtTOZnGyOAwTmcLtG8gFeI_nW2Ypf3j9DbLB3dmbY_Xik
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HYDRAULIKIINNITIN 
1.1 HYDRAULIIKKAJÄRJESTELMÄ /3/ 

 Hydrauliikkajärjestelmä on tehonsiirtoketju, jossa mekaaninen teho muunnetaan hydrauliseksi ja 

ohjataan se haluttuun kohteeseen, missä hydraulinen teho muutetaan takaisin mekaaniseksi. Teho 

siirretään käyttäen nestemäistä väliainetta, mihin teho sidotaan tilavuusvirtana ja paineena. 

 

1.2 HYHDAULIKIINNITTIMEN TOIMILAITTEET 

Hydraulikiinnittimen toimintalaitteet voidaan jakaa neljään ryhmään:  

- voimalähteisiin 

- voimansiirtokomponentteihin 

-  säätö- ja rajoituslaitteisiin  

- tarvikkeisiin, kuten esim. putkiin, letkuihin, liittimiin ja jako-osiin. 

 

 Kuvassa on yksinkertainen    

 kiinnitysjärjestelmä.  

 Järjestelmä koostuu: 

 1. paineilmatoiminen jalkapumppu 

     painemittareineen 

 2. kiinnityssylinterit 

 3. paineenavausventtiilit

Kuva 1. Hydraulinen kiinnitinjärjestelmä koostuu voimalähteestä, voimansiirtokomponenteista 

(sylintereistä), säätö- ja rajoituslaitteista (venttiileistä) ja tarvikkeista (putket, liittimet, jne).

Järjestelmässä pumppu pumppaa öljyä 2a sylinterille, joka kohdistaa kappaleen alatukea vasten. 

Paineen noustua esim. 100 bariin, paineenalennusventtiili 3 aukeaa ja 2b venttiili kohdistaa 

kappaleen kahta vastatukea vasten ja kappaleen työstö voi alkaa. 

1.2.1 Voimalähteet 

Voimalalähteet ovat pumppuja, joita käytetään manuaalisesti, pneumaattisesti tai sähköisesti. 

Useamman työkappaleen kiinnittämiseen tarkoitetuissa sovellutuksissa käyttökelpoisia ovat eri 

valmistajien tarjoamat pumppuyksiköt käyttömoottoreineen.  

 

1.2.2 Voimansiirtokomponentit 

Työkappaleen kiinnittämiseen, paikoittamiseen ja tuentaan käytetään voimansiirtokomponentteja, 

jotka ovat lähes poikkeuksetta hydrauliikkasylintereitä. Tavallisimmin ne jaetaan kiinnitys- ja 

tukisylintereihin. Kiinnitykseen tarkoitettuja elementtejä on lukuisa joukko, joista voidaan valita 

esim. yksi- ja kaksitoimisia, jousi ja hydrauliikka palautteisia kääntyviä sylintereitä. Kiinnitysliike on 

tyypillisesti lineraalinen, mutta myös vertikaalisia ja horisontaalisia voimia voidaan välittää tietyillä 

komponenteilla. Tukieliminä käytettyjen sylintereiden tukimäntä lukitaan hydraulisesti ja 

tukivoima aikaansaadaan jousella, hydraulisesti tai pneumaattisesti.        
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1.2.3 Säätö- ja rajoituslaitteet 

Säätö- ja rajoituslaitteet kontrolloivat järjestelmän öljyn virtausta, painetta ja vuotoja. Kaikissa 

markkinoilla olevissa hydrauliikkakiinnittimissä käytetään erilaisia venttiiliä ja kytkimiä rakenne-

elementtien turvallisen toiminnan varmistamiseen. Pääasiassa käytetyt laitteet ovat: 

 suuntaisventtiilejä 

 paineenalennus- ja rajoitusventtiilejä 

 sekvenssi- ja säätöventtiilejä 

 elektronisia tai hydraulisia kytkimiä 

Hydrauliikkajärjestelmän paineen valvontaan käytetään myös painemittareita ja –akkuja. 

Paineakkujen tehtävä on tasapainottaa lämpötilavaihteluista aiheutuvia paineenvaihteluita, 

varmistaen erityisesti kiinnityssylintereiden männän voimavaikutuksen, ja korvata vähäiset 

öljyvuodot, kun kiinnitinjärjestelmä on voimanlähteestä erillään. 

1.2.4 Tarvikkeet 

Turvallisuus 

Korkeapainekomponentteihin ja putkistoihin varastoituu suuret määrät energiaa. Tämän vuoksi 

järjestelmien suunnittelussa on kiinnitettävä erityisesti huomioita putkistoihin. Testauksen sekä 

huollon yhteydessä on aina riski varastoituneen energian hallitsemattomaan purkautumiseen. 

Järjestelmiä asentavan, testaavan ja huoltavan on oltava aina tietoinen järjestelmän toiminnasta, 

jotta työtapaturmilta pystyttäisiin välttymään. Pahimmillaan tietämättömyys ja virheellinen 

asennus voi aiheuttaa vakavan tapaturman. 

Putket ja liittimet 

Korkeapaineputkistoissa käytetään yleisimmin saumattomia tarkkuusteräsputkia, saumattomia 

kuumavalssattuja teräsputkia, hitsattuja tarkkuusteräsputkia ja hitsattuja teräsputkia. Yleisin 

putkityyppi on saumaton tarkkuusteräsputki. Putkistojen ja letkujen paineenkestot saattavat olla 

suuriakin, joten on aina muistettava tarkistaa myös liittimien paineenkestot. 

Liitinnipan rungot ovat yleisimmin kuvan 2 mukaisia. Liitinrungot voivat olla suoria, kulma-, risti- 

tai T-tyyppisiä. Liitin voi olla muun muassa myös supistusliitin, joka yhdistää kahta erikokoista 

virtauskanavaa  

                
Kuva 2. Yleisemmät liitentänipat 
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Putkiliittimet kiinnitetään yleensä putkeen kuvan 3 mukaisilla leikkuurengasliittimillä. 

 
Kuva 3. Leikkuurengasliitin 

1.3 TOIMILAITTEIDEN VALINTA 
Ennen hydraulisten kiinnityselinten käyttöönottoa on otettava huomioon seuraavia näkökohtia: 

 aiheutuuko lyhemmistä kiinnitysajoista tai muista tekijöistä riittävästi kustannussäästöjä 

 missä koneistetaan ja millä menetelmällä 

 miten työkappale tuodaan koneistuspaikalle 

 missä kiinnitetään 

 kuinka monesta kohdasta kiinnitetään 

 kuinka suuria kiinnitysvoimia tarvitaan 

1.3.1 Voimansiirtokomponenttien valinta 
Työkappaleen ja kiinnittimen rakenne vaikuttaa eniten sylinterien valintaan. Kappaleen kiinnittämisen 

lisäksi sen paikoitus- ja tuentatavat ovat ratkaistava. Kiinnitettävien kappaleiden määrä ja kiinnittimen tilat 

ovat myös usein rajoittavina tekijöinä, koska karan ja työkalun törmäysvaara ja käyttömukavuus on 

otettava huomioon. 

Kiinnityselimien valinnassa kannattaa edetä vaiheittain alkaen koneistusprosessista ja järjestelmän 

määrittelystä, joiden perusteella ratkaistaan kiinnityssylintereiden ominaisuudet, muoto ja koko sekä 

toimintaperiaate. Sylinterien tulee kohdistaa oikealla tavalla riittävä kiinnitysvoima kappaleeseen. Jos ei 

ennakolta tiedetä puristusvoimien suuruutta, ne voidaan laskea lastuamisvoimista, mitata luotettavista 

kiinnityksistä tai arvioida eri valmistajien esittämistä diagrammeista, joissa kiinnitysvoima saadaan esim. 

karan tehon lastuamisnopeuden perusteella. Sylintereiden kiinnitysvoima ilmoitetaan tavallisesti 

männänvarrelle tai sen standardisoidulle päälle öljynpaineen funktiona tai suurimpana kiinnitysvoimana 

max. paineella. 

