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JOHDANTO 
LEIKKAIN, SYVÄVETOTYÖKALU JA VENYTYSMUOVAUS 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 

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

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

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

o 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 

 

https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_j38i4_AOJG7IJS-A
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBFFLMAoreDjyCvy
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA3auC16LwtkzOK3
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAySoSg0buj-ERd2
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAYObEVE5MhcIzyd
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBBjQOwr_pAbkh_V
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAWl4f4gBB8VJZCn
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kADAVO1Dhc6DKN4U
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kASB9lox3W6QxLu-
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAPOUaPRvh8ChI_r
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAqikkcpjQeKxH9j
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAt5AWG_2CIoEvf9
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAjCtMW1xUf1vCeL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Fb%2Fs%21AgmIzq_1uvK_hkDl_STrNSvNgoZO%3Ffbclid%3DIwAR17HiNNCxn8DSojaeb7SAtqQfrDtYgWGgzsdgcMFbHzOLdFPEXn6dI731U&h=AT1YuujhSdmjTpEGBV80uxiAUkBGEtgK1Xx2gG1cfOEH9aPWXipJHb087fxySJIYArqAthvqFwXDEtTFh3gfNI5Ce56N7X2KjWoeAie2XaWFJPg0Od_teP0xjbvwV5XyN2i2kjQm2cKTH_hnGMBtyd2Y7Ul_hAxb1BoXwvhJm1A
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


LEIKKAIN, SYVÄVETOTYÖKALU JA VENYTYSMUOVAUS 
 

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. 

 
LEIKKAIN, SYVÄVETOTYÖKALU JA VENYTYSMUOVAUS 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 
Työkaluvalmistajan lll Moduli, Ammattikasvatushallitus 1979 

MET 23/80, 17/81, 28/84, 23/86 

Aaltonen-Ekman-Kemppari-Kauppinen-Kivivuori-Vuorinen, OTATIETO Työvälinetekniikka 1991 

Kalevi Aaltonen, Paul Andersson, Veijo Kauppinen, WSOY Levytyö- ja työvälinetekniikat 1997 

  

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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1  JOHDANTO 
Meistotyöt ovat ohutlevyosien valmistuksessa yleisiä. Meistotekniikka jaetaan leikkaukseen ja 

muovaukseen. Meistoteknisiä töitä ovat leikkaus ja lävistys. Yleislevytöitä ovat esim. leikkurilla 

leikkaaminen ja levytyökeskuksen työkalut. Meistettävät levyt ovat yleensä ohutlevyjä (paksuus alle 3 mm). 

Meistettäviä materiaaleja ovat mm. teräkset ja ruostumattomat sekä haponkestävät teräkset. Meistotyössä 

yleisin työväline on leikkain. Jonoleikkaimessa tehdään samassa työkalussa useita leikkaustyönvaiheita. 

Leikkainta käytetään puristimissa, joka on yleensä epäkeskopuristin. Leikkauksessa käytetään leikkainta, 

jonka osat ovat pistin ja tyyny. Meistotyössä päästään suhteelliseen hyvään valmistustarkkuuteen ja 

tuotantonopeuteen. Meistotyökalu koostuu yleensä useista standardikomponenteista, kuva 1, joita ovat 

mm. työkalun runko, johteet, pistimet ja kiinnityslevyt. Leikkausta ovat leikkaamisen ja lävistämisen lisäksi 

katkaiseminen, irrottaminen, viiltäminen ja jälkileikkaaminen. Muovaavia meistomenetelmiä ovat taivutus, 

syväveto, painosorvaus, venytysmuovaus, leimausmeisto, vetäminen ja pursotus. Ohutlevyosan 

suunnittelussa määrätään suuri osa työvälinekustannuksista. leikattavan kappaleen geometria määrää 

tarvittavien pistinten ja tyynyjen geometrian ja lukumäärän. Työkappaleen taivutukset lisäävät työvälineen 

monimutkaisuutta. 

 
Kuva 1. Meistotyökalu koostuu useista standardiosista 

Meistotyökalun suunnittelua käsitellään seuraavassa jonoleikkaimen suunnittelun kannalta. 
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2 LEIKKAIMEN SUUNNITTELU 

 
Leikkaimen suunnittelun lähtökohtana on sillä valmistetavan osan vaatimukset ja ominaisuudet. Tuotteen 

lähtötiedot saadaan tuotepiirustuksesta. Seuraavaksi osa sijoitetaan levyrainalle. Tällöin pyritään 

hukkamateriaalin minimointiin sekä osan toiminnan ja mittatarkkuuden kannalta järkevään sijoitteluun. 

Rainasijoittelu vaikuttaa ratkaisevasti myös työkalun valmistuskustannuksiin. 

Leikkaimessa mitoitetaan suunnittelun yhteydessä tavallisesti: 

 leikkausvoima 

 leikkaustyö 

 painopisteen sijainti 

 leikkausvälin suuruus 

 irrotusvoima 

 pienimmät meistettävät reiät 

 hoikkien pistinten nurjahduspituus 

Yleensä leikkain suunnitellaan tiettyyn puristimeen, jolloin tarvitaan työstökoneesta tekniset suoritusarvot: 

tarkkuus, nopeus, puristusvoima, työkalun mitat ja työkalun kiinnityselimien mitat ja muodot. Koneeseen 

liittyy usein rainan syöttölaite, jonka vaatimukset on myös otettava huomioon leikkainta suunnitellessa. 

Työkalun suunnittelussa on otettava huomioon myös asetusten tekeminen puristimiin. Asetusaika on 

pyrittävä minimoimaan. 

