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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.
TAKOMUOTTI 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
Tuotesuunnittelun mahdollisuudet vaikuttaa muotin valmistettavuuteen, Ilkka Nieminen, SabriScan Oy
Työvälinesuunnittelu, Mikko Aunio, Ensio Kettunen, Hannu Kääriä, Matti Niinimäki, Paavo Riski, Valtion
painatuskeskus, Ammattikasvatushallitus.
Työvälinetekniikka, Aaltonen, Ekman, Kamppari, Kauppinen, Kivivuori, Paro, Vuorinen, Otatieto 1991.
Isäni oli Lokomolla sepänsällinä, seppänä ja pajan työnjohtajana, eli olen toisen polven metallimies.

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
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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. YLEISTÄ TAONNASTA
Kuumataonta on eräs vanhemmista metallituotteiden valmistusmenetelmistä. Taonnalla voidaan saavuttaa
hyvät työkappaleen mekaaniset ominaisuudet, kuten lujuus ja sitkeys, lyhyt tuotannon kappaleaika ja
korkea tuottavuus. Taottujen tuotteiden jälkityöstötarve on usein vähäinen ja menetelmällä voidaan
valmistaa monimuotoisia kappaleita. Taontaan sopiva materiaalivalikoima on erittäin laaja käsittäen
tavalliset rakenne-, nuorrutus-, hiiletys- ja nitrausteräkset sekä useimmat erikoisteräkset sekä laajan joukon
ei-rautametallisia seoksia, kuten Al-, Cu-, Ti- ja Ni-seokset.
Taonnan haittapuolina voidaan pitää korkeita työkalukustannuksia sekä työkalujen suunnitteluun ja
valmistukseen suunnitteluun vaatimaa suurta työmäärää ja pitkää toimitusaikaa. Taonta onkin
muodostunut taloudelliseksi valmistusvaihtoehdoksi käytännössä vain kun valmistuserät ovat riittävän
suuret.

Kuva 1. Muottitaontavasara kaaviollisesti.
1. runkopilari
2. järkäle
3. alasin
4. sylinteri
5. ylämuotti
6. alamuotti
7. vaimennuskerros
8. perustus
9. lattiataso
Muottitaonnan työvaiheet ovat:
 irrotus lähtöaineesta
 aihion taonta
 viimeistelytaonta
 purseenpoisto
 jälkikäsittelyt
o (normalisointi
o raepuhallus)
Lähtöaineena on yleensä valssattu tanko. Teräksen takomislämpötila on n. 1200 – 800oC. Muovausvoimaa
tarvitaan näin korkeissa lämpötikoissa melko vähän. Takominen on lastuamiseen verrattuna selvästi
epätarkempaa. Myös suorat lämpökäsittelyt taontalämpötilasta ovat yleistymässä. Näin säästetään
energiaa ja työvaiheidenkin määrä pienenee.
Tyypillisiä taontakappaleita ovat esim. kampiakselit, kierokanget, nostokoukut, turpiinien siivet,
hammaspyörät, monet vivut ja akselit. Autoteollisuus on suurin takeiden käyttäjä.
Muottitaonnassa saavutetaan sekä lujuudellisia että valmistusteknisiä etuja. Mekaanisilta
ominaisuuksiltaan takeet ovat vastaavia valuja selvästi parempia. Taonnassa saadaan valssaamista
tehokkaammin suljetuksi teelmän keskiosan huokoset. Tae on aineominaisuuksiltaan parempi kuin
8
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valssatusta tangosta koneistettu kappale. Aineen säästö saattaa myös olla merkittävää. Tosin työkalut,
takomuotit ja purseleikkurit ovat verraten kalliita, joten aivan pieniin valmistussarjoihin muottitaonta ei
luontevasti sovi. Silloin voi esim. vapaa- eli avotaonta olla edullinen vaihtoehto.
Takokappale on muotoiltava helpoksi takoa. Muotoiluun kuuluu mm. jakopinnan sijoittaminen sekä
päästöjen, pyöristysten ja lastuamisarvojen valinta. Takeiden massa ja päämitat ovat rajalliset ja riippuvat
käytettävissä olevista takomiskoneista ja niihin sopivan muotin koosta. Menetelmä rajoittaa myös
työkappaleen muotoa, vaikka melko mutkikkaitakin kappaleita saadaan taotuksi.
Tavallinen takomuotti on kaksiosainen. Alempi muotinpuolikas on kiinnitetty vasaran alasimeen ja ylempi
puolikas vasaran järkäleeseen tai puristimen puskimeen. Takomakoneen muotti voi olla myös kolmiosainen
(kuva 5)
Yhteistoimin takomon kanssa pitäisi selvittää, miten kappale taotaan, mikä on lähtöaineen muoto ja massa
sekä miten aihio valmistetaan. Vasaran koko (iskutyö, järkäleen massa) valitaan lähinnä takeen massan
perusteella (taulukko1). Tämän jälkeen voidaan alkaa muotin suunnittelu.
Muotin suunnitteluvaiheet
Katso kohtaa: Tuotesuunnittelun mahdollisuudet vaikuttaa muotin valmistettavuuteen, Ilkka Nieminen,
SabriScan Oy, sivu 23.
Takomuotin suunnitteluun kuuluu mm.
 kaiverruksen muotoilu ja mitoittaminen toleransseineen
 purseuran suunnittelu
 kaiverruksen pinnankarheuden ja mahdollisen pintakäsittelyn valinta
 vapaan iskupinnan määritys
 muotin rakenneperiaatteen valitseminen
o yksi- vai monikaiverrusmuotti
o muotin poikkileikkaus (ympyrä vai suorakaide)
o yhtenäinen (koko muotti samaa työkaluterästä) vai yhdistetty (runko-osa on halvempaa terästä ja vain
kaiverruksen osuus eli upote on varsinaista muottiterästä, katso kuva 4).
 kaiverrusten sijoittaminen iskupinnan alueelle, viimeistelykaiverrus tulee keskelle
 kaiverruksen etäisyys muotin reunoista
 monikaiverrusmuotissa kahden vierekkäisen kaiverruksen välisen seinämänpaksuuden valinta, matalampi
kaiverrus on määräävä (kuva15).
 muotin korkeuden ja muiden päämittojen valinta (selvitettävä myös, mitä rajoituksia johtuu
takomiskoneesta)
 ohjaustavan valinta (esim. ohjaustapit)
 koneeseen kiinnityksen suunnittelu (esim. lohenpyrstö)
 muotin nostotappien reikien mitoitus
 muottiteräksen valinta
 muotin kovuuden valinta
Purseleikkain (purselevy ja painin) on aina kappalekohtainen, joten sen suunnittelu liittyy yksilöllisesti kunkin
takomuotin suunnitteluun.

