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JOHDANTO 
LEVYTYÖKESKUKSEN TYÖKALUT kirja on 1 / 18 tuotantoväline kirjasarjastani. Muut sarjaan kuuluvat, ovat 

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

OHJAIMET JA KIINNITTIMET 

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

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

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

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

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

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

MUOTIT 

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

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

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

MEISTOTYÖKALUT (PURISTINTYÖKALUT) 

 LEIKKAUS 

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

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

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

 MUOVAUS 

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

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

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

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

OSA 2. MENETELMÄT 

TYÖVÄLINEEN VALMISTUSTA TUKEVAT MENETELMÄT 

 Manuaalityöstömenetelmät 

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

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

 NC-työstömenetelmät 

o NC-kipinätyöstö, uppo- ja lankakipinöinti 

 Erikoistyöstömenetelmät 

 Käsityömenetelmät 

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

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

o Työvälineen kokoonpano, testaus ja kunnossapito 

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

SUUNNITTELU  

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

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

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

AINETTA POISTAVAT MENETELMÄT 

 Lastuaminen 

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

AINETTA LISÄÄVÄT MENETELMÄT 

 3D-valmistus 

AUTOMAATIO JA ROBOTISOINTI 

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

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

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

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

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

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

Suomeen perustettiin muutamia työkalutehtaita, jotka suurelta osin osoittautuivat taloudellisiksi 

pettymyksiksi. Työvälineiden valmistuksen edellyttämä monipuolinen konekanta ja korkea ammattitaito 

murensivat katteet. 

Työvälineitä suunnittelevan tai valmistavan yrityksen on useissa tapauksissa välttämätöntä toimia 

kiinteässä yhteistyössä lopputuotteita valmistavien yritysten kanssa, koska työvälinettä suunnitellaan yhtä 

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

lopputuotteen järkevästä ja taloudellisesta rakenteesta. Työvälinealan ammattitaito on kuitenkin 

katoamassa maastamme työntekijöiden ikääntyessä ja koulutuksen kuihtuessa. 

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

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

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

antaa myös mahdollisuuden jatkaa opintoja korkeakoulussa. 

Ammatillinen koulutus avaa monia mahdollisuuksia iästä ja taustasta riippumatta. Ammatillisissa 

perustutkinnoissa hankitaan alalla vaadittavat perustaidot. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

mahdollistavat osaamisen kehittämisen työuran eri vaiheissa. Tutkintojen lisäksi järjestetään valmentavaa 

koulutusta. 

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

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

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

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

liittyvät kysymykset askarruttavat. 

ERIKOISTUNEET YRITYKSET 

Työvälinevalmistajien erikoistuessa yrityksinä pääasiassa työvälineiden valmistukseen perustettiin erillinen  

Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä (1975) Suomen Metalliteollisuusyhdistykseen.  

Konepajateknisesti työvälineiden valmistus on yksi vaativimmista toimialoista. Suomen 

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

kuin lämpö- ja pintakäsittelymenetelmätkin.  

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

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

mahdollista, että tieto saavuttaa kohteensa toisella puolella maapalloa reaaliajassa.  

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

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

taloudellisen tiedon hankkiminen, muokkaaminen ja levittäminen jäsenten keskuuteen. 

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

meistejä, puristintyökaluja, teriä ja kiinnittimiä ja ohjaimia metalliteollisuudelle. 

TOIMIALARYHMÄN PAINOPISTEALUEET 

 toimialan kilpailukyvyn kehittämistyö 

 suhdanneseuranta 

 markkinatilanne seuranta 

 työvoiman saatavuus, laatu ja koulutus 

 laatujärjestelmät 

 verkostoituminen 

 läpimenoajan lyhentäminen 

 koulutustilaisuudet 

 kansainvälistyminen 

 vientiyhteistyö 

 

KIRJASARJAN TYÖSTÄMINEN 

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

Työkalujärjestelmä: Finn-Power Lillbacka / MET 8/1988 

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  

https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_ilnhYAHjpoYsdWcg?fbclid=IwAR1M0EIn8937RuMtTOZnGyOAwTmcLtG8gFeI_nW2Ypf3j9DbLB3dmbY_Xik
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ASKEL KERRALLAAN. Älä koskaan väheksy alempia askelmia onnistumisen tikapuilla.  
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1. LEVYTYÖKESKUS – ENEMMÄN KUIN PELKKÄ LÄVISTIN 
Lähde: Christer Lindholm, Oy C Lindholm Engineering Ab. 

