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JOHDANTO 
JONOLEIKKAIN, harjoitustyö 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
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https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBFFLMAoreDjyCvy
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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. 

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

SFS 4306 

TTKK Tuotantotekniikan laitos, työvälinesuunn.  ryhmäharjoitustyö 1991 – 1992 

P. Oinonen Oy 

  

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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JONOLEIKKAIN, ryhmäharjoitustyö 
Tämä jonoleikkaimen on tehty TTKK:ssa Tuotantotekniikan laitoksella, Työvälinesuunnittelun, 27140, 

ryhmäharjoitustyönä lukuvuonna 1991 – 1992. 

Ryhmä: 

Jarmo Rautanen 

Jussi Panttila 

Ilkka Lehmusvirta 

SISÄLLYSLUETTELO: 

1. Tehtävän ratkaisun ohjeet   7 

2. Lähdeaineisto, MET – sivut   8…28 

3. Ryhmätyön tulostus    29 

3.1 Työn tarkoitus    29 

3.2 Materiaalin valinta   29 

3.3 Leikattavan kappaleen tarkkuus  29 

3.4 Reiät    29 

3.5 Leikkaussuunnitelma   29 

3.6 Leikkausvoima    30 

3.7 Puristimen puristusvoima   32 

3.8 Leikkausväli    32 

3.9 Painopisteen määritys   32 

3.10 Leikkaimen rungon valinta   32 

3.11 Pistimen ja tyynyn toleranssialueiden  32 

    sijoittuminen reiän toleranssialueeseen nähden 

3.12 Tyynyn mitat    33 

3.13 Tyynyn materiaali   33 

3.14  Pistin    34 

3.15   Pistimen materiaali   34 

4. Jonoleikkain, kruunukorkin avaajalle  34 
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1. Tehtävän ratkaisun ohjeet 

1.1  Kappaleen työpiirustus 

 
 materiaalin valinta, MET 23/86 kohta 2.1 Teräsohutlevyt, 2 lehteä (MET-sivut lähdeaineistona) 

 kappaleen tarkkuus, MET 23/80 s. 23…24, MET 28/84 s. 15…16 

   8 reiän tarkkuus IT9, MET 23/80 s. 24 (  8 H9, tarkastellaan pistimen ja tyynyn toleranssialueiden 

sijoittumista reiän toleranssialueeseen nähden). 

 pienin reikähalkaisija, MET 28/84 s. 8..9 

 pistimen pyöristys R min., MET 28/84 s. 8 

1.2 Leikkaussuunnitelma 

 kappaleen sijoittuminen rainalle, MET 28/84 s. 24 

 rainan leveys, MET 17/81 s. 23 

 kannasleveydet, MET 28/84 s. 25 

 vaiheistus, rainan ohjaus, paikoitus ja syöttöpituuden tarkennus, MET 28/84 s. 41…44 

VÄLINÄYTTÖ 

1.3 Leikkausvoima, MET 28/84 s. 7 

 eri pistimissä 

 koneen puristusvoima 

1.4 Leikkausväli, MET 28/84 s. 21 

1.5 Painopisteen määritys (eli kiinnitystapin paikka), MET 28/84 s. 9 

VÄLINÄYTTÖ 

1.6 Pistimen ja tyynyn toleranssialueiden sijoittuminen reiän toleranssialueeseen nähden, MET 28/84 s. 15…17 

1.7 Tyyny, MET 28/84 s. 35 

 paksuus, leveys x pituus SFS 4306 

 työpiirustus 

 materiaali ja kovuus, katso luento: Työkaluteräksen valinta kohta 15 

1.8 Pistin, MET 28/84 s. 9 

 standardi pituudet 63, 70, 80, 90 mm 

 työpiirustus   8 

 materiaali, kovuus ja lämpökäsittely, katso tyyny 

1.9 Kokoonpanopiirustus, esim. MET 28/84 s. 35 

o osaluettelo 

LUOVUTUS 
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2. Lähdeaineisto, MET – sivut 8…28 

 

      MET 23/80 S. 23
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MET 23/80 s. 24 
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MET 17/81 s. 23 
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MET 28/84 s.7 
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MET 28/84 s. 8 

 

 

             
 



JONOLEIKKAIN, harjoitustyö 
 

13 
 

 

 

MET 28/84 s. 9 
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MET 28/84 s. 15 
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MET 28/84 s. 16 
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MET 28/84 s 17 
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MET 28/84 s. 21 
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MET 28/84 s 24 
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MET 28/84 s. 25 
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MET 28/84 s. 35 
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MET 28/84 s. 41 
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MET 28/84 s. 42 
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MET 28/84 s. 43 
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MET 28/84 s. 44 
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MET 23/86 kohta 2.1 Teräsohutlevyt 1(2) 
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MET 23/86 kohta 2.1 Teräsohutlevyt 2(2) 
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SFS 4306 Kaksipylväiset takajohteiset pylväsohjaimet 