Seuraavassa tarkastellaan lähinnä terästen vasarataontaa. Muiden materiaalien osalta viitattakoon
standardeihin DIN 1749 (alumiinitakeet) ja DIN 17673 (kuparimetallitakeet).
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Taulukko 1. Muottitaontavasaroiden iskutyö, järkäleen massa ja
suositeltu takeen (aihion) massa.

Kuva 2. Takomuotin osat.
1. kaiverrus purseurineen
2. iskupinta
3. ohjaustappi
4. sivupinta
5. otsapinta
6. vertailupinta
7. nostotapin reikä
8. tukipinta (lohenpyrstöosan alapinta)

2. KAIVERRUKSEN SUUNNITTELU
Katso kohtaa: Tuotesuunnittelun mahdollisuudet vaikuttaa muotin valmistettavuuteen, Ilkka Nieminen,
SabriScan Oy, sivu 23.
Kaiverruksen muotoilu ja takokappaleen suunnittelu ovat oikeastaan saman asian eri puolia. Kaiverrus on
ikään kuin takeen negatiivi. Tae on suunniteltava takoteknisesti oikean muotoiseksi. Tärkeä lujuusopillinen
näkökohta on syyrakenteen homioonotto. Esim. teräksen iskusitkeys on selvästi parempi syyrakenteeseen
nähden poikittain a) (koesauva syyrakenteen suuntainen) kuin syyrakenteen suunnassa b) (sauva
kohtisuorassa syitä vastaan).

a)

b)
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Kuva 3. Monikaiverrusmuotti ja sillä taottavan kappaleen työvaiheet. Lähtöaineena on valssattu
pyörötanko. Viimeistelykaiverrus on muottipinnan keskellä.

Kuva 4. Yhdistetty muotti (upotemuotti). Upote on kuumatyöterästä.
a) Upote 1 on runko-osan 2 tasolla.
b) Upote korkeammalla. Upote on edellistä suurempi riittävän iskupinnan saamiseksi
c) Suorakaiteen muotoinen upote. Huom. viisteet ja pyöristykset. Upote kiinnitetään yleensä
kutistusliitoksella ja sovite on tyyppiä H8/u7.
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Takeen suunnittelusta
Standardissa SFS 3505 on terästakeiden yleisiä muotoilu- ja mitoitusohjeita.
Jakopinta jakaa takeen kahteen osaan siten, että pinnan sijainti vastaa muotin jakopintoja. Jakopinnan
tulee helpottaa aineen virtausta muotissa. Periaatteessa sen olisi jaettava tae kahteen yhtä suureen
puolikkaaseen, ja samalla olisi pyrittävä mataliin kaiverruksiin. Muotin kestävyys on sitä parempi, mitä
pienempi on suhteellinen kaiverruksen syvyys
jossa h on kaiverruksen suurin syvyys ja b on kaiverruksen leveys ja l on sen pituus.
Suora jakotaso on usein parempi kuin murtojakopinta. Jos kappale edellyttäisi murtojakopintaa, olisi
harkittava, voidaanko muuten valmiiksi, mutta suoraksi taottu kappale taivuttaa muotista oton jälkeen.
Jakopinta voisi siis ollakin tasomainen.
Jakopinta pitäisi sijoittaa niin, että voidaan käyttää hyväksi ns. luonnollisia päästöjä (kappaleen muodosta
johtuvia päästöjä). Vastapäästöjä ei normaalisti sallita. Erikoismenetelmin on tosin mahdollista valmistaa
kappaleita, joissa on vastapäästöjä. Lastuttavat pinnat sijoitetaan mieluummin kohtisuoraan iskusuuntaa
vasten. Jakopinnan sijoittamista takeen särmään on pyrittävä välttämään. On harkittava voidaanko
purseleikkaimen muotoa yksinkertaistaa sopivalla jakopinnan valinnalla (kuva 22).
Valmiissa takeessa jakopinnan sijainti näkyy nauhamaisesta purseen leikkausjäljestä, joka kiertää
kappaletta.