 
Kuva 1. Levytyökeskuksella tehty tekstin korkopuristus ohutlevykappaleeseen eliminoi merkkaustarpeen 

jossain myöhäisemmässä tuotannon vaiheessa. Kirjaimia korko puristettaessa materiaalia ei leikata – sitä 

taotaan pistimen ja tyynyn välissä kuvioiden muodostamiseksi. Kirjaimia voidaan korko puristaa yksi 

kerralla, tai yhdellä puristimen iskulla voidaan ajan säästämiseksi myös muodostaa kokonaisia sanoja. 

Muotokirjoitus on pysyvyytensä ja nopeutensa ansiosta ihanteellisin vaihtoehto silloin, kun halutaan saada 

näkyville helposti luettavassa, suurikokoisessa muodossa. 

 
Kuva 2. Lävistys ja muotoilu. Esim. oven pysäytintä tai jousen kiinnityskoukkua valmistettaessa levyä 

joudutaan puhkaisemaan ja muotoilemaan. Muotoiltu reuna voi toimia pitimenä elektroniikka-

asennuspohjassa. Tuotteen sujuva kokoonpano varmistuu kun pysäyttimet tai ohjaimet muotoillaan 

tarkasti NC-lävistyksessä. Levyn materiaalia ei poisteta vaan sitä leikataan 1-3 puolelta, minkä jälkeen se 

muotoillaan. 

 
Kuva 3. Kolmiosaiset läpivientilevyt. Sähkökaapit ovat tavallisin käyttökohde yksi- tai moniosaiselle 

läpivientilevylle. Moniosaisia läpivientilevyjä valmistettaessa materiaalia leikataan sekä pistimellä että 

tyynyllä. Käänteinen tyyny painaa materiaalin alaspäin alemman tyynyn särmiä vasten. Tyyny leikkaa lähes 

koko ympyrän kehän, jättäen vain pienen kannaksen, jonka avulla irtilyötävä osa pysyy kiinni levyssä. Ylä- ja 

alaosien irrotustapit työntävät läpivientilevyn rengasosan pistimessä ja tyynyssä estäen vääristymien 

synnyn raaka-aineen leikkauksen jälkeen. 
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Kuva 4. Säleittäminen. säleikköä käytetään ilmavirtauksen suuntaamiseksi. Säleet puhkaistaan yksi kerrallaan, tällöin 

tietyn ilmavirtauksen aikaansaamiseen tarvittavien säleiden lukumäärää voidaan helposti muuttaa lisäämällä tai 

vähentämällä ohjelmassa määriteltyjen iskujen lukumäärää. Säleikkö tehdään asettamalla pistimen ja tyynyn 

leikkaavat teräsärmät vastakkain välyksellä 0,07 – 0,15. 

 
Kuva 5. Upotetut reiät. Niittien ja ruuvien kannat saadaan raaka-aineen pinnan tasalle. Upotin liikuttaa levyn 

pintamateriaalia alaspäin ja sisälle reikään. Lävistetyn reiän tulee olla hieman ylimitoitettu. Kylmämuokkaus ei vääristä 

metallilevyä, mikäli upotuksen syvyys ei ylitä 60 % materiaalin paksuudesta. 

 
Kuva 6. Kierteitettyjen reikien lävistys. Levyyn tehdään reikiä pienellä tyynyssä olevalla vaihdettavalla pistimellä. 

Metallipala ohittaa alemman levyn, jossa on reikä keskellä. Kärjessä nousukierre, joka sopii ylätyynyssä olevaan 

kierteeseen. Nämä muodostavat kierteen, johon sopii karkeakierteinen ruuvi. 

 

Kuva 7. Lävistys. Lämmönsiirtimessä reikäpäätelevyt ovat metallikappaleita, joissa on suuri määrä pyöreitä reikiä, 

joihin kupariputket sopivat. Reiät puhkaistaan tyynyssä olevilla lävistyspistimillä, joka kulkee alemman tyynyn läpi. 

Tyynyn keskellä on reikä, josta leikkausjäte putoaa pois. Tyynyn ulko-osa pursottaa materiaalin käänteisen tyynyn 

sisään. Koska alatyökalua käytetään sekä pistimenä että tyynynä sen seinämät ovat melko ohuet. Lävistyksen ja 

kaulustuksen tapahtuessa samalla toiminnolla ei erillistä pursotusiskua tarvita ja tuotantoaika vähenee puolella. 