Leikkaimen osat jaotellaan yleisesti toimintansa mukaisesti: 

 aktiiviset osat (pistin, tyyny) 

 asennoivat osat (vasteet, hakutapit, johdeurat) 

 pidättävät ja poistavat osat (irrottimet ja pidättimet) 

 työliikkeen suunnan muuttavat osat (kiilat, luistit, johdetapit) 

 kiinnittävät osat (kiinnityslevyt, istukat) 

 ohjaavat osat (johdepylväät, -holkit) 

 liittävät osat (ruuvit, sokat) 

 

2.1 Rainakuva 
Kappaleen sijoittelu rainalle edellyttää tietoja kappaleesta ja työkalusta sekä työkaluvalmistuksen 

menetelmistä ja koneista. Oleellisia asioita työvälinettä ja siihen liittyvää rainakuvaa suunniteltaessa ovat: 

 meistettävän kappaleen koko, muoto ja mitat 

 kappaleen materiaali 

 rainan leveys ja paksuus 

 kappaleiden sarjasuuruus 

 puristimen ominaisuudet 

 syöttölaitteen ominaisuudet 

 työkalun vakio-osat ja komponentit 

 työkaluosaston käytössä olevat työkoneet ja –menetelmät 
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Kuva 2. Materiaalin käyttöaste irrotettaessa kappale eri tavoin rainasta tai nauhasta. 

 
Kuva 3. Rainakuva, kuvassa viivoitetut osat kuvaavat pistimiä. 

Valssaussuunta 

Levyn valssaussuunta on myös otettava huomioon jos osia on taivutettava. Pitkin valssaussuuntaa 

taivutettaessa saattaa muodostua repeämiä. 
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2.2  Puristusvoiman ja voiman tarpeen määritys 

Leikkaimen vaatima puristusvoima saadaan laskemalla yhteen eri työvaiheiden voimat. Leikkaimessa voi 

olla yhdistettynä sekä leikkaus- että muovausvaiheita. Voimien suuruuden lisäksi on syytä määrittää 

työstövoimien vaikutuspisteen paikka. Työiskun jälkeen työkalu aukeaa ja kappale sekä raina tarrautuu 

kiinni pistimiin. Irrotusvoima lasketaan, jotta voidaan varmistaa työkalun kiinnitykset sekä arvioida 

irrotusvoimien aiheuttama lisätyön suuruus. Voimien perusteella arvioidaan puristimen soveltuvuus sekä 

tehdään tarvittaessa työkalun rakennemuutokset, jotta se soveltuu käytettäväksi puristimessa. 

Epäkeskopuristimessa nimellisvoima ilmoitetaan tietyllä puskimen asennolla ja määrätyllä kampikulman 

arvolla. Työkalun maksimivoiman tarve täytyy laskea ja suhteuttaa puskimen asentoon. Voiman lisäksi on 

syytä laskea puristintyön suuruus ja verrata sitä puristimen teknisiin suoritusarvoihin. Hydraulisissa 

puristimissa riittää maksimivoiman laskenta ja sen vertaaminen puristimen ominaisuuksiin. 

2.2.1  Leikkausvoima 
Leikkausvoima lasketaan yhtälöstä F = 1,2…1,6 x L x s x k 

F = leikkausvoima (N) 

L = leikkausviivan pituus (mm) 

s = leikkausvastus, joka on 0,8 x Rm 

 m = leikkausmurtolujuus (N/mm2) 

k = kerroin 1,2…1,6 ottaa huomioon työkalun kulumisesta ja muista työstön häiriötekijöistä johtuvat tekijät. 

Leikkauslujuuden arvoja on VDI 3368 mukaan kuvassa 3. Taulukon toimittajan mukaan lujuusarvot on 

tarkoitettu ainoastaan leikkausvoimien laskentaan eikä näiden arvojen käyttöä suositella tavanomaisissa 

lujuuslaskuissa. 

Aine    m (N/mm
2
) 

Hiiliteräs < 0,1 % C  392 

Fe 37   353 

Fe 50   471 

Fe 60   549 

Sähkölevy (< 2 % Si)  441 

Sähkölevy (> 2 % Si)  549 

Ruostumaton teräs, X20CrMo13 687 

Ruostumaton teräs, X22CrMoV12 1 736 

Haponkestävä teräs, X5CrNi18 8 491 

Haponkestävä teräs, X12CrNi17 7 687 

Al 99,5,kova   147 

AlCuMg, lämpökäsitelty  441 

CuXn37, kova   628 

      Kuva 4. Eri materiaalien leikkauslujuudet 

Helpotushionta pistimissä pienentää maksimileikkausvoimaa. Helpotusviisteen ollessa 1,5…2 kertaa 

levynpaksuus pienenee voimantarve 40 %. Maksimivoimaa voidaan tasoittaa myös hiomalla pistimet eri 

mittaisiksi, jolloin samaan aikaan leikkaavia pistimiä on vähemmän ja energian tarve jakaantuu pitemmälle 

ajalle. 



LEIKKAIN, SYVÄVETOTYÖKALU JA VENYTYSMUOVAUS 
 

11 
 

                                                           
Kuva 5. Erilaisten helpotusten vaikutus leikkausvoimaan. 

 

                                                 
Kuva 6. Pistimien porrastus. 

2.2.2  Taivutusvoima 
Vapaataivutuksessa tarvittava taivutusvoima, F, voidaan laskea seuraavan kaavan avulla: 

F = C x Rm x L x s2/w 

F = taivutusvoima (N) 

C = vakio 1,1…1,8; teräksillä tavallisesti 1,5 

Rm = murtolujuus (N/mm2) 

L = materiaalin paksuus (mm) 

w = V-uran suuleveys (mm) 
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2.2.3  Voimakeskipisteen määritys 

 
 

 

 

 

Kuva 7. Kiinnityslevy pistimineen asennetaan 

niin, että puristusvoimien vaikutuspiste on 

kiinnitystapin keskiviivalla. 

 

Jos pistimen istukkaan on kiinnitetty useita 

pistimiä on tärkeää, että kiinnitystappi sijaitsee 

leikkuuvoimien vaikutuspisteessä. Muuten syntyy 

momentti, joka voi vaikuttaa 

haitallisesti puristimen puskimeen, sen  

johteisiin ja itse puristintyökaluun. Kiinnitys- 

tappi voi katketa ja johdepylväät voivat 

vahingoittua. 