Kuva 5. Vaakasuoraan takomakoneeseen tarkoitetun muotin periaate. 1 kiinteä ja 2 liikkuva muotti, 3
tyssäysmuotti. a) Ennen takomista ja b) takomisvaiheen päättyessä.

Kuva 6. a) Takeen poikkileikkauksen
perusmuoto ja b) vastaava takotekninen muoto pyöristyksineen
ja päästöineen.

Iskun suuntaiset pinnat on varustettava päästöllä, jotta tae irtoaisi muotista. Ulkopuolinen päästökulma on
jonkin verran pienempi kuin sisäpuolinen. Vasaratakeiden ulkopintojen päästö on tavallisesti 6…7o ja
sisäpintojen n. 9o. Vain pakottavissa tapauksissa voidaan valita pieni (n. 1o) päästö, jolloin muotissa
tarvitaan ulostyönnintä. Vaakasuorilla takomakoneilla taottavien kappaleiden päästöt voidaan sen sijaan
ottaa melko pieniksi. Päästö on aina nimellismitan lisämittana, ellei päästö johdu kappaleen muodosta.
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Pyöristykset on pyrittävä valitsemaan suhteellisen suuriksi. Pyöristyksillä voidaan ohjata aineen virtausta
muotissa. Muotin kestävyys riippuu mm. oikeista pyöristyksistä. Takeen sisäpuoliset pyöristykset ovat
suuremmat kuin ulkopuolisten nurkkien. Pyöristyssäde on sitä suurempi, mitä syvempi kaiverruksen kohta
on. Esim. jos etäisyys jakopinnasta on 10 mm, voidaan ulkopuoliseksi säteeksi valita 2 ja sisäpuoliseksi 4
mm, ja jos etäisyys on 100 mm, pyöristykset ovat vastaavasti 6 ja 16 mm.
Pienin sallittu seinämänpaksuus on n. 3 mm. saman takeen seinämäpaksuus ei saa vaihdella kovin paljon.

Kuva 7. Teräksisten muottitakeiden päästöjä, pyöristyksiä, seinämänpaksuuksia ja työvaroja (z1).
Taulukoissa 2, 3, ja 5 käytetään vastaavia merkintöjä. Pyöristys rs on keskimmäisessä kuvassa.
Lastuttavaksi tarkoitettuihin pintoihin on lisättävä työvaraa takeen mittojen mukaan 1,5 – 7 mm. Työvaraa
otetaan mahdollisimman vähän, mutta kuitenkin niin paljon, että pintavirheet saadaan poistetuksi. Vara
valitaan standardin SFS 3505 taulukoiden perusteella.

Kuva 8. Muottitakeiden a) poikkileikkauksia ja b) mittasuhteita. Mittaluvut saadaan taulukoista 2, 4 ja 5.
13
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Tavallinen takomuotti ei sovellu läpimenevien reikien valmistamiseen. Kun tällaisia reikiä tarvitaan, taotaan
molemmin puolin upotukset, joiden välinen seinämä (s1) poistetaan takomisen jälkeen
purseenleikkaamisessa tai koneistamalla (kuvat 9 ja 21). Vaakasuoralla takomakoneella voidaan tehdä
läpimeneviäkin reikiä. Koneen pääluistiin kiinnitetään tarkoitukseen sopiva pistin. Pyörötangosta voidaan
valmistaa esim. rengasmaisia kappaleita.
Upotuksen sivujen päästöt riippuvat upotuksen syvyydestä: mitä syvempi upotus, sitä suuremmat päästöt.
Pienet upotukset voidaan tehdä kartio- tai pallomaiseksi kuvan 9 makaan. Muotin kaiverruksessa on
upotuksen tekemistä varten tappimaisia ulokkeita eli tuurnia.

Kuva 9. Tavallisella takomuotilla ei voi
tehdä takeeseen läpimenevää reikää.
Upotuksen pohja voidaan puhkaista
purseenpoiston yhteydessä. Karttioupotusta voi käyttää poraamisen
lähtökohtana.

Taulukko 2. Takeen sisäpuolisia pyöristyksiä r2 ja r4 sekä ulkopuolinen pyöristys r1. Mitat mm.

Taulukko 3. Muotissa olevan tuurnan (takeessa olevan upotuksen) pään pienempiä pyöristyksiä (r5). Liittyy
kuvaan 7.. Mitat mm.
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Taulukko 4. Takeen pohjan paksuudet s1 vaikeusryhmälle M 1 (mitat mm). Merkinnät kuvan 8 mukaan.