 

              
 

Merkintä: Nimi, tämän standardin tunnus – A1 x B1, Pylväsohjain SFS – 80 x 63 
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SFS 4311 Kiinnitystapit, pylväsohjaimet 

 

                              
Merkintä esimerkki: Kiinnitystappi SFS 4311 – CE 40 – M30x2 
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3  RYHMÄTYÖN TULOSTUS 

3.1      TYÖN TARKOITUS 
Työn tarkoituksena on suunnitella jonoleikkain kruunukorkin avaajaa varten. Kruunukorkin 

avaajasta piirustus lähdeaineiston mukana. 

3.2 MATERIAALIN VALINTA [MET 23/86 kohta 2.1, 1(2)]. 

Avaajan raaka-aineeksi on valittu Rautaruukin kylmämuovattava lujateräs, RAEX HSF 640. 

materiaalin murtolujuus Rm = 700 N/mm2, myötöraja Re =640 N/mm2, murtovenymä As = 12 %. 

Leikattava levyn paksuus on 2,0 mm. 

 

3.3 LEIKATTAVAN KAPPALEEN TARKKUUS, MET 23/80 s. 23…24, MET 28/84 s. 8. 

Meistettyjen kappaleiden käyttötarkoituksessa ei yleensä aseta suuria tarkkuusvaatimuksia. 

Tarpeettoman tarkkaa kappaletta ei pidä suunnitella, sillä tarkkuuden ja pinnanlaatuvaatimusten 

kohottaminen nostaa puristimen ja työkaluihin tehtävää investointia jyrkästi. Lisäksi voidaan joutua 

turvaamaan erikoistyömenetelmiin, esimerkiksi kalibrointivetoon tai jälkileikkaukseen. 

Leikatun kappaleen tarkkuus riippuu työkalun valmistus- ja asetustarkkuudesta sekä työkalun ja 

puristimen ohjauksen tarkkuudesta ja jäykkyydestä. Rainan syöttö vaikuttaa voimakkaasti 

kappaleen tarkkuuteen jonoleikkauksessa. Lisäksi valmistettavan kappaleen mittatarkkuuteen 

vaikuttavat mm. leikattavan levyn paksuus, levymateriaalin tasa-aineisuus, kappaleen pituus, valittu 

leikkausväli, työkalujen ja puristimen kunto sekä leikkauksessa mahdollisesti käytettävä voitelu. 

Taulukkotiedon mukaan jonotyökalulla on mahdollista päästä leikkaustarkkuuteen IT 9, sekä 

keskinkertaiseen pinnanlaatuun 2 mm:n levynpaksuudella ja harjoitustyön sarjakoon ollessa yli 

10000 kpl / vuosi. 

 

3.4 REIÄT, MET 28/84 s.8 

Halkaisijaltaan   8 mm:n reiän tarkkuusaste on IT 9.   8 H9 (+0,036). Pienin lävistettävissä 

mahdollinen reikähalkaisija saadaan seuraavasta kaavasta: Dmin = s x  
  

  

 
 (mm) 

Dmin = pyöreän  pistimen halkaisija =   2,52 mm 

Rm = leikattavan materiaalin murtolujuus 700 N/mm2 

s = levyn paksuus = 2,0 mm 

 

3.5 LEIKKAUSSUUNNITELMA, MET 17/81 s. 23, MET 28/84 s. 23…25, MET 28/84 s. 41…44 

Kappaleet asetetaan rainalle kohtisuoraan sen pituusakselia vastaan. Valittu rainanleveys on 80 

mm. Tällöin reunaleveydeksi jää 5 mm ja kappaleen väliseksi etäisyydeksi 3 mm. 
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Leikkaustapahtuma jakaantuu neljään vaiheeseen: 

1. Pistimet lävistävät rainaan   8 mm:n reiät ja korkin reiät rainakuvassa olevan leikkausviivoituksen 

mukaisesti. 

2. Hakutapit, 2 kpl, hakeutuvat   8 mm:n reikiin ja tyssäyspistimet tyssäävät korkin reikien reunat 

rainakuvan leikkausviivoituksen mukaisesti. 