Kiinnitysvoimin vertailu 

Taulukossa verrataan 8.8 lujuusluokan pultilla saavutettua kiinnitysvoimaa vastaavan hydraulisylinterin 

kokoluokkaan 

kierre        [mm] M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27      M30 

FSP              [kN] 3,1 4,4 8,0 12,6 18,5 34,6 53,6 77,3 100,5     123,0 

syl.D mm  [mm] 12 16 20 25 32 40 50 63 80           100 

200 bar.   [kN] 2,2 4,0 6,3 8,8 16,0 25,1 39,2 62,3 100,5      157,0 

syl.D mm [mm] 8 10 12 16 20 25 32 40 50            63 

500 bar.   [kN] 2,5 3,9 5,6 10,0 15,6 24,5 40,0 62,8 98,5        156,0 

Taulukko 1. Taulukon FSP kiinnitysvoima on 33% pultin 8.8 myörajasta. 
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Taulukko 2. Diagrammi, joissa kiinnitysvoima FSP 1) saadaan esim. karan tehon P ja 

lastuamisnopeuden v perusteella. Työstökoneen hyötysuhde   = 75 % ja kitkakerroin      .  

 1)  Kiinnitysvoima FSP vaikuttaa kohtisuoraan kiinnittimen tukinastoja vasten. Jos kitkakerroin   = 

0.2 poikkeaa tästä, kiinnitysvoima FSP pitää kertoa kertoimella k.  

FSP = 
          

     
 [kN]       k = 

   

 
      Teräs/Teräs   = 0,15     Valu/Teräs    = 0,2       Valu/Valu   = 0,3  

 Esimerkki: 

Työstökoneen teho P = 4 kW 

Lastuamisnopeus v = 30 m/min 

Kiinnitysvoima FSP = 30 kN               

Esim. Jos kitkakertoimen   = 0,3, niin k = 
   

   
 = 0,667. Tästä seuraa, että kiinnitysvoimaksi FSP 

esimerkki tapauksessa riittää = k x FSP = 0,667 x 30 kN = 20 kN 

1.3.2 Säätö- ja rajoituslaitteiden valinta /3/ 

Paineakku pitää järjestelmän painetta yllä, kun laite on irti hydrauliikkayksiköstä. Koneistuksesta 

aiheutuva tärinä ja voimat saattavat liikuttaa kappaletta, jolloin sylinterit eivät puristaisi riittävästi. 

Akusta tuleva paine tasaa muutokset ja ottaa vastaan pienet paineiskut, mitä koneistus tuottaa 

sylintereiden kautta. Paineakun läheisyydessä on painemittari, joka kertoo järjestelmässä olevan 

paineen tason. 

Virtaventtiili kuristaa nesteen virtausta ja vaikuttaa näin toimilaitteen liikenopeuteen. Näin 

saadaan toimilaite liikkumaan vakionopeudella, vaikka kuorma tai paine vaihtelisi. Mikäli normaali 

vastaventtiili ei ole järjestelmän toiminnan kannalta riittävä, on mahdollista käyttää ohjattua 

vastaventtiiliä.  
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Ohjattu vastaventtiili sallii nesteen liikkumisen yhteen suuntaan ja estää paluuvirtauksen, kunnes 

ohjauspaine eli toinen linja paineistuu ja avaa venttiilin, jolloin venttiili sallii paluuvirtauksen. 

Paineenrajoitusventtiilin tehtävänä on rajoittaa paineen suuruus järjestelmässä haluttuun arvoon 

ja näin estää vaurioita, joita ylipaine voisi aiheuttaa. Paineenrajoitusventtiili on normaalisti suljettu 

ja aukeaa vasta, jos säädetty avautumispaine on järjestelmässä saavutettu. Paineenrajoitusventtiili 

kytketään korkeapainelinjan ja säiliön väliin, jolloin neste kulkeutuu takaisin säiliöön venttiilin 

avautuessa. 

 

Paineenohjausventtiili eli sekvenssiventtiili ohjaa komponenttien sekvenssejä eli järjestelmän 

toimintajärjestystä. Jokaista ohjattavaa komponenttia tai komponenttiryhmää varten tarvitaan 

oma sekvenssiventtiili. Sekvenssiventtiilin on jousikuormitteinen ja lepotilassaan normaalisti kiinni 

ja aukeaa, kun jousella asetettu avautumispaine on saavutettu ja neste liikkuu toimilaitteelle. Jos 

paine laskee asetetun rajan alle, venttiili sulkeutuu ja nesteen kulku estyy. Sekvenssiventtiili 

kytketään pumpun ja komponentin tai komponenttiryhmän välille. Sekvenssiventtiilin 

toimintaperiaate siis vastaa paineenrajoitinventtiilin toimintaa. 

1.3.3 Voimalaitteen valinta 

Kun tarvittavat sylinterit on valittu, selvitetään sopiva voimanlähde, joissa on otettava huomioon 

seuraavat tekijät: Käytettävissä oleva voima, tarvittava öljyn määrä, sylinterin iskun nopeus ja 

järjestelmän paine. Yleisesti pumppuyksikön öljytilavuuden tulee riittää sylintereille, letkuille, 

venttiileille jne. ja sitä on oltava riittävästi tarpeettomanöljyn lämpenemisen estämiseksi. Pumpun 

öljyvirtaus ratkaisee sylinterien männän liikenopeuden siten, että mitä suurempi virtaus on, sitä 

nopeammin mäntä liikkuu. Pumpun ja järjestelmän paine voidaan säätää 

paineenrajoitusventtiilillä. Eri valmistajien järjestelmien paine vaihtelee 100…700 bar’ iin, 

taloudellisimman käyttöalueen ollessa 300…400 barin välillä. 

1.3.4 Tarvikkeiden valinta 

Lopuksi suunnitellaan järjestelmä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja valitaan tarvittavat letkut, 

putket, mittarit, venttiilit ym. tarvikkeet. Tarvikkeiden valinnassa kannattaa tutkia, tarvitaanko 

sylintereille, letkuille jne. ylimääräisiä suojuksia lastuamisnesteiden ja pesuliuosten sekä 

lämpötilojen vaikutuksen estämiseksi. Erityisen arkoja ovat sylintereiden männänvarren 

huulitiivisteet, jotka on hyvä vaihtaa, jos ne esim. joutuvat jatkuvasti kosketuksiin voimakkaasti 

alkaalisten liuosten kanssa. 

1.4 HYDRAULIIKAN SUUNNITTELU 

 

1.4.1  Hydrauliikkaöljyn tuonti kiinnityselementteihin /4/ 
Lähdeaineisto: J. Faubach, käännös lyhennelmä Tamrock 
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Kuva 4. Neljä erilaista tapaa tuoda öljy kiinnityselementteihin. Hintavertailu eri ratkaisujen välillä 

antaa seuraavan tuloksen. 

A. 100 %,     B. 130 %,     C. 98 %,    D. 104 % 

Yleensä hydraulisten kiinnittimien johdotus tehdään ns. pintavetona, vaihtoehto A. Tämän tavan 

heikkoutena on eri elementtien vaatima pinta-ala ja kiinnityselementtien rajoitettu liikkumavapaus. 

Pintaputket keräävät myös helposti ympärilleen lastuja sekä ovat herkkiä vahingoittumaan mahdollisista 

iskuista. Etuina voidaan mainita, että liitostapaa käytettäessä ei tarvitse koneistaa peruslevyyn tarvittavia 

kanavia sekä samaa kiinnityslevyä voidaan käyttää useiden kappaleiden kiinnittämisessä joustavasti. 

Vaihtoehto B on tehty rakenne-elementeistä ja on näin myös kalliimpi kuin A. Tässä versiossa putket on 

johdettu pinnan alla, mikä antaa kiinnityselementeille enemmän liikkumavapautta. Nyt on vältetty myöskin 

öljykanavilta. Tämä ratkaisu antaa myös mahdollisuuden sijoittaa kiinnityssylinteri koneistettavan 

kappaleen sisäpuolelle. 

Vaihtoehto C on vertailtavista vaihtoehdoista edullisin. Verrattuna vaihtoehtoon B tällä ratkaisulla ei päästä 

niin joustaviin kiinnitysjärjestelmään. 

Vaihtoehto D on kaikista esitetyistä ratkaisuista joustavin elementtien asettelun kannalta. Tätä 

ominaisuutta voidaan vielä parantaa käyttämällä kiinnitysleukoja, joissa on nivelvarsi. Haittana on 

mainittava se, että peruslevyn paksuus on suurempi, jotka hitsataan yhteen tai se koneistetaan 

valuaihiosta, jossa on jo valmiina haluttujen kiinnityselementtien sylinteritilat valettuna. 