Taulukko 5. Seinämän ja rivan paksuudet
s2 sekä sisäpuoliset pyöristykset r3. Mitat mm.
Mittojen s2 ja r3 lukuarvot pätevät SFS 3503
mukaisille vaikeusryhmän M1 teräksille.
Ryhmälle M2 taulukon lukuarvoja voi olla
tarpeen suurentaa jopa 1,5 kertaisiksi.
Liittyy kuvaan 8.
Taottaessa kuormittuvat varsinkin tuurnan reunat suuresti, kun takeen kuuma metallimassa puristuu
tuurnaa vasten. Tuurnalla on taipumus tyssääntyä, jopa niin pahoin, että takeen irtautuminen muotista voi
vaikeutua. Reunojen pitäisi olla riittävästi pyöristettyjä. Kaikesta huolimatta tuurnia joudutaan aika-ajoin
korjaamaan hitsaamalla. Usein tuurna tehdäänkin vaihdettavana irto-osana, joka kiinnitetään muottiin
puristussovitteena.

3. KAIVERRUKSEN MITOITUS
Kutistuma
Kaiverruksen mitat perustuvat takokappaleen mitoitukseen. Tae otetaan muotista kuumana, joten se
saavuttaa lopulliset mittansa vasta jäähtyessään huoneenlämpöön. Terästakeet poistetaan muotista n. 700
– 900oC:n lämpöisinä viimeistelyiskun jälkeen. Kaiverrusta mitoitettaessa voidaan kutistuminen ottaa
huomioon seuraavan lausekkeen mukaan:
n = N (l + ) + 0,5 x TE
= x t x 10-4%
= pituuden keskimääräinen lämpötilakerroin välillä 20o – t
(oC), n on kaiverruksen minimimitta, N on vastaava takeen alarajamitta ja t on lämpötila, jossa tae otetaan
muotista.
Tekijä TE riippuu kunkin takomon tarkkuustasosta. Jollei muuta tietoa ole, oletetaan, että TE = (0,6…0,7) x T,
jossa T on takeen toleranssi. on kutistumistekijä (taulukko 6).
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Taulukko 6. Eräiden hiiliterästen kutistumistekijät prosentteina lämpötilassa t,
jossa tae otetaan muotista. Arvot ovat
suuntaa-antavia.

Käytännössä riittää usein, että kaiverruksen mitta otetaan 1,2 – 1,5 % suuremmaksi kuin vastaava valmiin
teräksen nimellismitta.
Toleranssit
Toleranssistandardien SFS 3503 mukaan mitat jaetaan kahteen tarkkuusluokkaan eli normaaliin F ja
tarkempaan E, joka kuuluu lähinnä yksittäisille mitoille. Vaakasuoraa takomakonetta käytettäessä
sovelletaan vain F-luokkaa. Eri terästen muovattavuus poikkeaa toisistaan, joten takeet jaetaan taräslajin
mukaisesti vaikeusasteisiin M1 ja M2.
Lisäksi on otettava huomioon ns. muototekijä eli takeen ja sen vaippakappaleen suhde. Muototekijä
saadaan lausekkeesta:
S = m S / mH
mS = takeen massa, mH = takeen suurempien mittojen perusteella muodostetun
vaippakappaleen massa (kuva 10).
Mitä pienempi muototekijä on, sitä suuremmat ovat sallitut mittapoikkeamat: S1 on tarkin ja S4 epätarkin
luokka. Muototekijä korvaa sitä, että haarautuvat, ulokkeiset kappaleet ovat epätarkempia kuin yhtenäiset,
vaippakappaleen muotoa lähenevät takeet.
Tavallisen muottitakeen tarkkuus vaihtelee rajoissa IT 10 – 16. Muotin on oltava 3 – 4 IT- astetta tarkempi
kuin takokappaleen. Kaiverruksen valmistustoleranssi TG riippuu takeen toleranssista.
TG = (0,2…0,3) x T

T = takeen toleranssi

Pienillä nimellismitoilla kaiverruksen toleranssi on muutamia kymmenesosamillimetrejä.

Kuva 10. Vaippakappaleen muodostaminen (pistekatkoviiva).
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Esim. Miten mitoitetaan kaiverrus, kun takeen mitan N on oltava 50 mm?
Jos kutistumistekijä on 1,22 %, takotoleranssi 1,4 mm ja TE = 0,6 T, saadaan
n = (50 x 1,0122 + 0,5 x 0,84) mm
= 51,03 mm eli n. 51 mm
TG = 0,2 x 1,4 mm = 0,28 mm eli n. 0,3 mm
Kaiverrukseen mitaksi merkitään 51+0,3

Kuva 11. Takotoleranssin määräytyminen SFS 3503:n mukaan. Tarkkuusluokka F.

