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JOHDANTO 
PAINEVALUMUOTTI JA -VALU 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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https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_j32FGpyPRHwteNLl
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAebrMKN21ECPrPf
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM


PAINEVALUMUOTTI JA -VALU 
 

4 
 

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. 
 
PAINEVALUMUOTTI JA -VALU 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.  

 

LÄHDEAINEISTO 
Lähdeaineisto: www.valuatlas  

ValuAtlas on valimoalalla toimivia yrityksiä ja heidän asiakkaitaan yhdistävä, palveleva ja tietoa tarjoava 

www-sivusto. ValuAtlas on suunniteltu valutuotteiden suunnittelijoille, valimoille, malliveistämöille, 

työvälinevalmistajille, tutkimuslaitoksille, opiskelijoille sekä muille alasta kiinnostuneille ja tietoa hakeville. 

ValuAtlasta ylläpidetään Tampereen teknillisen yliopiston, Valimoinstituutin sekä Aalto-yliopiston 

teknillisen korkeakoulun Valimotekniikan välisenä yhteistyönä. Suuri osa oppimateriaalista on käytössä 

Tampereen teknillisen yliopiston, Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun, Tampereen 

ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattiopiston kursseilla. 

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  

http://www.valuatlas/
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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.  
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1. PAINEVALU 

Lähde: www.valuatlas  > oppimateriaalit > kestomuottien suunnittelu > valumenetelmät > painevalu 

                      

http://www.valuatlas/
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2. PAINEVALUKONE     

 
 

                                                                                                              

             
  Painevalukoneen valuiskun kolme vaihetta. 

3. VALUISKU 
Painevalukoneen valuisku on kolmivaiheinen,  

kuva, Ensimmäisessä vaiheessa eli lähestymis- 

vaiheessa kone täyttää muotin sisäänvalu- 

kanavan kohdalle. Tällöin männän ja sulun  

liikkumisnopeus on hidasta. Toisessa vaiheessa  

eli täyttövaiheessa valumateriaali puristetaan  

muottiin sekunnin murto-osassa. Kolmas vaihe  

on tiivistysvaihe, jossa sulaa puristetaan ja  

pidetään paineessa kunnes se on jähmettynyt.  

Kolmas vaihe kestää sekunnista muutamiin  

sekunteihin valumateriaalista riippuen.  

Painevalukoneiden materiaalisulan puristuspaine  

on 20 – 200 MPa, mikä edellyttää koneelta  

myös suurta sulkuvoimaa.
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Kylmäkammiopainevalaminen (www.valuatlas painevalu-5) 

4. KYLMÄKAMMIOMENETELMÄ 
Kuvassa on esitetty kylmäkammiomenetelmän laitteisto ja periaate. Kylmäkammiomenetelmä eroaa 

kuumakammiomenetelmästä siinä, että puristusyksikkö on erillään sulametalliastiasta ja sulametalli 

kaadetaan puristusyksikköön erikseen joko käsin tai erilaisia annosapulaitteita käyttäen (MET 7/1988). 

Menetelmässä käytetyn laitteiston rakenne mahdollistaa kuumakammiomenetelmään verrattuna 

korkeampien sulamispisteen omaavien metallin käytön, koska puristusmäntä ei ole koko aikaa upotettuna 

sulaan metalliin. Tällaisia metalleja ovat esimerkiksi alumiini ja kupariseokset. 

              
                                          Kylmäkammiomenetelmän laitteisto ja periaate. 

 

Kuumakammiopainevalaminen (www.valuatlas painevalu-7) 

5. KUUMAKAMMIOMENETELMÄ 

Kuten kuvasta nähdään, kuumakammiomenetelmässä puristusyksikkö on upotettu sulametalliastiaan. Sula 

metalli puristetaan männän avulla hanhenkaulan muotoista putkea pitkin muottionteloon. Tällainen 

rakenne mahdollistaa nopean tuotantotahdin. Automaattikoneilla voidaan saavuttaa jopa tuhannen 

valuiskun tuntivauhti pienille sekä yksinkertaisille valukappaleille. Suurempia ja monimutkaisempia 

valukappaleita saadaan vaalmistettua jopa 200 valuiskun tuntivaudilla. 