Yhteenveto 

Edellä esitetyt vaihtoehdot antavat perustan hydraulisten kiinnittimien suunnittelulle. On todettu, että 

peruslevyyn poratut reiät ovat paras öljyntuonti ratkaisu sekä tämä tapa antaa parhaan 

liikkumavapauden kiinnityselementeille. Näin kiinnittimet ovat helppoja puhdista ja varastoida, sekä 

liikutella. Kuin kyseistä kanavaratkaisua suunnitellaan, on myös muistettava, että kanavat on voitava 

puhdistaa (esim. läpiporaukset tai ylimääräiset puhallusreiät). 

Tilanteissa, joissa on tarve useiden toimilaitteiden samanaikaiselle toiminnalle, tulee käyttää samanpituisia 

putkia tai letkuja. Hydraulijärjestelmä tulee rakentaa vuodottomaksi. Vuodottomuus saavutetaan 

valmistustarkkuudella, soveltamalla oikeita liitos- ja tiivistystapoja sekä käyttäen asianmukaisia työkaluja ja 

apuvälineitä 
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Koneistus ja asennustapahtuman tulee olla erityisen puhdasta. On havaittu, että risteävien reikien 

jäysteenpoisto käy parhaiten teräsharjalla, joiden ulkohalkaisija on 0,5…1,0 mm suurempi kuin vastaavan 

reiän halkaisija. Jäysteet tulee poistaa 100 %:sti. /3/ 

1.4.2  Kiinnityselementtien sijoitus 
Periaatteessa hydraulisen kiinnitysjärjestelmän rakenne on sama kuin mekaanisessakin kiinnittimessä, 

mutta kannattaa huomioida seuraavaa. 

       
                     Kuva 5.                                             Kuva 6.                                                 Kuva 7. 

Kuva 5. A, B, C alapuolella olevat kiinteät tukipisteet. 

1, 2, 3 ovat kohdistussylintereitä 

4, 5, 6 ovat kiinteitä vastatukia 

Kaikki työstön ja koneen aiheuttamat voimat tulee kohdistaa vastatukia vasten. 

Kuva 6. Kiinnitys- ja lastuamisvoimat tulee kohdistaa vastatukea vasten. 

Kuva 7. Työstettävän kappaleen tulee kaikilta osin olla tukevalla alustalla, ettei kiinnityssylinterit esim. 

taivuta kappaleita. Muuten vahingoitetaan sekä sylinteriä että työstettävää kappaletta. 

1.4.3  Tukisylinterit 

 
Tukisylinterit soveltuvat erinomaisesti kohteisiin, joissa ei varmoja riittävästä tukipisteiden määrästä esim. 

värinän suhteen. (kuva 8) Sylinterissä tukitappi nousee kevyellä jousikuormalla työstettävää kappaletta 

vasten, Sen jälkeen sisäänrakennetut sylinterit pitävät tukitapin vakiokorkeudella muodostaen tarvittavan 

tuennan. 

 
 

Kuva 8. 
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1.5  AUTOMAATTISET KIINNITINJÄRJESTELMÄT 
Täysautomaattisiin sovellutuksiin on kehitetty elektroninen, kääntyvä kaksitoiminen kiinnityssylinteri. Sen 

toiminta perustuu sylinterien lähettämiin ohjaussignaaleihin, jotka ilmoittavat, että työstö ja kappaleen 

vaihto voidaan aloittaa, kun sylinterien kiinnitys- ja irrotustoiminnot ovat päättyneet. Vaikka sylintereiden 

toiminnalla varmistetaan, että tarvittava kiinnitysvoima on saavutettu ja että männänvarrenpää on 

asettunut oikein kappaleeseen nähden, voidaan lisävarmistukseksi käyttää esim. rajakatkaisijaa tai 

rajanäyttöistä painemittaria. 

Palettijärjestelmiin soveltuvat järjestelmät perustuvat kiinnittimien irrottamiseen paineistetusta 

järjestelmästä automaattisella liitintä yksiköllä, joka rakentuu voimanlähteen yhteyteen pysyvästi 

sijoitetusta ja paletteihin asennettavista liitintä elementeistä. Kiinnittimien toimintaperiaate voi olla 

hydraulinen tai hydromekaaninen. Hydraulisen menetelmän rakenne-elementtien toiminta ei poikkea 

tavanomaisesta.            

 
Kuva 9. 

Miehittämättömiä koneistuskeskuksia varten on kehitetty automaattinen pikaliitin (kuva 9). Naarasosa on 

jokaisessa paletissa ja urospuoli on latausasemassa. Paletin tullessa latausasemalle saadaan hydrauliikka 

automaattisesti kytkettyä palettiin. 
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       Kuva 10. Elektroniohjattu sylinteri 

Elektroniohjaukset kääntyvät sylinterit on 

suunniteltu erityisesti nopeaan sarjatuotantoon 

– jopa robottisovellutuksiin. 

Ennen työstöä sylinterin kiinnitysvarsi kääntyy 

90o ja kohdistaa vaaditun kiinnitysvoiman 

työstettävään kappaleeseen. Kun riittävä 

kiinnitysvoima on saavutettu, elektroninen 

ohjausmerkki käynnistää työstämisen. 

Vastaavasti työstön loputtua elektroninen 

ohjausmerkki ilmoittaa koska sylinterin 

kiinnitysvarsi on kääntynyt takaisin 

perusasentoon ja työstettävä kappale voidaan 

vaihtaa. 

Aikaisemmin toiminnot ohjattiin 

painekatkaisijoilla mutta järjestelmästä puuttui 

yhtenäinen ohjaustoiminta. Jos esim. työlastuja 

oli jäänyt kiinnitysvarren alle, virheellisten 

painelukemien vuoksi kiinnitysvarsia oli joko 

kiinnitys- tai perusasennossa. Työstettävän 

kappaleen riittämätön kiinnitys saattoi aiheuttaa 

suuria vaurioita työstökoneille ja roboteille. 

Elektroninen ohjausjärjestelmä, painekatkaisija 

tai digitaalinen painemittari yhdessä varmistavat 

työstettävän kappaleen kiinnittymisen 

koneistuksen ajaksi. Virtapiiri on eristetty 

sylinterin runkoon hydrauliikkapiiristä.

Hydromekaanisten kiinnittimien toiminta on tyypillisesti järjestetty siten, että kiinnitinlaitteen aukaisu ja 

kiinnitys tapahtuu hydraulisesti  ja varsinainen kiinnitysvoima aikaansaadaan mekaanisesti. Mekaanisena 

elimenä on tavallisesti kiinnitysvoiman mukaisesti mitoitettu jousi, kuva 11. Jousen sijasta voidaan käyttää 

mekaanista lukitusta, joka toimii kiinnityssylinterien sisään rakennetuilla kartioholkeilla kiilakiristys 

periaatteella, kuva 12. Mekaanislukitteisten sylintereiden rakenne koostuu hydrauliikkaosasta, millä 

kappale lukitaan koneistuksen ajaksi. Sylinterin sisällä on kartioholkki mikä on itse pidättävä. 

Kun työstettävä kappale on lukittu, hydraulinen paine painaa itse pidättävän holkin männänvartta vasten ja 

lukitsee männänvarren. Tämän jälkeen hydraulinen paine poistetaan ja sylinteri on mekaanisesti lukittu. 
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                     Kuva 11.                                             Kuva 12. 

 
Kuva 13. Miehittämättömiä koneistuskeskuksia varten on kehitetty automaattinen 

pikaliitin. 

Jos kiinnityslaitteiden pitovoima lukitaan yksinomaan mekaanisesti, työkappaleiden kiinnityksen 

luotettavuus on verrattavissa perinteisiin mekaanisiin menetelmiin. Hydrauliikkajärjestelmissä öljynpaineen 

säilyminen on keskeisin epävarmuustekijä. Painetason valvomiseksi on useita vaihtoehtoja, joita ovat mm. 

 Tarkastetaan ohjauskytkimellä jousikuormitteinen kontrollisylinteri ennen kuin paletti viedään 

työstökokeeseen. 

 Valvotaan koneistettaessa jatkuvasti mitta – anturilla kontrollisylinterillä. 