Kuva 12. Nostokoukun taepiirustus toleranssimerkintöineen.
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4. PURSEURA
Takeen aihio tai välivaihe, joka viimeistelykaiverruksessa saa lopullisen muotonsa, on jonkin verran
suurempi kuin valmis tae. Ylimääräinen aine puristuu purseuraan. Uran toisena tarkoituksena on säädellä
aineen virtausta, jotta kaiverruksen joka kohta täyttyisi. Purseuraan kuuluu purserako ja –tasku (kuva 13).
Purseen suuruus riippuu takeen muodosta ja vaihtelee melko paljon. Aina ei ennakolta tiedetä. kuinka
suureksi pursetasku olisi mitoitettava. Tavallisesti pursetta muodostuu 15…20 % valmiin kappaleen
tilavuudesta, joskus enemmänkin. Tarpeettoman leveä yra vähentää muotin tehollista iskupintaa.
Pursetasku ei saisi koskaan täyttyä kokonaan. Silloin on lähellä vaara, että taottavaa ainetta pursuaa siitä
iskupintojen väliin ja takeesta tulee liian paksu, koska muotti ei pääsekään sulkeutumaan.
Purseraon mitoitus on kokemusperäistä. Mitoitus voi perustua takeen massaan tai leveyteen.
Purseraon paksuus s voidaan arvioida esim. kaavalla:
s = 0,017 x X +

jossa X on kaiverruksen suurin leveys jakotasolla, laadut mm.

Kuva 13. Eräs purseuratyyppi.
1. purserako
2. pursetasku
3. jakopinta

Kuva 14. Purseraon mitat takeen massan
mE perusteella. Käyrän a mukaisia arvoja
voidaan pitää lähtökohtana. b on raon
leveys ja s paksuus (kuva 13)
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5. MUOTIN ULKOINEN MUOTO
Ulkoisella muodolla tarkoitetaan muotin muita kohtia kuin kaiverrusta ja purseuraa. Muotin päämitat
riippuvat lähinnä kaiverruksen tai kaiverruksien koosta ja vasaran mitoista.
Viimeistelykaiverrus sijoitetaan iskupinnan keskelle siten, että vältetään epäkeskisyydestä aiheutuva
kippausmomentti. Helpointa tämä on yksikaiverrusmuotissa taottaessa kappaletta, joka on
pyörähdyssymmetrinen ja jonka projektio jakotasolla on ympyrä. Ympyrän keskipiste tulee muottipinnan
painopisteeseen, joka puolestaan kohdistetaan järkäleen keskiviivalle. Täten taontavoima ja
muodonmuutosvastuksen aiheuttama voima pyritään saamaan samalle suoralle, kohdakkain.
Muunmuotoisissa kappaleissa muodonmuutosvoimien resultantin paikan määritys ei ole aivan helppoa.
Karkeasti ottaen riittää, että haetaan purseuran rajoittaman pinnan painopiste ja sijoitetaan kaiverrus siten,
että painopiste yhtyy iskupinnan keskiöön eli joutuu esim. sylinterikäyttöisen männänvarren keskiösuoralle.
Kaiverruksen etäisyys muotin reunasta valitaan siten, että seinämä kestää muovautuvan metallin
aiheuttaman paineen (kuva 15).

Kuva 15. A) Kaiverruksen vähimmäisetäisyys muotin reunasta, B) vierekkäisten kaiverrusten väli ja
C) muotin minimikorkeus. Kaiverruksen syvyyttä on merkitty h: lla.
Vapaalla iskupinnalla tarkoitetaan sitä osaa muotin pinnasta, joka voi taottaessa iskeytyä toista
muotinpuolikasta vasten. Pinnan suuruus valitaan liikkuvien massojen mukaan. Taontaisku ei saa aiheuttaa
muottiin pysyvää muodonmuutosta. Vasaramuoteissa vapaata iskupintaa on oltava 25 – 30 mm2 järkäleen
ja ylämuotin yhteisen massan 1 kg kohti. Järkäleen minimikoko (massa) riippuu taottavan aihion massasta
ja se voidaan arvioida taulukosta 1.
Muotin korkeus määräytyy kaiverruksen suurimman syvyyden h perusteella. Lohenpyrstön leveys vaikuttaa
teholliseen korkeuteen H (vrt. kuva 18). Uudelleenkaiverrusvara on n. 20 mm ja se lisätään muotin
korkeuteen, mikäli muotin uudelleenkaiverrus tulee kysymykseen. saatavilla olevien muottiaihioiden koko
on otettava huomioon. Muottiaihio voidaan myös tehdä valamalla tai vapaataonnalla, jolloin aihion mitat
voidaan valita melko vapaasti.
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Jos tarvitaan ohjaustappeja, sijoitetaan niiden keskikohta muotin reunoista mitan 1,5 x d päähän, kun d on
tapin läpimitta. tapit kiinnitetään alamuottiin esim. sovitteella H7/s6. Ylämuotissa on muotin koon mukaan
välystä 0,2…0,5 mm tapin ja reiän välillä. Ohjaustappeja on yleensä kaksi, joskus neljä. Tapit voidaan tehdä
samasta teräksestä kuin muottikin, esim. WNr 1.2714. Tappien kovuus on pienissä muoteissa (1 – 20 kg:n
takeet) 390 – 420 HB ja isoissa (20 – 100 kg:n takeet) 360 – 390 HB.