Kuumakammiomenetelmä soveltuu vain matalan sulamispisteen omaaville metalleille, koska puristinmäntä 

on koko ajan sulan sisällä. Esimerkiksi lyijy-, magnesium-, sinkki- sekä tinaseokset ovat menetelmälle 

soveltuvia metalleja. Alumiiniseokset eivät sovellu, koska sua-alumiiniseos liuottaa männän nopeasti pilalle 

(MET 7/1988). 

http://www.valuatlas/
http://www.valuatlas/
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                                                         Kuumakammiomenetelmän laitteisto 

Kylmäkammiovalukoneen annostelutekniikka (www.valuatlas painevalu-8) 

Painevalukoneen ohjaus (www.valuatlas painevalu-9) 

Muotin esilämmitys ja voitelu (www.valuatlas painevalu-13) 

 

 

 

 

          

 

               

 

         

 

             

 

 

 

 

http://www.valuatlas/
http://www.valuatlas/
http://www.valuatlas/
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6. PAINEVALUMUOTTI 

 

                                                               

 
  Painevalettu alumiininen sylinteriryhmä. 

 

Nykyaikaisen polttomoottorin pääkomponenteissa  

on lukuisia valuosia. Tyypillisempiä ovat alumiiniset  

tai suomugrafiittirautaiset sylinteriryhmät (L-blokit),  

sylinterikannet ja männät, valurautaiset sylinteriholkit  

ja nokka-akselit sekä alumiiniset tai valurautaiset  

koteloinnit jne. Kuvassa on esitetty polttomoottorin  

sylinteriryhmä, joka on valmistettu alumiiniseoksesta  

painevaluna. Sylinteriholkit on valettu kappaleeseen  

kiinni liitosvaluna. 

 

 

MUOTIN VALMISTUS, Opetusmateriaali: www.valuatlas > oppimateriaalit > muotin valmistus 

 

 

 
                        Painevalumuotti 

 

 

 

 

 

      Muotin valmistus 
1. Valumenetelmät ja koneet 

 kone- ja laiteympäristö 

 painevalu 

 painevalukoneen valukierto 

2. Muotin osat 

 muotin perusrakenne 

 muotin standardiosat 

 ulostyöntö ja vastapäästöjä muovaavat 

laitteet 

3. Muotin valujärjestelmä 

 painevalumuotin kanaviston suunnittelu 

4. Valmistusmateriaalit 

 muottimateriaalin valinta 

 painevalumuotin valmistusmateriaalit 

5. Kappaleen ja muotin suunnittelun periaatteet 

 yleiset periaatteet 

 kestomuottivalun suunnittelun 

periaatteet 

 muottilaattojen mitoitus 

 pesien lukumäärä ja asettelu 

6. Valmistusmenetelmät 

 johdanto 
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6.1  Muotin osat 

Muotti rakentuu valmistettavaa kappaletta muotoavien osien ympärille neljästä toiminnallisesta 

kokonaisuudesta: 

1. valujärjestelmä 

2. lämmönsäätöjärjestelmä 

3. keernat ja inserttilevy 

4. ulostyöntöjärjestelmä 

5. vastapäästöllisten muotojen muovaamiseen tarkoitetut laitteet 

Keernanvetomekanismit on tarkoitettu liikkuvien keernojen siirtämiseen. Ne toimivat luistilla tai 

hydraulisylinterillä.  

Muotti valmistetaan tavallisesti standardivalmisteiseen muottipakettiin. 

 

6.2  Valujärjestelmä 

      

 

 

 

 

 

 Syöttöholkki ja hajotuskartio 

(kuumakammiokone) 

 Valusylinteri ja valujäännöstila 

(kylmäkammiokone) 

 Jakokanavisto 

 Porttikanavat 

 Ylijuoksukanavat 

 Ylijuoksut 

 Ilmanpoistokanavat 

Painevalumuotin valujärjestelmään kuuluvat kaikki osat, joiden kautta sula metalli ja sen muotista ulos 

työntämät kaasut kulkevat. Sen tarkoituksena on johtaa metalli täyttämään muotin valukappaletta 

muotoavat osat. 