 Siirretään paletti tiettyyn paikkaan koneistuksen aikana, esim. työkalun yhteydessä, jolla 

rajakytkimellä tarkastetaan kontrollisylinterin tila. 

 Jatkuva valvonta voidaan toteuttaa infrapunalaitteistolla, joka pysäyttää työstökoneen sen jälkeen, 

kun elektronis – hydraulinen kytkin on havainnut painetasossa laskua. 
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1.6 VALMISTUKSEN VIIMEISTELY /3/ 
Rakennettu hydraulijärjestelmä täytyy huuhdella ennen varsinaista käyttöönottoa, sillä noin 80 % 

toimintahäiriöistä johtuu epäpuhtauksista järjestelmässä. Valmistus ja kokoonpanotilanteet ovat usein 

syy epäpuhtauksien pääsemiselle järjestelmään. Järjestelmän puhtauteen on hyvä kiinnittää huomiota, 

koska se lisää käyttövarmuutta. (PSK-käsikirja 1 2006, 91.) 

1.7  ERILAISIA KIINNITYSELEMENTTEJÄ, ESIM. 

                                          

                                         

                                                   

                    

                             
Kuva 14. Römheld kiinnityselementtiä 

 

Römheld - hydraulinen kiinnittäminen 

www.roemheld-gruppe.de/en/products/workpiece-clamping-elements.html 

 

http://www.roemheld-gruppe.de/en/products/workpiece-clamping-elements.html
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1.8 HYDRAULIKIINNITIN JA –KAAVIO 

 

1.8.1 Harjoitus 1. 
Valitaan työkappaleen paikoitukseen 2 kpl kaksitoimista kiertyvää vipusylinteriä ja kiinnitykseen 2 kpl 

yksitoimista kiertyvää vipusylinteriä. Sylintereiden hydrauliikan toimintajärjestystä ylläpitämään valitaan 

lisäohjausventtiili, jonka avauspaineeksi säädetään 150 bar. 

      
                                           Kuva 15.                                                                 Kuva 16. 

 

 
Kuva 17. Harjoitustyö 1:n hydrauliikka kaavio. 

Hydrauliikka kaaviossa systeemissä on paine 400 bar, tulee P:stä. Tällöin asemointiin kuuluva 

kiertomäntäsylinteri on ala-asennossaan ja varsi kääntyneenä kuvan 15 mukaisessa asennossa. Kiertävä 

kiinnitysvarsi on aluksi kääntyneenä (90o) vapaa-asennossa ja jousivoiman vaikutuksesta ylhäällä, kuva 15. 

Kiinnittäessä paine tulee A:sta, kiinnitysvarsi laskee ja kääntyy 90o, tapahtuu esikiristys. Paineen nosteessa 

yli 150 bar, pääsee öljy virtaamaan lisäohjausventtiilin läpi asemointisylinterin männän alapuolelle, jolloin 

vaste siirtyy kappaleesta pois ja kääntyy 90o (Isomman männän pinta-alan vuoksi). Samaan aikaan paine 

nousee 400 bar ja kiinnityssylinterissä tapahtuu lopullinen kiristys, kuva 16. Poraus X on tulpattu. 

Tärkeitä dokumentteja ovat hydrauliikka kaavio ja toimintaseloste. Hydrauliikka kaavioina, käytetään ISO 

1219-1 (SFS 2247) -standardien mukaisia piirosmerkkejä.  
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1.8.2  Harjoitus 2.                    

 
                                                                                       Kuva 18. 

 
                                                                                 Kuva 19. 

Paikoitus-, tuki- ja kiinnityselementit kuvassa 19. 

 Työkappale paikoitetaan 3:n tason ja 6.n tukipisteen mukaan 

- Työkappaleen alla 3 kpl kiinteää paikoituspistettä, O 

- 2 kpl kiinteää paikoitus pistettä, Festanschlag ja toinen osan 3 oik. puolella 

- 1 kpl tukipisteitä on työkappaleen oik. päässä, Festanschlag  

 Työkappaleen alla on 5 kpl jousikäyttöistä tukisylinteriä, 1923-001 (2-6) punaiset, katso esite 

Römheld B 1.921 sivu 21. 

- yksi jousikäyttöinen tukisylinteri (1) on tarkoitettu toisenkätiselle työkappaleelle 

 Työkappaleen sivuilla on 7 kpl jousikäyttöistä kiinnityssylinteriä 1371-010 (7-8 ja 9-13), katso esite 

Römheld B 1.372 sivu 22. 

 Paineenohjaus- eli sekvenssiventtiili, 3 kpl 2954-423, ohjaa järjestelmän toimintajärjestystä, katso 

esite Römheld C 2.954 sivu 23. Venttiilien avautumispaineet on säädetty 50 bar, 75 bar ja 100 bar. 

 Voimanlähteeksi valitaan pumppuyksikkö 8400-201, max 250 bar. katso esite Römheld D 8.011 sivu 

25.   
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Lähtötilanne kiinnittimessä ennen työkappaleen paikalleen laittoa on seuraava:  

Työkappaleen alle tulevat jousikäyttöiset tukisylinterien männät, 5 kpl, ovat jousivoiman vaikutuksesta 

ylhäällä. Työkappaleen sivuille tulevien jousikäyttöisten kiinnityssylinterien männät, 7 kpl, ovat 

jousivoimiensa vaikutuksesta ala-asennossaan.  

Nyt lasketaan työkappale tukisylinterien päälle. Työkappaleen alle jää 3 kpl kiinteitä, O, paikoituspisteitä. 

Tukisylinterien männät (2-6 punaiset) laskeutuvat työkappaleen painosta alaspäin ja jäävät jousivoimiensa 

ansiosta tukemaan työkappaleen pohjan pintaa. Työkappale työnnetään myös kiinteää tukea, Festanschlag, 

vasten. Annetaan impulssi pumppuyksikön painereikään, P, ja näin öljy pääsee esteettömästi tukisylinterien 

(2-6) männän ympärille, mäntien lukkiutuessa 75 bar. asti. Öljyn paineen ylittäessä 50 bar. 

avautumispaineen rajan, paineenohjausventtiili päästää öljyä kahdelle kiinnityssylinterille (7-8, vihreät) ja 

ne esikiristävät työkappaleen kahta kiinteätä tukea vasten 75 bar. paineella. Paineen saavuttaessa 75 

bar.avautumispaineen rajan, paineen- ohjausvettiili päästää öljyn kiinnityssylinterin (9 sininen) männän 

taakse ja suorittaa tällä paineella esikiristyksen. Paineen saavuttaessa 100 bar. rajan, kaikki tuki- ja 

kiinnityssylinterin männät saavuttavat lopullisen voimansa ja 250 bar. öljynpaineella pitävät työkappaletta 

kiinni. 
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1.9 HYDRAULIKIINNITTIMEN EDUT /5/ 
Kiinnitystyön tuottavuus nousee, jos perinteiset mekaaniset ratkaisut korvataan laitetoimisilla 

hydrauliikkakiinnittimillä. Ne vaihtavat nopeasti työkappaleen ja sopivat erityisesti lyhyen kiertoajan 

omaaviin järjestelmiin. Jos valmistuksen pullonkaulana on FMS – järjestelmän panostus ja purku, 

hydrauliikkakiinnittimiin siirtyminen on perusteltua. 

Nopeuden lisäksi sovellutusten etuna ovat mm. käyttövarmuus, usean kiinnityspisteen samanaikainen 

kiinnitysmahdollisuus, suuret kiinnitysvoimat, tasainen ja säädettävä kiristys sekä kiinnittimen 

värähtelyä vaimentavat ominaisuudet. Hydrauliikkakiinnitysten ansiosta tuotteiden laatu paranee, 

lastuavat työkalut kestävät pidempään kulutusta ja rikkoontuvat harvemmin. 

Välittömien teknisten etujen lisäksi kiinnittimien automatisointi voi olla osaltaan edellytyksenä joko FMS – 

järjestelmien sisäisen tai jopa koko valmistuksen automatisointiasteen nostamiselle ja koko tuotannon 

integroimiselle. Tällä hetkellä hydrauliikka tarjoaa siihen parhaat mahdollisuudet. 