 

 

 

Kehä Kehän pituus 

A = D 100 314 mm 

B = 40 x 100 280 mm 

C = 4kt. 40 160 mm 

 

    XR = 
                              

           
 = 
      

   
 = 160,6 mm 

    YR = 
                            

           
 = 
     

   
 = 104,1 mm 

2.2.4  Leikkaustyö 
Epäkeskopuristimen nimellinen puristusvoima on annettu tietyssä asennossa ennen alakuolokohtaa. Liike-

energia varastoidaan vauhtipyörään. Puristimen liike hidastuu jokaisen iskun jälkeen, mikäli puristustyö on 

suurempi kuin puristimen vauhtipyörään iskujen välillä varastoitunut energia. Hydraulisella puristimella 

riittää puristusvoiman riittävyyden tarkastus. Työkalun energiatarve, W,  voidaan laskea seuraavilla 

kaavoilla. Lisäksi on otettava huomioon levynpidättimen, ulostyöntimen ja irrottimen voimantarpeet. 

Energian (voiman) tarve leikkauksessa: W = 0,0006 x F x s (Nm) 

Energian tarve V-taivutuksessa: W = 0,0007 x F x t (Nm) 

Energian tarve U-taivutuksessa: W = 0,003 x F x s (Nm) 

F = taivutusvoima (N) 

s = leikattavan levyn paksuus (mm) 

t = vastimen pituus (mm) 
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2.3  AKTIIVISESTI TYÖSKENTELEVÄT OSAT 

2.3.1  Leikkausväli
 

 

 

Leikkausväli (v) on pistimen ja tyynyn välinen 

vaakasuora etäisyys. 

Oikealla leikkausvälyksen valinnalla on mitä 

suurin merkitys haluttaessa saada hyvä 

leikkauspinta. Leikkausvälys riippuu levyn 

paksuudesta ja leikattavasta materiaalista. Se 

täytyy sovittaa niin, että pistimen ja tyynyn 

kulmista lähtevät murtumalinjat kohtaavat 

toisensa. Pienennettäessä leikkuuvälystä 

lisääntyy leikkausvoima työkalun samalla 

kuluessa enemmän. Käytettäessä suurta 

leikkausvälystä vähennetään leikkausvoimaa ja 

työkalun kulumista, mutta saadaan samalla 

epätasainen leikkauspinta. 

 
 Kuva 8. Leikkausvälys (v) on pistimen  

 ja tyynyn vaakasuora etäisyys. 

                                           

 
Kuva 9. Leikkauspinnan osien nimityksiä. 
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Leikkaustyökalun pistimen ja tyynyn välys vaikuttaa seuraaviin tekijöihin: 

 työkappaleen pinnanlaatuun 

 työkappaleen toleranssiin 

 purseen suuruuteen 

 leikkaustyöhön 

 leikkuuvoimaan 

 palautusvoimaan 

 työkalun kestoikään 

 työkalun hintaan 

 

 Esimerkkinä leikkausvälin tärkeydestä työkalun kestoikään nähden esittäköön seuraava lainaus 

ammattikirjallisuudesta: ”Leikkausvälin ollessa 10  m voitiin pyörylöitä leikata 80000 kpl. Kun leikkausväliä 

nostettiin 50  m:iin, voitiin pyörylöitä leikata 170000 kpl pistimen kulumisen ollessa saman kummassakin 

tapauksessa”. 

Tavallisesti pistimen ja tyynyn välys määrätään aineen paksuuden, kovuuden ja sitkeyden mukaan. 

 

Leikkauspinta 

Tutkimalla leikkauspintaa voidaan päätellä, onko leikkausväli ollut oikea. 

 

                           
 Kuva 10. Leikkautuminen oikealla välyksellä                  Kuva 11. Leikkautuminen liian pienellä  

                                                                                                                   leikkuuvälyksellä. 
 

 

                                                    
         Kuva 12. Leikkautuminen liian suurella                Kuva 13. Jäte irrotettuna          Kuva 14. Jäte irrotettuna 

                         leikkuuvälyksellä.                                                (välys oikea)                              (välys liian pieni) 
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2.3.2  Leikkausväli tyynyssä vai pistimessä? 
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Leikkausväli on tavallisesti 3 – 12,5 % levynvahvuudesta. 

Matalahiilisillä teräksillä leikkausvälin arvona käytetään 10 – 12,5 % levynpaksuudesta. 

 
Aineen leikkaus-  aineen paksuus mm  > > > > >         

lujuus TM Ainemerkintä 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3.0 

   N/mm2 
<390 Al99, SF10, AiMgSi32, 0,008 0,015 0,022 0.03 0,38 0,045 

 AlCuMg1F40 ” ” ” ” ” ” 

 

140-240 Zn98,5, ZnCu1 9,015 0,03 0,045 0.06 0,075 0,09 

<340 W. Nr.3.7025 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 

<410 St33-1 0,02 0,04 0,06 0,08 0,100 0,12 

 

<410 RSt46-2, Fe44B 0,08 0,15 0,23 0,3 0,4 0,45 

 Fe37BP, Fe44BP ” ” ” ” ” ” 

220-480 Ms63, Ms70,Ms80, Ms90 ” ” ” ” ” ” 

310-430 Pp103 ” ” ” ” ” ” 

 

390-590 AISI 301, 302, 304, 305 0,018 0,035 0,05 0,07 0,88 0,1 

 316, 321,347, 405, 430 ” ” ” ” ” ” 

<590 Tp107 0,025 0,05 0,08 0,1 0,13 0,15 

490-570 St53-3, Fe60 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

<670 St70-2, Fe70 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

                     Kuva 15. Leikkausvälin arvoja leikattaville aineille ja levynpaksuuksille. 