Valujärjestelmä suunnitellaan siten, että sula metalli virtaa muottipesään sopivalla nopeudella, 

pyörteilemättä, sopivassa suunnassa, sopivassa lämpötilassa ja tasaisesti koko valukappaleen alalle. 

Valujärjestelmän toimivuus testataan simuloimalla. 
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 Syöttöholkki ja hajotuskartio 

 

 

Kuumakammiokoneisiin tarkoitetuissa muoteissa 

valujärjestelmän ensimmäiset osat ovat syöttö- 

holkki ja hajotuskartio. Kartio sovitetaan 

syöttöholkkiin siten, että sula metalli virtaa 

sopivista kohdista ja sopivalla vauhdilla sen ja  

holkin seinämän välistä. Hajotuskartioon voidaan 

yhdistää vesijäähdytys. Molemmat osat altistuvat  

voimakkaalle kuluttaville voimille, jolloin on 

edullista, että ne ovat vaihdettavia. 

Valusylinteri ja valujäännöstila 

     

 

 

Valusylinteri ja valujäännöstila ovat kylmä- 

kammiokoneisiin tarkoitetun muotin osia. 

Yhdessä ne muotoilevat valujäännökseksi 

tai tabletiksi kutsutun valukekappaleen. 

Valujäännöstila on pyöreä syvennys, joka 

jakaa valukammiosta virtaavan metallin 

jakokanavistoon. Se työstetään joko suoraan 

muottilaattaan tai erilliseen vastakappaleeseen. 

Vastakappale voi olla muotin jakopinnan  

tasalla tai sen yläpuolella, jolloin puhutaan 

korotetusta vastakappaleesta tai jakkarasta. 

Jakokanavisto 

                                 

Virtauskanavistojen suunnittelussa on otettava huomioon, että sula metalli valitsee aina helpoimman tien. 

Jos muottipesien etäisyydet eivät ole yhtä pitkiä, täyttyvät suutinta lähinnä olevat pesät ensimmäiseksi. 

Tällöin lähemmät muottipesät täyttyvät liikaa kun taas kauemmissa pesissä on vajaatäyttö. Kuvassa 

esimerkki oikeasta ja väärästä muotoilusta. 

Ylijuoksukanavat 

          

Ylijuoksukanavat yhdistävät ylijuoksut muotti- 

pesään. Muottipesästä poistuva ilma virtaa 

niiden kautta ulos. Kanavien poikkipinta-alan 

täytyy olla niin suuri, että ilma ja ylijuoksuihin  

virtaava metalli kulkee esteettä. Ylijuoksut 

leikataan ylijuoksukanavien kohdalta irti 

valukappaleesta. 
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Ylijuoksut 

    

 

Ylijuoksujen tarkoituksena on siirtää sulan 

metallin viileä pintakerros sekä siinä olevat 

epäpuhtaudet jaa kaasut valukappaleen 

ulkopuolelle. Ylijuoksuilla voidaan lisäksi 

tasoittaa muottipesän täyttymistä, mahdol- 

listaa lämpötilan säilymisen kannalta riittävän 

suuren metallimäärän iskeminen muotti- 

onteloon sekä tarjota kappaleenkäsittely- 

robotille tai muotin ulostyöntöjärjestelmälle 

tartuntapinta. Ylijuoksun suunnitteluun  

käytetään kanavointilohkoja, samoin kuin 

porttikanavienkin suunnitteluun. Ylijuoksujen 

tilavuus riippuu valettavasta metallista ja  

matkasta, jonka sula metalli kulkee  

muottipesän läpi. 

Ilmanpoistokanavat 

 

 

 

Ilmanpoistokanavien tarkoituksena on tarjota 

ilmalle ja muille muottipesään kertyville  

kaasuille poistumisreitti. Jonkin verran ilmaa 

ja kaasuja poistuu myös muotin jakopintojen 

välistä, keernojen ympäriltä ja muista muotin  

välyksellisistä osista. Ilmanpoistokanavat suunni- 

tellaan siten, etteivät ne tukkeudu.  Tukkeu- 

tumisen ehkäisemiseksi ilmanpoistokanavissa 

käytetään venttiileitä, esimerkiksi jäähdytys- 

levyjä. Välykselliset osat täyttyvät helposti  

erotusaineen kerrostuessa niiden pinnalle. 