Yksityisen työntekijän työskentelyolosuhteita hydrauliikkakiinnitykseen siirtyminen parantaa pienentämällä 

kiinnitystyössä aiheutuvaa fyysistä kuormitusta ja siirtämällä yksitoikkoisen työvaiheen kiinnityslaitteiston 

hoidettavaksi. Yrityksen kannalta uusi kiinnitysmenetelmä lisää mahdollisuuksia saada ammattitaitoista 

henkilöstöä ja pienentää sen vaihtuvuutta. 

1.9.1 Rajoitukset 
Yksikeskeisempiä kiinnitysjärjestelmän rajoituksia FMS – järjestelmässä on kiinnitysvoimien tuottotapa. 

Koska järjestelmät on pääasiassa paletoitu, voidaan käyttää vain sellaisia laitetoimisia kiinnitinratkaisuja, 

joissa kiinnitysvoima vaikuttaa vielä ulkopuolisen voimavaikutuksen jälkeen tai kiinnittimien kiinnitys 

varastoinnin aikana on muulla tavoin varmistettu. 

Hydrauliikkakiinnittimien kiinnitys on varmistettavissa mekaanisesti tai erillisillä paineen valvonta- tai 

pitolaitteella. Mekaaninen varmistus perustuu joko jousen jousivoimaan tai kartioholkeilla aikaansaatuun 

mekaaniseen pitovoimaan. Jos kiinnityksen pitovoima lukitaan yksinomaan mekaanisesti, työkappaleet ovat 

luotettavuudeltaan verrattavissa perinteisiin mekaanisiin menetelmiin. 

Tavanomaisissa hydrauliikkakiinnittimissä käytettävät erilaiset kytkimet ja venttiilit varmistavat rakenne-

elementtien turvallisen toiminnan. Valvontaan käytetään usein myös painemittareita ja paineakkuja. Akut 

tasapainottavat lämpötilavaihtelusta aiheutuvia paine-eroja ja korvaavat painelähteestä erillään olevien 

kiinnitinjärjestelmien vähäisiä öljyvuotoja. 

Työkierron ja varastoinnin aikana painetasoa valvotaan kontrollisylinterillä, kuva 14, joka on liitetty 

erilliseen tunnistimeen. Jos järjestelmän painetaso putoaa, sylinterin liike välittyy tunnistimeen ja siitä 

edelleen esim. koneistuskeskuksen tarkastusasemaan kautta ohjausjärjestelmään, joka ohjaa toiminnot 

turvalliseen tilaan. Monimutkaisempien ratkaisujen sijasta jossakin sovellutuksissa käytetään ainoastaan 

painemittareita ja venttiyksiköitä. 
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Kirjallisuus: 

/1/ MET 18/82 ja Enerpac käännös: Hi-Flex 

/2/ Enerpac käännös: Hi-Flex 

/3/ Kauranne H, Kajaste J, Vilenius M, Hydraulitekniikka, Sanoma Pro Oy, 2008 

/4/ J. Faubach, käännös lyhennelmä Tamrock 

/5/ Konepajamies 6/1990 

 

Kuvat:  

J. Faubach, käännös lyhennelmä Tamrock: kuva 4 

Enerpac käännös: Hi-Flex: kuvat: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

Römheld kuvat: 14, 15, 16, 17, 18, 19 

 

Taulukot: 

Tanreco Oy: taulukot: 1 ja 2. 
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2.  RYHMÄ HARJOITUSTYÖ, Hydraulikiinnitin 
Vaakakaraisella koneistuskeskuksella valmistettavan työkappaleen (ykkös- ja kakkoskiinnitin) kiinnittimet 

sarjatuotantoon. 

2.1   Lähdeaineisto (ryhmälle): 
2.1.1 työkappaleen (Venttiilin runko) koneistuspiirustus   29 

o työkappaleen aihion mitat 

o koneistuskeskus, vaakakaralla (ei piirustusta) 

o tekniset tiedot 

2.1.2 koneistuskeskuksen liikealueet paletilla, karanpään mitoitus  30 

2.1.3 kappaleen ja kiinnittimen suurimmat mitat   30 

2.1.4 karanteho ja vääntömomentti    31 

2.1.5 koneen tornipaletti     31 

2.1.6 päätypinnan jyrsintä kaavio, kohtaan 2.2.4 ja 2.2.5   32 

2.1.7 ominaislastuamistaulukko jyrsintään    32 

2.1.8 Sandvik Coromant: pyörivät työkalut ja terät,    32 

Luettelo: C-1100:3-FIN 1991 

o Sandvik Coromant-luetteloa ei ole tässä mukana,    33 

silti viitataan tämän luettelon sivunumeroihin. 

2.1.9 RÖMHELD hydrauliikka kansio (valitaan)   33 

o Römheld-kansiota ei ole tässä mukana 

2.1.10 hyd. pumppu yksikkö D 8.011    33 

2.1.11 kiinnityskomponentit B 1.881    34 

2.1.12 paikoituskomponentit B 1.891    35 

2.1.13 ohjausventtiili C 2.954     36 

2.1.14 venttiililohko 53.1890     37 

2.2  Tehtävän ratkaisun tulee sisältää seuraavat vaiheet: 
2.2.1 Työn vaiheistus, karkealla tasolla    38 

2.2.2 Paikoitustasojen ja –pisteiden määritys    38 

2.2.3 Työstövoimat porauksessa reiälle R ¾, sydänporaus D 24,5  39 

 Coromant Deltta    39  

 Coromant T-MAX U    40 

2.2.4 Työstövoimat jyrsinnässä, T-MAX 145 R260.22,   = 45
o
   41 

2.2.5 Työstövaimat jyrsinnässä , T-MAX 190 R262.22,   = 90
o   

44 

kumpaankin jyrsimeen, liitteen mukaisissa tapauksissa,  

niin että vähintään kaksi terää on työstämässä 

 tehot 

 hetkelliset päälastuamisvoimat lastuavissa terissä 

 laskennalliset ja graafiet ratkaisut 

 vääntömomentit 

2.2.6 Kiinnitysvoimat     46 

2.2.7 Kiinnittimen mekaaninen suunnittelu ja toiminta   47 

2.2.8 Kokoonpanopiirustus     49 

 sisältäen työkappaleen paikoituksen kiinnittimessä 

x-, y- ja x-mitat, koneen paletin pyörähdyskeskiöön nähden 

2.2.9 Ryhmän mielipiteet harjoitustyöstä    51 
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2.1.1  Työkappaleen piirustus, aihion mitat ja koneistuskeskuksen tekniset tiedot: 

                           

                                           Kuva 20. Työkappaleen koneistuspiirustus ja aihion mitat. 

Niigata HN 50 B koneistuskeskus, tekniset tiedot: 

 Pöydän liike, x   800 mm 

 Karalaatikon pystyliike, y  700 mm 

 Pylvään liike, z  550 mm 

 Karan keskilinja – paletin pinta 0 – 700 mm 

 Karanpää – paletin keskilinja  150 – 700 mm 

 Pöytä   500 mm 

 Pöydän kääntö  5
o
 

 Suurin paino pöydällä  800 kg 

 Karamoottori   15 kW 

 Karan pyörimisnopeusalue  20 – 4500 r/min. 

 Karan suurin vääntömomentti  48,4 kgm 

 Karan kartio   NT No 50 

 Pikaliikenopeus x, y  18 m/min. 

 Pikaliikenopeus z  15 m/min. 

 Syöttönopeus x, y, z  1 – 4000 mm/min. 

 Pöydän kääntönopeus  10 kierr/min. 

 Työkalumakasiini (60 / makasiini) 119 kpl 

 Suurin työkalun pituus  400 mm 

 Suurin työkalun halkaisija  100 mm 

 Suurin työkalun paino  20 kg 

 Työkalun vaihtoaika  5 sek. 

 Paletinvaihtaja koneen edessä  12 palettia 

 Paletin vaihtoaika  22 sek. 

 Koneen paikoitus tarkkuus   0,005 mm 

 Koneen toisto tarkkuus     0,002 mm 

 Koneen ohjaus  FANUC 11 M  
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2.1.2  Koneistuskeskuksen liikealueet paletilla ja karanpään mitoitus    

       
                                      Kuva 21. Koneen liikealueet paletilla ja karanpään mitoitus. 