Kuva 16. Ohjaustappi ja sen mitoitus. Samankeskisyyden saavuttamiseksi tapin tarvitsemat reiät tehdään
muotinpuoliskot yhteen puristettuna.
Muotti kiinnitetään kuvan 17 esittämällä tavalla alasimen ja järkäleen lohenpyrstöuriin kiiloilla (1:100).
Lohenpyrstön kulma usein 5o, mutta pienempikin riittää. Pyöristys R on otettava kyllin suureksi, jotta
vältettäisiin lovenvaikutuksen aiheuttama murtumavaara. Lohenpyrstön leveys ja korkeus on valittava sen
vasaran mukaisesti, johon muotti on tarkoitettu. Joissakin vasaroissa on kiinnityspinnassa ns. pidätinkoroke
(kuva 17).
Upotemuotti (kuva 4). Muotin upote on muottiteräksinen kappale, jossa on kaiverrus, purseura ja
iskupintaa ja joka kiinnitetään muottirunkoon. Upotemuotilla voidaan siis säästää kallista työkaluterästä.
Jos upote ja rungon pinta ovat samassa tasossa, voi upote olla verraten pieni, koska varsinainen iskupinta
on rungossa. Upote voidaan kiinnittää puristussovitteella tai ruuveilla, kiiloilla tms. Kutistusliitoksissa on n.
1
suurempi kuin rungon vastinreiän läpimitta. Liitos ei saa taottaessa löystyä. Upotteenirrottamiseksi on
rungossa läpimenevä reikä, josta tuurnalla voidaan upote tarvittaessa painaa irti.

Kuva 17. Muotin kiinnitys vasaran lohenpyrstöön kiiloilla. Kulma on 0,5 – 5o. P on pidätinkoroke
(vasarakohtainen), muotin tukipintaan on tehtävä vastaava kolo.
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Kuva 18. Tehollisen korkeuden H määräytyminen ja lohenpyrstön pyöritys R. Lohenpyrstön tulisi olla leveä
(b). Välys v on 3 – 6 mm muotin koon mukaan. Varsinkin a-tapauksessa tarpeeksi iso pyöritys on tärkeä
lovivaikutuksen vähentämiseksi.

Kuva 19. Vasaramuotin lujuuden riippuvuus kaiverruksen syvyydestä (h) ja muotin suuruudesta. V on
muotin tilavuus ja m on sen massa. Jo kaiverruksen suurin syvyys on esim. 40 mm ja muotin tilavuus 20 dm3
(m = 157 kg), saadaan Rm 1360 N/mm2, jonka perusteella kovuus on n. 408 HB (n.43 HRC).
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6. MUOTIN AINE JA KOVUUS
Katso kohtaa: Tuotesuunnittelun mahdollisuudet vaikuttaa muotin valmistettavuuteen, Ilkka Nieminen, SabriScan Oy,
sivu 23.

Kuumataonnan muotteihin käytetään kuumatyöteräksiä. Yleensä ne ovat kuumamuokattuja (valssattu
tanko tai vapaatae). Myös valuteräksistä tehdään muotteja. Valettu muotti soveltuu paremmin
takopuristimeen kuin vasaraan.
Tyypillinen muottiteräs on esim. 56NiCrMoV 7 (WNr 1.2714). Sen hiilipitoisuus on 0,56 % ja seostuksena on
1 % kromia, 1,7 % nikkeliä, 0,45 % molybdeeniä ja 0,15 % vanadiinia. Ennen takomisen aloittamista työkalu
on esilämmitettävä 200 – 300oC:een esim. uunissa tai infrapunalämmittimessä. Kylmänä muotti voisi iskun
vaikutuksesta murtua. Työskentelyn aikana muottia jäähdytetään vesisumulla tai paineilmalla. Kaiverrusta
voidellaan taonnan yhteydessä esim. grafiittipitoisella voiteluaineella. Kuumaa taetta ei saa pitää muotissa
yhtään kauempaa kuin on välttämätöntä.
Muita yleisiä muottiteräksiä ovat WNr 1.2713, 1.2343, 1.2344, 1.2365 jaa 1.2567. Pienille valmistussarjoille
soveltuu verrattain halpa laji WNr 1.6582.
Kaiverruksen pintakerroksen lämpötila vaihtelee takomisen aikana. Ajan mittaan voi syntyä lämpörepeilyä.
Molybdeeni- ja kromiseostus sekä hiilipitoisuuden alentaminen parantavat muottiteräksen
repeilynkestävyyttä.
Takomuottiteräkset nuorrutetaan verraten koviksi. Kovuus on n. 30 – 50 HRC, ja se riippuu lähinnä
kaiverruksen syvyydestä. Kovuuden suurentuessa muotin kulumiskestävyys paranee, mutta säröilyn vaara
pahenee. Kuvan 19 käyrästöstä saadaan vasaraan tarkoitetun muotin lujuus. Lujuuden asemasta
työpiirustukseen merkitään kovuus esim. Rocwellin C-asteina, jolloin merkintään liittyy 2 – 4 HRC:n
toleranssialue (esim. 42 2 HRC). Mitä kovempi muotti on, sitä helpommin se voi iskusta halkeilla.
Puristinmuotteihin ei kohdistu iskuja, joten ne voivat olla kovempia ja siis lujempia kuin vasaramuotit.