 

2.3.3  Pistimet ja tyynyt 
Pistimet ja tyynyt ovat leikkaimen keskeisempiä osia. Niiden tehtävä on irrottaa määrämittainen ja –

muotoinen kappale raaka-aineesta. 

 
Kuva 16. Leikkain, pistin ja tyyny 

 

Joissakin tapauksissa saattaa olla tärkeää huomioida aineen joustaminen leikkaustapahtuman yhteydessä. 

Se vaikuttaa siten, että lävistetty reikä on hieman pienempi kuin pistin ja toisaalta irrotettu leike on vähän 

suurempi kuin tyynyn reikä. Työkalua mitoitettaessa voidaan tehdä seuraava korjaus: 

s, mm korjaus, mm 

< 0,8 0,025 

0,8…1,6 0,038 

1,6…3,5 0,051 

s= levyn paksuus 
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2.3.4  Pistimen suunnittelu 
Pistimen suunnittelun nyrkkisääntönä pidetään, että pistimen minimihalkaisijan tulee olla vähintään 

leikattavan levynpaksuuden suuruinen. Pistimen halkaisija voidaan laskea kaavasta: 

 

Dmin = s x        
  

Dmin = pyöreän pistimen halkaisija (mm) 

s = leikattavan levyn paksuus (mm) 

Rm = leikattavan materiaalin murtolujuus (N/mm2) 

 

Pistimen pituus voidaan määrätä nurjahduksen perusteella kaavan avulla: 

Lmax =                x s 

Lmax = pistimen maksimipituus (mm) 

d = pistimen halkaisija (mm) 

   = kappaleen leikkauslujuus (N/mm2) 

s = materiaalin paksuus (mm) 

 

Pistinkin voidaan joskus jakaa osiin. Suuret pistimet kiinnitetään istukkalevyyn. Pienillä pistimillä tarvitaan 

painelevy kannan ja istukkalevyn väliin. Pistimen kiinnityksen suunnittelussa on otettava huomioon 

pistimien irrotusmahdollisuus työkalusta työkalua puristimesta irrottamatta, kuva 18. 

Hoikkia pistimiä voidaan nurjahduksen estämiseksi tukea ulkopuolisella holkilla.     

 

                           
 Kuva 17. Standardisoituja pistimiä, joissa on erilaiset             Kuva 18. Pikakiinnitteisiä pistimiä, jotka voidaan vaihtaa 

                   kiinnityspinnat, DIN 9861.                                                               työkalua puristimesta irrottamatta. 

 

2.2.5  Tyynyn suunnittelu 
Tyyny ottaa vastaan leikkausvoimat. Tyynyn paksuuden tulee olla riittävä. Tyynyn reikiä ei sijoitella liian 

lähelle tyynyn reunoja eikä toisia reikiä. 
                                                          Tyynyn paksuus >   >    >    >    >    >   >   >     > 

Leikattavan aukon suurin s < 1 mm s = 1 – 3 mm s = 3 – 6 mm 

leveys b (mm) 

< 50  (0,3 – 0,4) b (0,35 – 0,5) b (0,45 – 0,6) b 

50 – 100  (0,2 – 0,3) b (0,22 – 0,35) b (0,3 – 0,45) b 

100 – 200  (0,15 – 0,2) b (0,18 – 0,22) b (0,22 – 0,3) b 

> 200  (0,1 – 0,15) b (0,12 – 0,18) b (0,15 – 0,22) b 

                                 Kuva 19. Tyynyn paksuuden ohjearvoja. 
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Tyynyn ulkomitat voidaan määrätä kaavalla: 

B = b + (3…4) x H 

B = tyynyn minimileveys (mm) 

b = leikattavan aukon suurin mitta B:n (mm) suunnassa 

H = tyynyn paksuus 

 

Tyyny voidaan jossain tapauksessa jakaa osiin, jolloin valmistus helpottuu ja karkaisujännitykset 

pienenevät. Lisäksi tyynyn rikkoutuessa koko tyynyä ei tarvitse vaihtaa. Lankakipinätyöstö mahdollistaa 

kuitenkin monimutkaisten sisäpuolisten muotojen valmistamisen tyynyyn. 

Tyynyt kiinnitetään 6-koloruuvein. Työkalun teroitus tulee ottaa huomioon ruuvin kannan upotuksen 

suunnittelussa. Tyynyt paikoitetaan lieriösokilla. Tyynyt, joihin vaikuttaa suuria sivuttaisvoimia, paikoitetaan 

kuitenkin vastinpintojen avulla. Kuvassa 20 esitetään tyynyn paikoitus ja kiinnitys. 

  

 
Kuva 20. Tyynyn paikoitus ja kiinnittäminen 

 

Tyynyyn tehdään päästö. Lankakipinätyöstetylle tyynylle käytetään kuvan 20 ja 21 mukaisia päästöjä. 

     

                 
                              Kuva 21.  

 

 

Mitat kuvalle 21. (s = leikk. levyn paksuus) 

s < 0,5  h = 3…5 mm 

s = 0,5…5 mm h = 5…10mm 

s = 5…10 mm  h = 10…15 mm 

  = 3…5  

                 
                             Kuva 22. 

Mitat kuvalle 22. (s = leikk. levyn paksuus) 

s = 0,1…0,5 mm    = 10…15’ 

s = 0,5…1 mm    = 15…20’ 

s = 1…2 mm    = 20…30’ 

s = 2…4 mm    = 30…45’ 

s = 4…6 mm                                      = 45’…1 



LEIKKAIN, SYVÄVETOTYÖKALU JA VENYTYSMUOVAUS 
 

19 
 

2.4  ASENNOIVAT OSAT 
Asennoivia osia ovat vasteet, hakutapit, sivupistimet, johteet, johdeurat ja syöttölaitteet. Niiden tehtävänä 

on paikoittaa raina leikkauksen ajaksi. Levyn paikoittaminen on mahdollista suorittaa eri tavoin, ja työkalun 

rakenne sekä vaadittava paikoitustarkkuus määräävät mitä käytetään. 