Painevalumuottiin kiinnitettävät tyhjiö- 

valulaitteet vaativat erityisiä ilmanpoisto- 

kanavaratkaisuja.  

 

6.3  Lämmösäätöjärjestelmä 

Muotin lämpötila 

                      

 

 Ennen kuin muotilla voidaan valaa, 

se lämmitetään sopivaan, valumateri- 

aalista riippuvaan lämpötilaan. 

Lämmittämiseen käytetään muotin 

sisälle porattuihin reikiin asetettuja 

lämpövastuksia, erillistä lämmitintä 

tai temperointilaitetta. 
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Muotin lämpötilalla on merkittävä vaikutus valettavien tuotteiden laatuun ja tuotantokustannuksiin. Liian 

alhainen muotin lämpötila aiheuttaa muotin vajaatäytön, kun sula massa jähmettyy liian aikaisin. Alhainen 

lämpötila aiheuttaa myös voimakasta termistä kuormitusta, joka rasittaa ja kuluttaa muottia. Liian korkea 

muotin lämpötila aiheuttaa valettaviin tuotteisiin pintavirheitä, kuten kiinnipalamista tai rakkuloita. vakiona 

pysyvä oikea muotin lämpötila on perusedellytys moitteettomalle ja häiriöttömälle tuotannolle. 

Muottien esilämmitys 

Painevalumuotit esilämmitetään aina valettaessa korkean sulamislämpötilan seoksia, kuten esimerkiksi 

messinkiä, jotta muotti ei vaurioituisi voimakkaiden lämpöjännityksien seurauksena. Yleensä esilämmitys 

tehdään myös valettaessa alhaisen sulamislämpötilan seoksia. Esilämmitys tehdään temperointilaitteilla, 

säteilykuumentimilla, sähköisillä kuumentimilla tai kaasuliekillä. 

Jäähdytys- ja lämmityskanavien suunnittelu 

Suunnittelussa muottisuunnittelijan on otettava huomioon muotin lämpöylläpidon eli jäähdytys- ja 

lämmitysvyöhykkeet. Yleensä jäähdytysjärjestelmä jaetaan useampaan osa-alueisiin ja jäähdytysaineen 

kierto- tai piirikohtaisesti erikseen. 

6.4  Keernat ja insererttilevy 

Kiinteät keernat 

                     

Kiinteillä keernoilla muotoillaan kappaleen 

sisäpuolisia, jakopintaa vastaan kohtisuorassa 

asennossa olevia reikiä, syvennyksiä ja  

porrastuksia. Kiinteitä keernoja käytetään 

muodoille, joita ei ole tarkoituksenmukaista 

työstää suoraan muottilaattoihin tai 

pesälevyihin. Tällaisia muotoja ovat esi- 

merkiksi pitkät ja kapeat reiät tai syvennykset. 

 

Kiinteät keernat on liitetty muottilaattaan 

tai pesälevyyn kiinteästi. Ne eivät liiku 

jakopinnan suunnassa, kuten liikkuvat keernat. 

Liikkuvat keernat 

                    

Liikkuvilla keernoilla muotoillaan kappaleen 

sisäpuolisia, jakopinnan suuntaisia muotoja: 

reikiä, syvennyksiä ja porrastuksia. Jakopinnan 

suuntaisia muotoja kutsutaan myös vasta- 

päästöiksi. Ne estävät valukappaleen ulos- 

työnnön. 

Liikkuvia keernoja ovat jakopintakeernat ja 

upotetut keernat. Liikkuva keerna vaatii 

muottiin keernanvetomekanismin. Jako- 

pintakeernat voidaan vetää luistimeka- 

nismilla. Upotettua keernaa varten muottiin 

on liitettävä keernanvetosylinteri tai sähkömoottori. 
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Inserttilevy 

            

Inserttilevy (kovapala) on työkaluteräksinen 

laatta, johon työstetään muottipesä ja osa 

valujärjestelmää. Inserttilevyyn tai sen ja 

muottilaatan väliin voidaan kiinnittää muita 

valukappaleita muotoavia osia. 