3. Pistimet leikkaavat kappaleet irti rainasta rainakuvan leikkausviivojen mukaisesti. 

4. Raina katkaistaan jätepalaksi kohdalta, jossa rainaleveys 0n 5 mm. 

Raina ohjautuu sivusuunnassa irtolevyssä olevasta urasta ja tyynyssä olevat jousikuormitteiset 

kohotusnastat nostavat siirtovaiheessa rainan irrotuslevyä vasten. Irrotuslevy on kiinteä. 

Ensimmäisen lävistyksen aikana alkurajoitin asemoi rainan pituussuunnassa. Alkurajoitin on 

kiinnityslevyn sivussa, ja se on jousipalautteinen. 

Syöttöpituuden tarkennus tapahtuu kahdella hakutapilla, jotka sijaitsevat ristikkäin rainan eri puolilla. 

Hakutapit asemoivat rainan pituussuunnassa sekä estävät sen kiertymisen. Syöttöpituus on 58 mm. 

3.6   LEIKKAUSVOIMA, MET 28/84 s.7 

Leikkausvoiman laskemista varten on määriteltävä leikkausviivojen pituudet. Määritys suoritetaan 

laskemalla tai mittakaavaan piirretystä kappaleesta mittaamalla. Tässä vaiheessa huomioidaan, että 

yhdellä leikkausliikkeellä leikataan aina kaksi kutakin leikkausta. 

 

1. Reikä   8 mm, piiri = 25,1 mm 

o piirin kokonaispituus 2 xx 25,1 = 50,2 mm 

2. Korkin reikä, piiri 78 mm 

o piirin kokonaispituus 2 x 78 mm = 156 mm 
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3. Kappaleen päämuoto (irtileikkaus), piiri = 186 mm 

o piirin kokonaispituus 2 x 186 mm = 372 mm 

4. Rainan katkaisu, piirin kokonaispituus = 2 x 5 mm = 10 mm 

5. Tyssäys (tyssättävä pinta-ala laskemalla): 

(15 x 2) mm2 – 2 x [(1 x 1) / 2] = (30 – 1) mm2 = 29 mm2 

Koska tyssääminen tapahtuu työkappaleen molemmilta puolilta, on tyssäyksessä tehtävä 

muodonmuutostyö kaksinkertainen. Tämä otetaan laskelmissa huomioon käyttämällä pinta-alana 

yhteenlaskettua pinta-alaa: A = 2 x 2 x 29 mm2 = 116 mm2 

Leikkausvoimien ja tyssäysvoiman laskenta: 

F = L x s x K 

K = C x Rm = 0,8 x 700 N/mm2 

 

L= piirin pituus 

s = levyn paksuus = 2 mm 

K = leikkauslujuus 

C = kerroin = 0,8 

Rm = aineen murtolujuus = 700 N/mm2 

a) Reikä   8 mm 

o F = 50,2 x 2 mm x 560 N/mm2 = 56,224 kN 

b) Korkin reikä 

o F = 156 mm x 2 mm x 560 N/mm2 = 174,72 kN 

c) Kappaleen  irtileikkaus 

F = 372 mm x 2 mm x 560 N/mm2 = 416,64 kN 

d) Rainan katkaisu 

F = 10 mm x 2 mm x 560 N/mm2 = 11,2 kN 

e) Tyssäys 

Re = 
 

 
  

F = Re x A 

= 640 N/mm2 x 116 mm2 = 74,24 kN 

Re = aineen myötölujuus = 640 N/mm2 

A = 116 mm2 
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3.7  PURISTIMEN PURISTUSVOIMA, MET 28/84 s.7 

F PUR. = 1,2 x  F = 1,2 x 733,024 kN = 880 kN           F = leikkaus- ja tyssäysvoimien summa 

 

3.8 LEIKKAUSVÄLI, MET 28/84 s.21 

Aineen murtolujuus on 700 N/mm2. Aineen leikkauslujuus on 560 N/mm2. Levyn paksuus on 2,0 mm. 

Lähdeaineiston taulukkotietojen perusteella vaalitaan leikkausväliksi 0,3 mm. 

 

3.9 PAINOPISTEEN MÄÄRITYS 
Rainan katkaisukohta valitaan 0-akseliksi, X-suunnassa => X1 = 0. Painopiste sijaitsee Y-suunnassa rainan 

keskiviivalla. Merkitään edellä lasketut voimat ja niiden etäisyydet X-suuntaisesta 0-akselista 

seuraavasti. 