Leikattavaa rainaa asemoidaan joko syötön suunnassa tai sivusuunnassa. Sivusuuntaiseen asemointiin 

käytetään kiinteitä tai jousikuormitteisia liikkuvia osia. Ohjausosien suunnittelussa on otettava huomioon 

ohjausosien ja rainan välys. Rainan leveyden ollessa pienempi kuin 100 mm, välys on 0,5…2 mm. 100 mm 

suurimmilla leveyksillä käytetään 1…3 mm välystä. Toisella puolella käytetään tavallisesti kiinteää ohjainta, 

jota vasten raina painetaan.  

 

Rainan syötönsuuntaiset vasteosat ovat joko kiinteitä tai liikkuvia. Syöttöliikkeen aikana on raina nostettava 

kiinteän vasteen yli. Yleensä käytetään hakutappeja kohdistamaan raina syötön suunnassa. Rainan 

sivusuuntainen kohdistaminen voidaan suorittaa myös leikkaamalla ns. sivupistimillä, kuva 24, rainan 

sivusta pala. Tällöin pistintä voidaan käyttää vasteena. Rainanohjauksen on usein oltava jousitettu, jotta 

taivutus- ja vetovaiheidenkin jälkeen rainaa voidaan siirtää vaiheesta toiseen. Ohjaimina käytetään myös 

jousitettuja rullia ja kiiloja. 

 

Vasteet 

        

 

Kuva 23. Rainan syöttösuunta vasemmalle 

                kiinteätä vastinta vasten. 

 

Kun raina on liikkunut eteenpäin määrätyn 

matkan (syöttöaskeleen verran) on sen 

pysähdyttävä leikkaustapahtuman ajaksi. 

haluttu syöttöaskel saadaan aikaan eri- 

laisilla rajoittamilla eli ns. vasteilla. 

 

 

 

 
 Kuva 24. Syötön rajoittaminen molemmin- 

puolisilla sivupistimillä. Varsinainen leikkaus- 

kuvio on selvyyden vuoksi jätetty pois. 

 

 

Sivupistimen käyttö on yleensä varmin ja  

tarkin syötön rajoittamistapa. Sivupistimellä 

leikataan rainan toisesta tai molemmista 

reunoista pois noin levyn paksuuden  

levyinen ja syötön pituinen liuska. 

Kun rainaa siirretään eteenpäin estää 

näin syntynyt pieni olake liian suuren 

syötön. Menetelmään sisältyy 

ylimääräinen aineshukka.
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Hakutapit 

 

 
                    A                        Leike                    B 

                                          Kuva 25. 

 

Jonoleikkaimissa, joissa saman osan eri 

elementit leikataan eri työiskuilla, 

epätarkkuus merkitsisi keskinäisiä 

kohdistusvirheitä. Tilanteen paran- 

tamiseksi käytetään ns. hakutappeja. 

Hakutappi voi olla erillään kuten 

kuvassa A tai sijaita pistimessä kuten 

kuvassa B. 

 

Kiinteän vasteen ja hakutapin etäisyys toisistaan on oltava sellainen, että hakutappi vetää rainaa taaksepäin 

noin 0,2…0,5 mm. Tämä estää vasteen katkeamisen. 

 

Hakutapin mitoitusesimerkkejä: 

 

    
         Kuva 26. 

 
                  Kuva 27. 

 

 

  x = noin 1,3 x levyn paksuus 

 

d (mm) a (mm) r  

3…4 2,5 3 

4…5 3 4 

5…7 4 5 

7…10 5 6 

            kaikki mitat mm 
 

Rainan ohjaus 

Rainan kulku voidaan tehdä myös joustavaksi, mikäli työvaiheet, esim. pursotus, niin vaativat, kuva 28. 

Mikäli rainaa pitää ohjata toista reunaa vasten, voidaan käyttää erilaisia jousia tai jousitettuja vipuja. 

Tällaisia osia on saatavissa valmiina. Joissakin tapauksissa raina täytyy keskittää, ja siihen käytetään 

kuvan29 mukaista menetelmää. 
 

                                                  
                     Kuva 28. Jousitettu ohjaintappi                        Kuva 29. Rainan keskitys rullilla 
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2.5  PIDÄTTÄVÄT JA POISTAVAT OSAT 
Pidättävien ja poistavien osien tarkoituksena on estää aihion vapaa liike leikkauksen aikana sekä poistaa 

leikkeet ja aihiot. Näitä osia ovat irrottimet, työntimet ja ulosheittimet. 

 

Irrottimet irrottavat pistimen aihiosta, johon se tarttuu hyvin tiukasti kiinni.   

Kiinteää ja avointa irrotinta, kuva 30, käytetään pienillä sarjoilla ja yli 3 mm levynpaksuuksilla. kiinteää ja 

suljettua, kuva 31, käytetään pylväs- ja levyjohteisissa työkaluissa. Pistimen istukkaan kiinnitettyä irrotinta, 

kuva 32, käytetään pylväsohjatuissa työkaluissa ja tällöin irrotin toimii myös levynpidättäjänä. 

Tyynynistukkaan kiinnitettyä irrotinta, kuva 33, pylväsohjatuissa työkaluissa ja täysleikkaimissa. 

        
               Kuva 30. Kiinteä ja avoin irrotin.                                     Kuva 31. kiinteä ja suljettu irrotin. 

 

                      
           Kuva 32. Pistimenistukkaan kiinnitetty                                   Kuva 33. Tyynynistukkaan kiinnitetty 

                            jousitettu irrotin.                                                                         jousitettu irrotin. 