2.1.3  Työkappaleen ja kiinnittimen suurimmat mitat 

                                           
                                                Kuva 22. Kappaleen ja kiinnittimen suurimmat mitat 

                                                              suurin korkeus paletilla 800 mm 
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2.1.4  Karanteho ja vääntömomentti 

                          
                             Kuva 23. Karateho ja vääntömomentti, Teho 15 kW 30 min. / 11 kW jatkuva 

                                           Vaihteiston nopeusalueet: matala 20 – 907, korkeaa 908 – 4500 r/min. 

2.1.5  Koneistuskeskuksen tornipaletti  

                  
                          Kuva 24. Tornipaletti, edestä                                              Kuva 25. Tornipaletti, päältä 
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2.1.6  Päätypinnan jyrsintäkaavio, kohtaan 2.2.4  Laskennallinen ja graafinen ratkaisu. 

                                                                    
                                                   Kuva 26. Tasopinnan jyrsintä kaavio, kohtaan 4. 

2.1.7  Ominaislastuamistaulukko jyrsintään

 
                 Kuva 27. Rakenneteräksen S355JO (St 52 – 3) ominaislastuamisvoimataulukko jyrsintään. 

       2.1.8  Sandvik Coromant luetteloa ei ole 
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2.1.9 RÖMHELD hydrauliikka kansiota ei ole 

2.1.10  RÖMHELD hyd. pumppu yksikkö D 8.011 

            

Katso: www.romheld d 8.011 

Valitaan hydr. pumppuyksikkö RÖMHELD 8400-121 tai 8400.122. Max. paine 500 bar. tuotto 0,82 l/min. 

http://www.romheld/
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2.1.11  RÖMHELD kiinnityskomponentit B 1.881 

          

Katso: www.romheld b 1.881 

 valitaan: Kiinnityssylinteriksi sylinteri, joka varren kiinnityspisteet on kummallakin puolin (kuva: 

Doppelspanneisen 500 bar.). 

 valitaan: Yksitoiminen (single) sylinteri  

 valitaan: Laskettujen lastuamisvoimien perusteella kiinnityssylinterin koko (size 1, 2, 3, 4). 

o Esitteessä olevaa kiinnitysvoimaa SSp [kN] ei tarvitse jakaa, eli jos kuvaaja näyttää n. 10 kN 

kiinnitysvoimaa, se on voima joka kohdistuu molempiin pisteisiin (10 + 10 = 20 kN). 

 valitaan: Kiinnitysvarren kääntö 90  myötäpäivään, kiinnitysvarsi suunnitellaan harjoitustyötä 

varten. 

 valitaan: Laippakiinnitys, tiivistys O-renkaalla. 

o Öljyntuonti sylintereille peruslevyyn porattujen reikien kautta (katso: 1.4.1 sivut 11 ja 12 

vaihtoehto D). 

 valitaan: kiinnityssylinteriksi RÖMHELD 1885-504, (tarkastetaan poran syöttövoimat). 

    

http://www.romheld/
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 2.1.12  RÖMHELD paikoituskomponentit B 1.891         

         
Katso: www.romheld b 1.891 

 valitaan: Kaksitoiminen (double) sylinteri. 

 valitaan: Asemointisylinterin varren kääntö 90  vastapäivään, varrelle ei tule 

kiinnitysvoimaa. 

o standardi varsi, Römheld 0354-001.  

 

http://www.romheld/
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2.1.13  RÖMHELD ohjausventtiili C 2.954 

       

www.romheld c 2.954 

valitaan: Asemointi- ja kiinnityssylinterien toiminnan ohjaukseen Römheld 2954-420 

ohjausventtiili. 

http://www.romheld/
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2.1.14  RÖMHELD venttiililohko 53.1890 

                                    
                                                   Kuva 28. Venttiililohko Römheld 53.1890. 

Venttiililohko sijoitetaan tornipaletin D 100 reikään, kuvat 24 ja 25. 

Lohkolla pystytään ohjaamaan 4:jää työtapakohtaista erillistä kiinnitintä, yhdistämällä 

pikaliittimellä varustettu hydrauliikkaletku lohkon vastaavaan liittimeen. 

Hydrauliikkajärjestelmässä öljynpaineen säilyminen on keskeisin epävarmuustekijä. Painetason 

valvomiseksi on useita vaihtoehtoja, joita ovat mm. 

 tarkastetaan ohjauskytkimellä jousikuormitteinen kontrollisylinteri ennen kuin paletti 

viedään työstökoneeseen 

 valvotaan koneistettaessa jatkuvasti mitta-anturilla kontrollisylinteriä 

 siirretään paletti tiettyyn paikkaan koneistuksen aikana, esim. työkalun yhteydessä, jolla 

rajakytkimellä tarkastetaan kontrollisylinterin tila 
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KONEISTUSKESKUKSELLA VALMISTETTAVAN TYÖKAPPALEEN HYDRAULIKIINNITIN. 

2.2.1  TYÖN VAIHEISTUS, karkealla tasolla. 

1-kiinnitys: Jyrsitään päädyt 40 x80 ja porataan reikä R ¾ ja reiät D 11,5 2 kpl, 4 kpl 

päällekkäin. 

2- kiinnitys: Runko asetetaan pystyyn. Jyrsitään tasot 40 x 109 ja porataan R 3/8, 4 kpl 

päällekkäin. Ohjaus D 11,5 rei`istä. 

 

Koneistuksen tuki- ja kiinnityspisteet työpiirustuksessa: 

Kirja: LASTUAVAN TYÖSTÖN KIINNITTIMET JA PALETIT, Koneistettavan työkappaleen paikoitus 

5.1.1 

 

                                           
                                       Kuva 29. Paikoitustasojen ja pisteiden määritys. 

 

2.2.2 PAIKOITUSTASOJEN JA –PISTEIDEN MÄÄRITYS 

 
Kuva 30. Paikoitustasot ja – pisteet työkappaleessa. 
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2.2.3 TYÖSTÖVOIMAT PORAUKSESSA, R ¾ / D 24,5 

Työstövoima porauksessa Coromant Deltta

 

                      Kuva 31. Coromant Deltta porat 

(Luettelo C-1100:3-FIN 1991) 

Poraukseen liittyvät merkinnät:  

vc Lastuamisnopeus  m/min 

n Karannopeus  kierr./r 

D Poran halkaisija  mm 

f Syöttö/kierros  mm/r 

fz Syöttö/terä  mm/z 

kC Ominaislastuamisvoima N/mm2 

kC 0,4 Ominaislast.voima fZ =0,4 N/mm2 

kCfz Ominaislast.voima/ 

 syöttö/teräsärmä  N/mm2 

Ff Syöttövoima  N 

MC Vääntömomentti  Nm 

PC Nettotehontarve 

 (lastuamisteho)  kW 

aP Lastuamissyvyys  mm 

 r Teräsärmän kulma  Astetta 

 n Normaali rintakulma Astetta

            
                      Kuva 32. Umpiaineporaus                                    Kuva 33. Teräsärmän kulma  r 

                                                                                                                                                                                  Normaali rintakulma  n 

Sandvik Coromant kansio: valitaan sivulta 231:  Coromant Deltta-pora R411.5-24532 D24.50 

Ominaislastuamisvoima syöttöä ja teräsärmää kohden, kCfz 

 

kCfz = kC 0,4 (    

           
)0,29 x ( 1 –         

   
)                    fZ = syöttö/terä 

Työstettävä aine IMATRA HYDAX 25, S355 JO, vastaa DIN C25 (alla olevat sivunumerot ovat Sandvik 

Coromant kansiosta). 

 katso sivu 522, Coromant raaka-aineluokitus (CMC) 01.2 

 katso sivu 228, poran kärkikulma 140o, seuraa  r = 70o 

 rintakulma  n = 10o, saatu Coromant’lta 

 katso sivu 235 lastuamisarvot, luokitus 01.2, poran halk. 17,01 – 30, vC = 68 - 92 m/min. 

valitaan vC = 90 m/min. syöttö f 0,2 – 0,3 mm/r, valitaan f = 0,3 mm/r 

 katso sivu 361 ominaislastuamisvoima fZ = 0,4 luokitukselle 01.2,  kC 0,4 = 2100 N/mm2 

 katso sivu 360 ominaislastuamisvoima valitulle, f = 0,3 mm/r, = kCfz
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kCfz = 2100 N/mm2 x (
     

             
)0,29 x (1-         

   
) = 2100 x 1,35 x 1,04 

kCfz = 2948 N/mm2 

sivu 236 Nettoteho PC = 
                 

       
 [kW] = 

                      

      
 = 8,1 kW 

Koneen hyötysuhde,   ja teräsärmän kulumisen aiheuttama lisätarve on otettava huomioon. 

sivu 236 Syöttövoima Ff = 0,5 x 
 

 
 x f x kCfz x sin  r [N] 

                                        Ff = 0,5 x 
    

 
 x 0,3 x 2948 x 0,94 = 5092 N = 5,1 kN 

sivu 361 Momentti MC =                  

    
 x (1-  

 
) [Nm] 

 

                                   MC = 
                         

    
 (1-

     

    
) = 66 Nm 

Vääntömomentin tarkastus / karan kierrokset 

n = 
         

      
 = 

         

        
 = 1170 r/min.   n = 1100 r/min. sallii 100 Nm, kuvasta 23 (kyllä käy). 