 

F1 = rainan katkaisu = 11,2 kN 

X1 = 0 mm 

 

F2 = irtileikkaus = 416,64 kN 

X2 = 58 mm 

 

F3 = tyssäys = 74,24 kN 

X3 = 116 mm 

 

F4 = reikä   8 mm ja korkin reikä = 56,224 kN + 174,72 kN = 230,944 kN 

X4 = 174 mm 

 

  Fi x Xi = F1 x X1 + F2 x X2 + F3 x X3 F4 x X4 = 72961,216 kNmm = 733,024 kN 

 P = 
        

   
 = 
              

          
 = 99,53 mm 

 

Painopiste, PP, on merkitty rainakuvaan 

3.10  LEIKKAIMEN RUNGON VALINTA, SFS 4306 
Leikkaimen rungoksi vaalitaan pylväsohjain SFS 4306 – 160 x 200 

 

3.11   PISTIMEN JA TYYNYN TOLERANSSIALUEIDEN SIJOITTUMINEN REIÄN   

TOLERANSSIALUEESEEN NÄHDEN, MET 28/84 s. 15…17 

 

  8 mm:n reiän toleranssi on H9 (+ 0,036) 

Lävistettäessä reikä pienenee. Tämän vuoksi pistin mitoitetaan 0,03…0,05 mm suuremmaksi kuin 

toleroitu reikä. Mitoituksen muutos otetaan huomioon myös tyynyssä. 

Toleranssitarkastelu: 

o reikä kappaleessa   8 H9 (+0,036) 

o leikkausväli on 0,3 mm 
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o reiän pieneneminen 0,05 mm 

o pistimen tarkkuusaste IT6 =>   8 h6 (-0, 009) 

o tyynyn tarkkuusaste IT 7 =>   8 H7 (+0,015) 

 

pistin   = 8,036 + 0,05 =   8,086-0,009 

tyyny   = 8,036  + 0,05 + 0,6 =   8,686+0,015 

Toleranssialueiden sijoittuminen näkyy havainnollisesti alla olevasta piirustuksesta: 

 

                    
 

3.12  TYYNYN MITAT, MET 28/84 s. 35, SFS 4306 

Valitaan tyynyn paksuudeksi 30 mm. 

Tyynyn leveys saadaan: B = b + 3 x H 

b = leikattavan aukon suurin mitta leveyssuunnassa = 70 mm 

H = 30 mm 

 

B = 70 mm + 3 x 30 mm = 160 mm 

Valitaan tyynyn pituudeksi 200mm 

3.13  TYYNYN MATERIAALI 

Valitaan lähdeaineiston perusteella valmistusmateriaaliksi työkaluteräs Sverker 3. Materiaalin 

koostumus on seuraava: 

C = 2,05 % Si = 0,3 % Mn = 0,8 % 

Cr = 12,5 % W = 1,3 % 
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Materiaali toimitetaan pehmeäksi hehkutettuna, jolloin sen kovuus on 240 HB = 21,2 HRC. 

valmistuksen jälkeinen lämpökäsittely on seuraava: 

o Austenitointihehkutus lämpötila-alueella 760…1150 oC. 

o Sammutus öljyyn. 

o Päästö lämpötilassa 100…400 oC. 

 Edellä mainitulla lämpökäsittelyllä saavutetaan 60 – 62 HRC:n kovuus, joka on sopiva 

tehtävänannon mukaista materiaalia leikkaavalle työkalulle. 

3.14  PISTIN, MET 28/84 s. 9 

Pistimen suurin pituus saadaan kaavasta: 

MAX =  
         

      
  

d = pistimen   8 mm 

R1 = materiaalin leikkauslujuus = 560 N/mm2 

s = levyn paksuus = 2 mm 

LMAX  = 123 mm => Ei rajoita valintaa 

 

 Valitaan kaikkien lävistävien pistimien pituudeksi 53 mm. 

 Pistimien kiinnityslevyn paksuus 25 mm 

 Muotopistimet kiinnitetään 6-koloruuveilla yläistukkaan, lisäksi käytetään hartsiohjausta. 

   8 mm pistin, tyssäyspistin ja hakutappi ovat kannellisia, ja ne on kiinnitetty pistimien 

kiinnityslevyyn sovitteella H7 / m6. Tyssäyspistimen pituus on 48 mm ja hakutapin 60 mm. 

 Leikkaimen iskunpituus on 25 mm. 

3.15  PISTIMEN MATERIAALI 
Pistimien materiaali ja lämpökäsittely on sama kuin tyynyn. 

 

4       JONOLEIKKAIN, kruunukorkin avaajalle 
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Rainapiirustus 

 

 
Jonoleikkaimen alapuoli  Isku 36 mm, max 50 mm,  F = 400 kN,  Syöttö 40 mm 
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Jonoleikkaimen yläpuoli 

 

Työn hyväksynyt 28.4.1992 Aarre Lehtimäki 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-952-94-3413-8 

 