 

Liikkuvien irrottajien tehtävänä on voi olla myös pistinten ohjaaminen tai levynpidätys. Liikkuvia irrottajia 

ohjataan omilla ohjauspylväillä tai käytetään puristimenistukan ohjauspylväitä. Liikkuvien irrottajien 

palauttamiseen käytetään jousia. Irrotusvoiman ohjearvona pidetään 10 % leikkausvoimasta. Pistimen 

halkaisijan suhteen levyn paksuuteen ollessa pieni (d/s < 2) käytetään irrotusvoiman ohjearvona 25…35 % 

leikkausvoimasta. 
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2.6  TYÖLIIKKEEN SUUNNAN MUUTTAMINEN 
Joskus leikkaimilla valmistetaan kappaleita, joissa on työkalun työliikkeeseen nähden kohtisuoria reikiä, 

upotuksia tai joudutaan leikkaamaan kappaleen reunat. Näitä erikoisvaiheita varten ei kannata valmistaa 

erillistä työkalua, vaan liikkeiden suuntaa voidaan muuttaa ja säätää sivuttaisluisteilla, joita ohjataan kiiloilla 

tai vinotapeilla. Liikkeen suunnan muuttamiseksi erikoistyökalussa käytetään myös erilaisia vipuja ja 

sylinterissä liikkuvia mäntiä. 

 

 
Kuva 34.Työstöliikkeen suuntaa voidaan muuttaa sivuttaisluisteilla, kiiloilla ja vinotapilla. 

 

2.7  KIINNITTÄVÄT, OHJAAVAT JA LIITTÄVÄT OSAT 

Kiinnittävät osat 

Kiinnittäviä osia ovat kiinnityslevyt, istukat ja erilaiset tuki- ja kiinnitysholkit. Kiinnityslevyn tehtävänä on 

ohjata pistimiä istukkalevyyn ja kiinnittää ne. Pistimien kiinnityslevyyn koneistetaan pistimiä varten reiät ja 

upotukset. Kiinnityslevy asemoidaan pistimenistukkaan ruuveilla ja ohjaustapeilla.    Pistimet kiinnitetään 

tavallisesti H7/m6 sovitteella paikalleen.  

Pistimen yläpinnan pintapaineen ylittäessä 100 N/mm2 käytetään pistimen ja istukkalevyn välissä 

painelevyä, kuva 35. 

Työkaluistukat valitaan esimerkiksi eri toimittajien työkaluistukkaluetteloista. Pienillä leikkausväleillä 

joudutaan käyttämään nelipylväistä työkaluistukkaa. 

Tyyny kiinnitetään tavallisesti suoraan tyynynistukkaan. Yhtenäinen tyyny kiinnitetään ruuveilla ja sokilla. 

Osista valmistettu tyyny istutetaan muotoupotukseen. 

 

                                                             
Kuva 35. Pistinten kiinnittäminen 
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Ohjaavat osat 

Ohjaavilla osilla varmistetaan ja ohjataan pistimen ja tyynyn väliset liikkeet. Aktiiviosat on kohdistettava 

toistensa suhteen tarkasti, jotta meistetty osa olisi tarkka ja työkalu kestäisi kulumatta pitkään.     

 

Tavallisimmin leikkaimet ovat pylväsjohteisia. Yksinkertaiset työkalut voivat olla myös levyjohteisia. 

Johdepylväitä pitkin liikkuvat johdeholkit ovat joko liukuholkkeja tai kuulajohteisia holkkeja. Nopeissa 

työkaluissa, joiden iskunopeus on yli 100 iskua minuutissa, kannattaa poikkeuksetta käyttää kuulaholkkeja. 

Liukuholkit soveltuvat hitaisiin ja samalla tarkkoihin työkaluihin.               

                       
               Kuva 36. Nelipylväinen työkaluistukka.                              Kuva 37. Pylväsjohteisten työkalujen 

                                                                                                                                     ohjausholkkeja. 

 

Liittävät osat 

Liittävät osat ovat tavallisesti standardisoituja ruuveja, muttereita, lieriösokkia, ohjaussokkia, jousia sekä 

kiinnitysrautoja.  

 

Puristinistukka kiinnitetään puristimen voimakeskipisteeseen SFS 4311 mukaisin kiinnitystapein, kuva 38. 

Alaistukkalevy kiinnitetään tavallisesti ruuveilla ja kiinnitysraudoilla. 

Työkalussa tarvittavat kierre- ja lautasjouset valitaan jousiluetteloista tarvittavan puristusvoiman ja 

työliikkeen perusteella. 

                                    

 
Kuva38. Kiinnitystappeja 
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Esimerkki jonoleikkaustyökalulla  suoritetusta tuotteesta. 

 

         
                          Kuva 39. Tuotekuva                                              Kuva 40. Jonoleikkaimen 4 työvaihetta 

 

         

          
                                              Kuva 41. Jonoleikkaimen kokoonpanopiirustus 
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3  SYVÄVETOTYÖKALUT 
Syvävedossa materiaali muokkauslujittuu, sen sitkeys huonontuu ja kriittinen murtumaan johtava venymä 

pienenee. Mutkikkaita muotoja ja syviä kuppeja vedettäessä joudutaan materiaalin lujuusominaisuudet 

palauttamaan lähtötilaa vastaavaksi välihehkutuksella. Materiaali saadaan vetovaiheen jälkeen uudelleen 

sitkeäksi ja helposti muokattavaksi uudelleenkiteytyshehkutuksella. hehkutuksessa muokkauslujittumisen 

vaikutukset kumoutuvat. Syvät kupit vedetään useassa peräkkäisessä vetovaiheessa ja usealla 

vetotyökalulla ja välihehkutuksia käyttäen. Hehkutuksen jälkeisessä vaiheessa voidaan käyttää samaa 

vetosuhdetta kuin vaiheessa 1. 

 

Syvävedon työkalut ovat vetopainin ja vetorengas. Levyn muovausta voidaan vedon aikana ohjailla 

levynpidättimellä. 