Erillistä inserttilevyä ei käytetä aina, koska 

kaikki muottipesän osat voidaan työstää myös 

suoraan muottilaattaan. Inserttilevyä 

käytetään, kun halutaan säästää kallista 

työkaluterästä tai silloin, kun kokonainen 

muottilaatta ei mahdu käytössä olevaan 

työstökoneeseen. Erityisesti kipinätyöstökoneet 

ovat usein pienikokoisia ja muottipesä 

joudutaan joskus työstämään useampaankin 

inserttikappaleeseen. 

 

6.5  Ulostyöntöjärjestelmä 

Ulostyöntimet 

                                                                    

Ulostyöntimien tarkoituksena on irrottaa jähmettynyt kappale muottipesästä. Irronnut kappale jätetään 

kiinni yhteen tai useampaan kantavaan ulostyöntimeen, pudotetaan suoraan alas tai työnnetään ulos 

viiveellä siten, että kappaleenkäsittelyrobotti tai valukoneen käyttäjä ennättää tarttua siihen. Pudotettavat 

kappaleet voidaan ohjata liikkeenvahvistimilla oikeaan asentoon. 

Ulostyöntimet ulottuvat muottilaattaan porattujen, tiukkasovitteisten reikien kautta muottipesän pintaan, 

kantavat ulostyöntimet hiukan pitemmälle. Muottilaattaan poratut reiät voivat väljentyä ajan myötä, jolloin 

niihin muodostuu valettaessa purseita. Purseet näkyvät ulostyöntöjälkinä kappaleen pinnalla. 

Ulostyöntimet täytyy asetella tasaisesti, jotta valukappale ei vääntele ulostyönnön aikana. 

Ulostyöntöjälkien ja muiden haittojen vuoksi ulostyöntimet sijoitetaan painevalettaessa muualle kuin 

varsinaiseen kappaleeseen, esimerkiksi ylijuoksujen tai jakokanavien kohdalle. 
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Palautustapit 

 

Palautustapit ovat ulostyöntimien näköisiä, 

muotin jakotasolle saakka ulottuvia terästappeja. 

Niiden tarkoituksena on palauttaa 

ulostyöntölaatta 

ja ulostyöntimien kiinnityslaatta takaisin alku- 

asentoon muotin sulkeutuessa.

6.6  Vastapäästöllisten muotojen muovaamiseen tarkoitetut laitteet 

                    

 

 

Vinotapilla liikuteltava luisti 

(esimerkkirakenne, STRACK): 

 Pohjalevy 

 Ohjauskiskot 

 Luisti 

 Lukituskiila 

 Vinotappi 

 Sokat 

 Kulutuslevy 

Muita laitteita: 

 Hydraulisylinteri 

 Supistuva keerna 

 Hydraulinen kierteen avauslaite 

Tähän ryhmään kuuluvia laitteita tarvitaan kappaleessa olevien vastapäästöllisten muotojen muovaamiseen 

tarkoitettujen liikkuvien keernojen siirtämiseen. Laitteet voivat vaikuttaa myös itse keernaan siten, että 

muotti voi avautua ja kappale voidaan työntää ulos. Liikkuvia keernoja siirretään luistimekanismilla tai 

hydraulisylinterillä. Muita laitteita ovat supistava keerna ja hydraulinen kierteityslaite. 

Luistimekanismia käytetään liikkuvien jakopintakeernojen ja joidenkin upotettujen keernojen siirtämiseen. 

Syvällä olevat tai muuten hankalaan paikkaan sijoitetut upotetut keeernat siirretään tavallisimmin 

hydraulisylinterillä. Hydraulisylinteriä käytetään myös sellaisten muotin jakopinnalle ulottuvien keernojen 

siirtämiseen, jotka rikoontuisivat muotin auetessa. Useimmat liikkuvat keernat voidaan kuitenkin siirtää 

vinotapilla liikutettavalla luistimekanismilla. 

 

 



PAINEVALUMUOTTI JA -VALU 
 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitokset: 

www.valuAtlas 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-952-94-3410-7 

 

 