Työstövoima porauksessa T-MAX U 

 

(Luettelo C-1100:3-FIN 1991) Poraukseen liittyvät 

merkinnät: 
vc Lastuamisnopeus  m/min 

n Karannopeus  kierr./r 

D Poran halkaisija  mm 

f Syöttö/kierros  mm/r 

fz Syöttö/terä  mm/z 

kC Ominaislastuamisvoima N/mm2 

kC 0,4 Ominaislast.voima fZ =0,4 N/mm2 

kCfz Ominaislast.voima/ 

 syöttö/teräsärmä  N/mm2 

Ff Syöttövoima  N 

MC Vääntömomentti  Nm 

PC Nettotehontarve 

 (lastuamisteho)  kW 

aP Lastuamissyvyys  mm 

 r Teräsärmän kulma  Astetta 

 n Normaali rintakulma Astetta   

              Kuva 34. Coromant T-MAX U porat 

                                                    
               Kuva 35. Umpiaineporaus                                              Kuva 36. Teräsärmän kulma  r 

                                                                                                                                                                                      Normaali rintakulma  n  
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Valitaan sivulta 246:  Coromant T-MAX U-pora R416.1-0250-20-03M, kääntöterät WCMX 04 

                                       (pora D 25) 

Ominaislastuamisvoima syöttöä ja teräsärmää kohden, kCfz 

 

kCfz = kC 0,4 (    

           
)0,29 x ( 1 –         

   
)                    fZ = syöttö/terä 

Työstettävä aine IMATRA HYDAX 25, S355 JO, vastaa DIN C25 

 katso sivu 523, Coromant raaka-aineluokitus (CMC) 01.2 

 poran kärkikulma 160o, seuraa  r = 80o, saatu Coromant’lta 

 rintakulma  n = 6o, saatu Coromant’lta 

 katso sivu 251 lastuamisarvot, luokitus 01.2, poran halk. 17,5 – 25,4, vC = 100 – 250 m/min. 

valitaan vC = 200 m/min. syöttö f 0,04 – 0,12 mm/r, valitaan f = 0,1 mm/r 

terän geometria, normaali olosuhteet, kehäterä -58/GC-A, keskiöterä -53/GC-A 

 katso sivu 361 ominaislastuamisvoima fZ = 0,4 luokitukselle 01.2,  kC 0,4 = 2100 N/mm2 

 katso sivu 360 ominaislastuamisvoima valitulle, f = 0,1 mm/r, = kCfz
 

kCfz = 2100 N/mm2 x (
     

               
)0,29 x (1-       

   
) 

kCfz = 3856 N/mm2 

sivu 260 Nettoteho PC = 
                 

       
 [kW] = 

                     

      
 = 8 kW 

Koneen hyötysuhde,   ja teräsärmän kulumisen aiheuttama lisätarve on otettava huomioon. 

sivu 260 Syöttövoima Ff = 0,5 x 
 

 
 x f x kCfz x sin  r [N] 

                                        Ff = 0,5 x 
  

 
 x 0,1 x 3856 x 0,985 = 2373 N = 2,4 kN 

sivu 361 Momentti MC =                  

    
 x (1-  

 
) [Nm] 

 

                                   MC = 
                      

    
 (1-

    

  
) = 30.1 Nm 

Vääntömomentin tarkastus / karan kierrokset 

n = 
         

      
 = 

          

      
 = 2546 r/min.        n 2500 r/min sallii 50 Nm, kuva 23, (kyllä käy) 

2.2.4 TYÖSTÖVOIMAT JYRSINNÄSSÄ 

 

T-MAX 145 R260.22, sivu 58 

         Valitaan jyrsin: Coromant tasojyrsin T-MAX 145 R260.22-063-15 
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          Kuva 37. Tasojyrsimet T-MAX 145 R260.22 

             (Luettelo C-1100:3-FIN 1991) 
D  63 mm 

z  6 kpl (luettelossa z=5) 

           45  

             9  

          19  

 1           18  

terä  GC-A 

syöttö/terä fZ 0,3-0,1 mm 

valitaan fZ  0,3 mm/sin  = 0,42 

last.nopeus vC 250-390 m/min 

valitaan vC 250 m/min = 4,1 m/s 

aP    2,5 mm 

                                   
                                         Kuva 38.                                                      Kuva 39. 

T-MAX 145, R260.22 tasojyrsin erittäin positiivinen rintakulma ja 45o asetuskulma on perustyökalu 

koneistuskeskuksiin. Yksi 45o asetuskulman etuja on pienempi lastun paksuus, jolloin syöttöä per terä 

(fZ) voi huomattavasti lisätä. 

 

 

Kuva 40. Lastuamisen suureet ja 

geometria jyrsinnässä. 

 

aP Lastuamissyvyys, mm 

b Lastun leveys, mm 

D jyrsimen halkaisija, mm 

fZ syöttö / terä, mm/r 

vC lastuamisnopeus, m/s 

vf syöttönopeus, mm/s 

Syöttöä per terä voidaan lisätä seuraavasti: 

h1/fZ = sin    h1 = fZ x sin       fZ = h1/sin   sijoitetaan h1 arvoksi fZ = =0,3/sin  = 0,3/0,707 = 0,424 
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                                                   Kuva 41. Tasopinnan jyrsintäkaavio 

Katso kirja: LASTUAVAN TYÖSTÖN KIINNITTIMET JA PALETIT, kohta 6.5.2 

Lasketaan päälastuamisvoima ja tarvittava moottoriteho 

Kontaktikulma   = 180o – arc cos {(B -
 

 
) / 

 

 
} = 90o (mitattu) 

Kontaktipituus LZ = 
 

    
 x   x D = 

  

   
 x   x 63 = 49 mm 

Keskim. kontaktissa olevien terien lkm. e = z x 
 

    
 = 6 x 

  

   
 = 1,5 

huom! e:n arvoa ei saa pyöristää kokonaisluvuksi 

Kesk. lastuamispaksuus hm = fZ x sin   x 
 

  
 = 0,42 x 0,707 x 

  

  
 = 0,244 mm 

Keskim. ominaislastuamisvoima kCm = hm 
–m x kC1.1 = 0,244-0,234 x 1515 N/mm2 = 2107 N/mm2 

katso kuva 8 sivulla 5, St 52-3 rivi 3,   = 6o,   = 0o, v = 200 m/min. 

kC1.1 = 1515 N/mm2 , 1-mC = 0,773 niin silloin –m = -0,227 

 

Kun aP = 2,5 mm, b = aP/sin  = 2,5 mm/0,707 = 3,54, on keskim. päälastuamisvoima hammasta 

kohti 

FYm = aP/sin  x hm x kCm = 3,54 mm x 0,244 mm x 2107 N/mm2 = 1820 N 

Päälastuamisvoima on tällöin FY = FYm x e = 1820 N x 1,5 = 2730 N = n. 2,73 kN 

 

Taulukko- ja tod. arvojen erosta aiheutuva virhe  tod. –  taul. = 9o – 6o = 3o 

 tod. -  taul. = 19o – 0o = 19o 

FYtod. {1 - [0,015 x (3o + 19o)]} x FY = 0,67 x 2,73 kN = 1,83 kN 

 

Lastuamisteho PL = FYtod. x vc = 1,83 kN x 4,1 m/s = 7,5 kW 

Moottorilta edellytettävä teho, kun hyötysuhde   = 0,8. PM =   

 
 = 

   

   
 = 9,4 kW 

 