 
Kuva 42. Syvävetotyökalun pääosat ovat: vetopainin, vetorengas, irrotin ja levynpidätin. 

 

Syvävetotyökalujen suunnittelussa pyritään materiaalin virtauksen kannalta optimaalisiin muotoihin. 

Vetorenkaan nurkat pyöristetään. samoin vetopainimen pää muotoillaan jouhevaksi pyöristämällä 

painimen pään reunat. Lähtöaihion halkaisijan D jaa valmiin syvävedetyn kappaleen halkaisijan suhdetta 

sanotaan vetosuhteeksi. Vetosuhde   = D/d. Eri materiaaleille suosittuja vetosuhteita on kuvassa 43. 

Painimen ja vetorenkaan välille jätetään vetovälys, joka on seuraavan yhtälön mukainen: 

v = s + k            

v = vetovälys (mm) 

s = levyn paksuus (mm) 

k = kerroin, teräkselle 0,07, alumiinille 0,02 ja muille metalleille 0,04 

 

Vetotyökalua mitoitettaessa lasketaan työkalun levynpidätysvoima seuraavan yhtälön mukaan: 

FP = p x A 

FP = levynpidätysvoima (N) 

p = levynpidätyspaine (N/mm2), (paineen arvoja on kuvassa xx.) 

A = pidättimen pinta-ala (mm2) 

 

Vetovoima seuraavan yhtälön mukaan: 

Fv = C x Rv x X 

Fv = vetovoima (N) 

C = vetoreunan pituus (mm) 

Rv = materiaalin vetolujuus (N/mm2), (vetolujuuksia kuvassa 43). 
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X = kerroin, joka voidaan määrätä vetosuhteen mukaisesti kuvasta 44. 

Materiaali  vetosuhde pidätyspaine vetolujuus 

    = D/d (N/mm2) (N/mm2) 

Hiiliteräs, syväveto 1,70…2,10 2,16…2,75 275…412 

Hiiliteräs  1,38…1,58 3,00…3,40 412…490 

Ruostumaton teräs 1,82…2.10 1,96…4,90 490…735 

Al-seokset  1,90…2,10 0,98…1,18 100…216 

Cu-seokset  1,90…2,20 1,96…2,16 245…353 

                   Kuva 43. Eri materiaalien vetosuhteet, pidätyspaineet ja vetolujuudet. 

 

 

d/D X 

0,550 1,0 

0,585 0,9 

0,622 0,8 

0,658 0,7 

0,705 0,6 

0,750 0,5 

0,800 0,4 

                                                                   Kuva 44. X:n määrittäminen 

     vetosuhteen avulla. 

 

 

 

Syvävedossa tapahtuu samanaikaisesti venymistä ja tyssäämistä. Aihio on yleensä valmiiksi 

leikattu. 

   
         Kuva 45. Aihion pinta-alan pitää olla vähintään                  Kuva 46. Yllä oleva kuva on jaettu määrättyihin 

            yhtä suuri kuin valmistettavan astin pinta-ala.                         elementteihin, esittää aihiossa tapahtuvat muodon     

            muutokset, venymiset ja tyssääntymiset                                  muutokset, venymiset ja tyssääntymiset vedon    

                                                                                                                      aikana. 
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3.1 Syvävetolevyt 
Syvävetämiseen käytetään yleensä levylaatuja, joiden venymä on mahdollisimman suuri ja 

muokkauslujittuminen pieni. 

 

  
       Kuva 47. Syvävetoon sopivia teräslevyjä            Kuva 48. Syvävetoon sopivia ruostumattomia teräslevyjä. 

 

                                               
                                         Kuva 49. Syvävetoon sopiva messinki-, kupari ja sinkkilevyjä. 

 

Eri aineilla on erilaiset muokkauslujitusominaisuudet. Alla oleva kuva antaa vetovaiheiden lukumäärän 

ilman välihehkutusta. 

Aine  Vetojen luku ilman 

  välihehkutusta 

Syvävetolevy  3 – 4 

Alumiini  4 – 5 

Messinki  2 – 4 

Kupari  1 – 2 

Ruostumaton 1 

                                           Kuva 50. Vetovaiheiden lukumäärä ilman välihehkutusta. 

 

Aihion koon määrääminen 

Tavanomaisille perusmuodoille on kirjallisuudessa valmiita yhtälöitä. 
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     AVANTI –sarjan käytännölliset ja nykyaikaiset kattilat.  Design: Nikolai Carels                       

 

                                      
Kuva 51. Kattila, 3 osaa (alaosa = runko) 

 kromi pohja, magneettinen osa 

 alumiini, lämmönjohtavuuden takia 

 runko, ruostumatonta terästä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEIKKAIN, SYVÄVETOTYÖKALU JA VENYTYSMUOVAUS 
 

29 
 

4  VENYTYSMUOVAUS 
Venytysmuovauksessa aihion luistaminen työkalun reunoilla on estetty, jolloin levy venyy ja ohenee 

muovauksen aikana. Puhdas venytysmuovaus ei ole kovin tavallinen valmistusmenetelmä, mutta 

syvävetoon yhdistettynä se on yleinen. 

 

   
                         Kuva 52. Syväveto. 

 

 

 materiaali virtaa vapaasti 

muovauksen aikana 

 muodonmuutos tasomaisesta 

kehästä sylinterimäiseksi kappaleeksi 

tapahtuu pääasiassa levyn pinnan 

suuntaisesti paksuuden pysyessä 

kutakuinkin ennallaan

 

 
                  Kuva 53. Venytysmuovaus. 

 

 

 

 materiaalin virtaus estetty 

levynpidättimen 

avulla 

 huomattava paksuuden oheneminen 

 materiaalilta vaaditaan suuri venymä 

ja muokkauslujittumiskyky
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5  PULLISTUS- / SYVÄVETOTYÖKALUN SUUNNITTELU 
Levyaihion rypyttymisen tai murtumisen ehkäisemiseen vaadittavat toimenpiteet riippuvat 

muodonmuutostyypistä. Onnistuneessakin muovauksessa saattaa myöhemmin ilmetä vaikeuksia, sillä 

muovaustyökalujen kuluminen muuttaa yleensä venymäjakaumaa epäedulliseen suuntaan. 