Kuva 20. Esimerkki muotin kovuuden funktiona. Kaiverruksen läpimitta uutena on d ja kuluneena D. Muotti
on terästä WNr 1.2743.
Muottiteräksen toimitustila on tavallisesti pehmennyshehkutettu. Jos halutaan käyttää valmiiksi
nuorrutettua muottiaihiota, ei sen lujuus saa ylittää arvoa Rm = 1400 N/mm2, mikäli muotti valmistetaan
lastuamalla. Upotemuotin runkoaineeksi valitaan seostamaton tai niukkaseosteinen teräs, joka
nuorrutetaan lujuuteen 800 – 1100 N/mm2.
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7. MUOTIN VALMISTAMISESTA
Lähde: Tuotesuunnittelun mahdollisuudet vaikuttaa muotin valmistettavuuteen, Ilkka Nieminen, SabriScan Oy.

7.1 Tuotesuunnittelun mahdollisuudet vaikuttaa muotin valmistettavuuteen
7.2 Taustaa
Työvälineen, muotin, nopea valmistaminen ja toimitus lähtee tuotesuunnittelusta. Jotta muotti tai muu
työväline voidaan valmistaa mahdollisimman tehokkasti, tuotteen suunnittelu- ja muotoiluvaiheessa pitää
tuntea ja ottaa huomioon nykyaikaisten menetelmien mahdollisuudet, mutta toisaalta myös rajoitukset.
Tuotesuunnittelun lähtökohtana ovat tuotteelle asetetut toiminnalliset vaatimukset, käyttöympäristön
asettamat vaatimukset, muotoilunäkökohdat ja asiakkaan esittämät toivomukset. Nämä eivät useinkaan ole
ristiriidassa valmistettavuuden kanssa. Kysymys on yleensä siitä, missä vaiheessa halutaan kuunnella
muotinvalmistajaa. Hyvin pienillä muutoksilla ja yksityiskohtien järkeistämällä saadaan aikaan dramaattisia
säästöjä muotinvalmistuksessa ja siten kokonaisläpäisyajoissa. Näillä yksityiskohdilla ei yleensä ole eikä saa
olla minkäänlaisia vaikutuksia tuotteen toimintaan, ulkonäköön tai käytettävyyteen. Niillä voidaan
kuitenkin lyhentää merkittävästi valmistusaikoja, vähentää työvaiheita sekä pienentää
virhemahdollisuuksia. Lisäksi niillä on yleensä edullinen vaikutus itse tuotteen valmistusprosessiin.

7.3 Muottimateriaalin valinta
Muotin materiaalista on järkevää keskustella jo tuotesuunnitteluvaiheessa. Ku sarjasuuruudet ja tuotteen
elinikä tunnetaan, voidaan muottimateriaalien valinta suorittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
vaihtoehtoja on nykyisin olemassa…
…Toisaalta nykyaikaisen lastuavan työstön keinoilla voidaan työstää myös karkaistuja teräksiä kovuuteen 62
HRC, jopa sen ylikin. Lastuamisteknisesti niiden jyrsintä, myös rouhinta on täysin mahdollista. Merkittäviä
etuja voidaan saavuttaa erityisesti silloin, kun työväline voidaan valmistaa karkaistussa tilassa alusta
loppuun, sekä rouhinta että viimeistely yhdellä kiinnityksellä. Parhaimpia sovellutuksia ovat taontamuotit ja
vulkanointimuotit, myös painevalumuotit ja ruiskuvalunuotit, joissa kuitenkin syvät reiät pitää tänä päivänä
valmistaa pehmeässä tilassa. Reikien ja kierteiden valmistaminen karkaistuun teräkseen on mahdollista,
mutta ei välttämättä taloudellisesti kannattavaa.