Vääntömomentin tarkastus / karan kierrokset 

n =          

     
 = 

          

      
 = 1260 r/min.            
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Teräkohtaiset päälastuamisvoimat: 

FY =   

    
 x (sin  x sin  x fZ)

1-m x kC1.1 = 
   

     
 x (0,707 x sin  x 0,42)0,77 x 1515 N = 2103 x sin0,77   N 

 

Terä                      sin  sin0,77 FY [N]    

1 18o 0,31 0,41 862 

2 78o 0,978 0,983 2067                                         

                                    
                                Kuva 42. Hetkellinen päälastuamisvoima, FY 45

o = 2,6 kN, ja sen suunta 
 

Jyrsintä momentti Mjyr. = FY 45
o x 

 

 
 = 2,6 kN x 0,0315 m = 82 Nm

 

2.2.5  TYÖSTÖVOIMAT JYRSINNÄSSÄ 

T-MAX 190 R262.22, sivu 62 

         Valitaan jyrsin: Coromant kulmajyrsin T-MAX 190 R262.22-063-10 

 

 
          Kuva 43. Kulmajyrsimet T-MAX 190 R262.22 

             (Luettelo C-1100:3-FIN 1991) 

D  63 mm 

z  6 kpl (luettelossa z=5) 

           90  

             6  

          12  

 1           18  

terä  GC-A 

syöttö/terä fz 0,3-0,1 mm 

valitaan fz  0,3 mm 

last.nopeus vC 250-390 m/min 

valitaan vC 250 m/min = 4,1 m/s 

aP    2,5 mm 
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Kuva 44. Tasopinnan jyrsintäkaavio 

Lasketaan päälastuamisvoima ja tarvittava moottoriteho 

Kontaktikulma   = 180o – arc cos {(B -
 

 
) / 

 

 
} = 90o (mitattu) 

Kontaktipituus LZ = 
 

    
 x   x D = 

  

   
 x   x 63 = 49 mm 

Keskim. kontaktissa olevien terien lkm. e = z x 
 

    
 = 6 x 

  

   
 = 1,5 

huom! e:n arvoa ei saa pyöristää kokonaisluvuksi 

Kesk. lastuamispaksuus hm = fZ x sin   x 
 

  
 = 0,3 x 1 x 

  

  
 = 0,244 mm 

Keskim. ominaislastuamisvoima kCm = hm 
–m x kC1.1 = 0,244-0,227 x 1515 N/mm2 = 2176 N/mm2 

katso kuva 8 sivulla 5, St 52-3 rivi 3,   = 6o,   = 0o, v = 200 m/min. 

kC1.1 = 1515 N/mm2 , 1-mC = 0,773 niin silloin –m = -0,227 

 

Kun b = aP, on keskim. päälastuamisvoima hammasta kohti 

FYm = aP x hm x kCm = 2,5 mm x 0,244 mm x 2176 N/mm2 = 1328 N 

Päälastuamisvoima on tällöin FY = FYm x e = 1328 N x 1,5 = 1991 N = n. 2 kN 

 

Taulukko- ja tod. arvojen erosta aiheutuva virhe  tod. –  taul. = 6o – 6o = 0o 

 tod. -  taul. = 12o – 0o = 12o 

FYtod. {1 - [0,015 x (12)]} x FY = 0,82 x 2 kN = 1,64 kN 

 

Lastuamisteho PL = FYtod. x vc = 1,64 kW x 4,1 m/s = 6,7 kW 

Moottorilta edellytettävä teho, kun hyötysuhde   = 0,8. PM =   

 
 = 

   

   
 = 8,4 kW 

 

Vääntömomentin tarkastus / karan kierrokset 

n =          

     
 = 

          

      
 = 1260 r/min.            
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Teräkohtaiset päälastuamisvoimat: 

FY =   

    
 x (sin  x sin  x fZ)

1-m x kC1.1 = 
   

 
 x (1 x sin  x 0,3)0,77 x 1515 N = 1499 x sin0,77   N 

 

Terä                      sin  sin
0,77

 FY [N]    

1 18
o
 0,31 0,41 615 

2 78
o
 0,978 0,983 1473                                          

 

                
 

 

 

 

Kuva 45. Hetkellinen päälastuamisvoima FY 90
o
 

                 = 1,82 kN ja sen suunta. 

Jyrsintä momentti Mjyr. = 

FY 90
o x 

 

 
 = 1820 N x 0,0315 m = 57 Nm 

 

 

 

2.2.6 KIINNITYSVOIMAT 

                                   
                      Kuva 46. Kiinnitys sylinteri, 1885-504?, on asennettu kahden työkappaleen väliin. 

Työstövoimat: 

Deltta pora D 24,5 syöttövoima Ff = 5,1 kN 

T-MAX U pora D 25 syöttövoima Ff = 2,4 kN 

jyrsintä, päälastuamisvoima FY 45
o  = 2,6 kN 

jyrsintä, päälastuamisvoima FY 90
o = 1,82 kN 

Työkappaleen alapuolella on 3 kpl kiinteitä tukinastoja, joiden päissä on jyrsityt terävät hampaat, 

kitkakerroin   = 0,35 (katso kirja: LASTUAVAN TYÖSTÖN KIINNITTIMET JA PALETIT, kohta 7.3 pintojen 

kitkakerroin,  , arvoja).  
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Ff Deltta= 5,1 kN 

  = 0,35 

Ff = FK x   

FK = 
        

 
 = 

      

    
 = 14,6 kN Deltta poralla, liian suuri syöttövoima RÖMHELD kiinnityssylinterille 1885-504:lle. 

Sylinteri 1885-504 antaa 400 bar. paineella kiinnitysvoimaksi FK = 8 kN, 500 bar. paineella 10 kN. 

 ei käytetä Deltta poraa, liian suuren poran syöttövoiman, Ff Deltta, vuoksi. 

Tasojyrsin FY 45
o = 2,6 kN 

FK = 
      

 
 = 

      

    
 = 7,4 kN 

Sylinterin 1885-504 kiinnitysvoima FK  riittää 400 bar. paineella kiinnittämään työkappaleet. 

2.2.7 KIINNITTIMEN MEKAANINEN SUUNNITTELU JA TOIMINTA 
Tekijä: ryhmä 1. 

Jäsenet: 

 
                     Kuva 47. Ryhmän paikoitustasojen ja pisteiden määritys. 

    
                                 Kuva 48. Ryhmän , hydraulikiinnitin. 



HYDRAULIKIINNITIN 
 

48 
 

                                      
                               Kuva 49. Ryhmä 1 tekemä hydrauliikkakaavio, 1 – kiinnityksestä. 

                   
                           Kuva 50. Ryhmän 1 tekemä toiminnankuvaus, 1 – kiinnittimen toiminnasta. 
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                                                     Kuva 51. Ryhmän 1, mekaaninen suunnittelu. 

2.2.8 KOKOONPANOPIIRUSTUS 

 
Kuva 52. Ryhmän 1 tekemä kokoonpanokuva, 1- ja 2-kiinnittimestä, sekä työkappaleen asemointi  paletin 

pyörähdyskeskiöön nähden. 

 
Kuva 53. Ryhmän 1 kokoonpanopiirustus paletista ja 1- ja 2-kiinnittimestä. 

2-kiinntyksessä ohjaus D 11,5 rei’istä. 
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RÖMHELD 1-KIINNITYS, kiinnittimen kiinnitys kuvien 24 ja 25 mukaiseen tornipalettiin. 

 
Kuva 54. RÖMHELD – 1- kiinnitys. 

                                             
 Kuva 55. Hydrauliikka – kaavio, RÖMHELD 1- kiinnittimeen ja venttiililohko kiinnittimen toiminnan    

ohjaamiseen. 
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RÖMHELD 2-KIINNITYS 

                     
                                    Kuva 56. RÖMHELD 2- kiinnitin, ohjaus D 11,5 rei’istä. 

RÖHHELD – kiinnittimet kiinnitetään palettitorniin, kuvat 24 ja 25. Tornipaletin päälle reikään tulee 

venttiililohko, jolla ohjataan 1- ja 2- kiinnittimien toimintaa. 

2.2.9 RYHMÄN MIELIPITEET HARJOITUSTYÖSTÄ 

       
                                                  Kuva 57. Ryhmän mielipiteet harjoitustyöstä. 
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