Ympyräverkkoanalyysi ja rajamuovattavuuspiirros ovat tehokkaita apuneuvoja muovaustyökalujen 

suunnittelussa ja niiden kunnon valvonnassa. 

Ympyräverkkoanalyysissä määritetään muovatun kappaleen pinnansuuntaiset päävenymät levyn pinnalle 

ennen muovausta tehdyn verkkokuvion avulla. Verkkokuvio koostuu saman halkaisijaisista ympyröistä, 

jotka muovauksen aikana venyvät ellipseiksi. Ympyröiden täytyy siis kestää muovauksessa levyn pintaan 

kohdistuva hankaus pyyhkiytymättä pois. tästä syystä verkkokuvio tavallisesti syövytetään 

sähkökemiallisella syövytysmenetelmällä. Mittaamalla ellipsien iso- ja pikkuakselien pituudet muovatun 

levyn pinnalta voidaan laskea vastaavat päävenymät.  

Kuvassa 53 on esitetty venytysmuovauspuolen määrittämiseen käytetyt pullistuskokeille testatut 

levynäytteet. 

 

 
Kuva 54. Hydraulisella syväveto- / pullistuskokeilla testatut levynäytteet. 

 

Esimerkki hydrauliikalla toimivasta pullistin- / syvävetotyökalun suunnittelusta. Luonnos kuva 54. 

 

 laitteella tehdään 0,3…3 mm ”rosteri” teräslevylle pullistus-/ syvävetokokeita 

 pullistuskokeissa levyn   200 mm   

 syvävetokokeissa levyn   300 mm 

 pullistusta varten työkalut tulee varustaa pidäkkeellä, jotta levy ei pääse luistamaan 

 syvävetoa varten tulee olla pidäkkeetön vetorengas 

 sylintereinä ja komponentteina tulee käyttää tunnettuja valmistajia 

 laitteet tulee täyttää työsuojelunormit 

 pullistuskokeet tehdään kuvan 55 mukaisilla ellipsirei’illä hydrauliikkapaineen avulla ilman mäntää 

ja paininta 

o sylinteri ja mäntä tulee varustaa siten, että se on mahdollista 

 syvävetokokeet tehdään käyttämällä sylinterissä olevaa mäntää ja  100 mm paininta ja siihen 

sopivaa vetoreikää 

 pullistus ja vetonopeus tulee olla säädettävissä 10…200 mm/min. 

 pullistus- ja vetovoima 0…80 ton. 

 pidätysvoima 61 ton. 

 paineenmittaus pullistus/ vetovoima- puolelta ja pidätyspuolelta 

 hydrauliikkaöljyn lämpötila pitää pysyä välillä 18…35 Co 
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           Kuva 55. Pullistin-/syvävetotyökalun luonnos                            Kuva 56. Vetorenkaat hydrauliseen pullistimeen 

                                                                                                                                         rajamuovattavuuden määräämistä varten. 

 

 

 

                        

      Kuva 57. Työkalu ja työpöytä, kitsi.           Kuva 58. Graafinen esitys ruostumattoman teräksen vaatimasta 

                                                                                                     pullistuspaineesta   150 mm reiällä, s = 2 mm, paine 300 bar. 
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Kuva 59. Pullistus-/ syvävetotyökalu, kokoonpanopiirustus 

 

 
Kuva 60. Työkalu ja työpöytä, kokoonpanopiirustus. 
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6  PURISTINTYÖKALUJEN NYKYTILANNE JA 

TULEVAISUUDEN NÄKYVIÄ 

 
 

 
Levytuotteiden valmistuksessa tuotekohtaiset työkalut ja yleispuristimet ovat muodostaneet 

valmistusteknologian rungon vuosikymmenien ajan. Viimeisten vuosikymmenten aikana on levyn 

leikkaamisen markkinoille tullut laaja valikoima levytyökeskuksia ja laser-leikkureita, jotka ovat 

merkittävästi syrjäyttäneet erikoistyökaluja ja muuttaneet työkalutarpeita uuteen suuntaan. 

 

Muoviteknologian käyttö kotelo- ja kuorirakenteissa lisääntyy jatkuvasti vallaten perinteisiä ohutlevyn 

käyttökohteita. Muotilla voidaan kiistattomasti tuottaa monimutkainen rakenne halvemmalla ja 

nopeammin – kun muovin mekaaniset ominaisuudet käyttötarkoitukseen riittävät. 

 

Suomi on maailmanlaajuista kauppaa käyvä korkean elintason maa, jonka on pystyttävä tuottamaan 

maailmanluokan tuotteita kilpailukykyiseen hintaan ja laatuun. Tämä merkitsee sitä, että tuotteen 

myyntihinta määräytyy maailmanmarkkinoilla ja tuotteen tuotantokustannukset on sopeutettava sen 

määräämään tasoon. Jos kustannustaso Suomessa on liian korkea, siirtyy tuotanto halvemmalle alueelle. 

Tällä on suora vaikutus työkaluvalmistukseen, koska työkalu on osa tuotteen tuotantokustannuksia. 
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Vaikka Laser-leikkain ei ole puristin, tekee se saman toiminnon kuin perinteiset leikkaimet ja enemmänkin. 

Sille voikin ennustaa vieläkin lisääntyvää tehoa ja nopeuttaa, joten se tulee kaventamaan puristintyökalujen 

toiminta-aluetta edelleen. Lukumääräisesti suurin kysyntä kohdistuu levytyökeskusten 

yleistyökalutyyppeihin, jotka ovat rakenteeltaan yksinkertaisia pistin – tyyny – irrotin – sarjoja. 
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