7.4 Tuotteen geometriset piirteet valmistuksen kannalta
Nykyaikaisella lastuavan työstön menetelmillä suuri osa muotin osista voidaan valmistaa suoraan jyrsimällä
riippumatta muottimateriaalista, niin alumiiniset kuin karkaistusta teräksestäkin tehtävät muotit. Muoto,
joka aikaisemmin valmistettiin uppokipinätyöstöllä (elektrodissa tuotteen positiivi muoto) pystytään
nykyisin hyvin usein valmistamaan suoraan jyrsimällä aihioon tuotteen nagatiivi muoto. Toisin sanoen
tuotteen ulkopuolisissa reunoissa ja nurkissa pitää olla pyöristyssäde, mutta sisäpuoliset nurkat puolestaan
voivat olla muotin valmistuksen kannalta teräviäkin. Pyöristyssäteillä ei useinkaan ole merkitystä tuotteen
toimivuuden tai olko näön kannalta, päinvastoin.
Oleellista on erottaa nurkkapyöristykset ja reunapyöristykset. saavutettava pyöristyssäde pystynurkissa
määräytyy pyörivän työkalun säteestä, ts. pyörivillä työkaluilla ei voida valmistaa teräviä kulmia. Vastaavasti
pyöristyssäde reunoissa määräytyy lastuavan terän nurkkapyöristyksestä, joka voi olla nolla, mutta
mieluummin suurempi, erityisesti syvissä muodoissa.
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Tuotteen ulkopuolisissa pystynurkissa olevan pyöristyksen suuruudella on merkitystä valmistus
kustannuksiin. Mikäli tuotteessa on oltava terävä nurkka, on pakko käyttää kipinätyöstöä, jolloin elektrodin
valmistuksesta, kappaleen uudelleen asemoinnista ja itse kipinätyöstöstä aiheutuu lisäkustannuksia.
Lastuavalla terällä voidaan pienemmillään valmistaa 0,2 mm:n pyöristyssäde, mutta esimerkiksi 0,5 mm:n
tai 1,0 mm:n säteet ovat huomattavasti edullisempia valmistuksen kannalta. Ajansäästöinä se saattaa
merkitä useita tuntia, jopa päiviä. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon tietenkin myös tuotteen kestävyys
ja valettavuus (mm. ainekeskittymät). Vastaavia säästöjä voidaan saavuttaa isommissakin muoteissa ja
esimerkiksi muottirunkojen insatsipoteroiden koneistuksessa suurentamalla esimerkiksi nurkkapyöritys
R10:stä R16:een. Myös muottisuunnitteluvaiheessa voidaan siten vaikuttaa valmistettavuuteen.
Reunapyöristykset voidaan koneistaa teräväksi (R0), mikäli työkalun ulottavuus riittää, tai lähes teräväksi
kallistamalla työkalua tai kappaletta. Tässäkin tapauksessa pyöristyksien säteillä on merkittävä vaaikutus
valmistusaikaan ja siten hintaan.
Muita tuotteessa huomioitavia seikkoja, joilla vaikutetaan muotin valmistettavuuteen, ovat mm. päästöjen
suuruus ja ohuiden ripojen leveyden suhde korkeuteen. Muotteihin voidaan helposti valmistaa jyrsimällä
uria, joiden leveys pohjalta on 2 mm, syvyys 50 mm ja päästö 2 – 3 astetta.

7.5 Yhteenveto
Muotinvalmistajan kannalta on ihanteellista päästä mukaan tuotteen muotoilu- ja suunnitteluvaiheeseen
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Asiakasvaatimuksista, tuotteen toimivuudesta ja ulkonäöstä
tinkimättä, pienten yksityiskohtien määrittämisellä voidaan lyhentää merkittävästi tuotteiden saamista
markkinoille. Työväline voidaan valmistaa lastuavalla työstöllä alusta loppuun ilman turhia välivaiheita.
Riskit vieheisiin pienenevät ja tuotannon ylösajo nopeutuu merkittävästi. Kehityksen jarruna ovat usein
asenteet ja ennakkoluulot, totutut vanhat toimintatavat sekä tuotteen suunnittelu perinteisillä
valmistusmenetelmillä valmistettavaksi.

7.6 Pintakäsittely
Typetyksellä, ohuella kovakromauksella tai kuluvien kohtien kavahitsauksella voidaan muotin kestoikää
pyrkiä pidentämään. Myös ionipinnoitusta, boorausta, jopa hiilettämistäkin on kokeiltu. Ioninitrausta
puristinmuoteissa on saatu hyviä tuloksia.

8. PURSEENPOISTO
Purse poistetaan takeesta puristimessa purselevyn ja painimen avulla (kuva 21). Levyn aukko vastaa takeen
jakopinnan profiilia. Painimen alapinta on muotoiltu mukailemaan takeen pintaa, jotta puristusvoima ei
taivuttaisi taetta.
Purse voidaan poistaa joko kuumana tai kylmänä. Kylmäleikkaus sopii lähinnä vain pienille takeille.
Kylmäleikkaus voi joskus aiheuttaa repeilyä, mutta on kuitenkin kuumana leikkaamista nopeampaa eikä ole
sidoksissa takomisen tahtiin. Pursetta poistettaessa lävistetään myös takeisiin upotuksina esitaotut reiät
(kuva 9).
Purselevyn aukko kannattaa tehdä muodoltaan yksinkertaiseksi (kuva 22). Täten purseenleikkauksen
pohtiminen liittyy myös jakopinnan valintaan.
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Kuumaleikkauksen purselevy valmistetaan esim. teräksestä WNr 1.2713 ja kylmäleikkauksen teräksestä
WNr 1.1620. Levyn runko voidaan tehdä myös C 45:stä, jolloin leikkausreunat tehdään hitsaamalla sopivan
lujalla lisäaineella.
Viime aikoina on kehitetty erikoistapauksiin soveltuva purseeton muottitaonta, purseeenpoistoa ei tarvita
ja samalla säästyy ainetta.

Kuva 21. Purseen leikkaaminen. A) Sarjatyökalu purseen poistoa ja reiän pohjan lävistystä varten.
B) Luistiin kiinnitetty purselevy. C) Painimen ja purselevyn väli.

Kuva 22. Takeen (a) jakotaso on valittu pituusakselin suuntaiseksi, jolloin purselevyn valmistaminen on
hankalaa (b). Jos jakotaso on suunnassa Z, levyn aukko on helppo tehdä. Muotin kaiverruksen tulisi
kuitenkin olla mahdollisimman matala, joten b on muotin kannalta edullisin.
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