LEVYTYÖKESKUSTEN TYÖKALULUT 
 

10 
 

 
Kuva 8. Piirilevyjen korttiohjain. Korttiohjaimen avoin malli helpottaa elektroniikan vaatimaa jäähdytystä. 

Ohjaimet voidaan sijoittaa jopa 10 mm:n etäisyydelle toisistaan, jolloin päästään suureen asennustiheyteen 

ilmanvaihdon kuitenkaan kärsimättä. Sileät reunat, joissa on taivutetut päät, ohjaavat piirilevyt uriinsa 

vahingoittamatta niitä. Korttiohjain tehdään kahdessa vaiheessa, ensin suorakaidelävistys ja sen jälkeen 

muotoilu. 

 
Kuva 9. Venytysmuovaus. Ventytysmuovaustyökalu eroaa tavanmukaisesta työkalusta pääasiassa pistimen 

ja tyynyn konfiguraation osalta. Koska tarkoituksena on venyttää yhtäjaksoinen sauma mahdollisimman 

pienellä materiaaliin kohdistuvalla rasituksella, tyyny on lievästi pyöristetty ja kalteva. Pistimessä on sama 

muotoilu, mutta se on avoin molemmista päistä ja toimii kanavana, jonka läpi venytetty sauma siirtyy sitä 

mukaa kun sitä muotoillaan. Muovaus haluttuun pituuteen tapahtuu 1,3 mm:n jaksoissa (jäykisteurat). 

 
Kuva 10. Saranatyökalut. Saranan pituus voi olla mitä tahansa ”kaapin saranasta pienosaranaan” Työkaluja 

on saatavana useille halkaisijoille ja raaka-aineen paksuuksille. Vaihdettavien terien ansiosta tapin 

halkaisijan ja raaka-aineen paksuuden vaihtelun aiheuttamat kustannukset ovat vain puolet kokonaisen 

työkaluyksikön hinnasta. Saranat tehdään kolmessa vaiheessa kahdella työkalulla. 
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2. TYÖKALUJÄRJESTELMÄ lähde: Finn-Power Lillbacka / MET 8/1988 

 
Levyntyöstössä käytettävät lävistystyökalut koostuvat kolmesta pääosasta: pistin, irrottaja ja tyyny (kuva1). 

Muita mahdollisia osia ovat jousipesä jousineen ja kiinnitys- ja kohdistuselimet. 

Levytyökeskuksien työkaluja ei ole standardisoitu ja niinpä jokaisella valmistajalla on oma 

työkalujärjestelmä. Tämä aiheuttaa merkkiriippuvuutta seuraavia koneita hankittaessa ja 

toimintariippuvuutta työkaluja ostettaessa. 

Finn-Power levytyökeskuksissa on revolverilevyihin kiinnitettävät erilliset työkalinpitimet, joten koneissa 

voidaan käyttää erilaisia työkaluja asentamalla sopivat työkalunpitimet ja puskinosat. Työkalunpitimiä on 

saatavissa yleisempien levytyökeskusten työkaluille: Supra PAE, Nova, Amada Thick Turret, Amada Thin 

Turret, Strippit ja Raskin. Finn-Power vapauttaa levytyökeskuksen työkalut merkkiriippuvuudesta: vanhan 

levytyökeskuksen kalliit työkalut voidaan käyttää uudessa Finn-Power levytyökeskuksessa. 

  

Kuva 11a. Jousi-irroitteinen työkalun rakenne / Supra PAE                                  Kuva 11b. Pakkoirroittajalla 

                                                                                                                                          varustettu työkalujärjestelmä 

                                                                                                                                           /Salvagini. 

Irrottajan tehtävä on estää levyn nousemisen pistimen mukana ylös ja vähentää levyn muodonmuutoksia 

sekä värähtelyä. 

Työkalut jaetaan irrotusperiaatteen mukaan jousi-irrotteisiin ja pakkoirrotteisiin sekä näiden yhdistelmiin. 

Jousi-irrotteisessa (katso kuva 11a) irrotinlevy painetaan leikattavaa levyä vasten leikkauksen ja pistimen 

irrotuksen ajaksi. Jousi-irrotusperiaatteessa puskin ei vedä pistintä ylös vaan sen tekevät irrotusjouset. 

Menetelmän etuina voidaan mainita pienempi melu ja vähäisempi levyn värähtely kuin pakkoirrotteisessa 

työkalussa (kuva 11b). Pakkoirrotin eli kiinteä irrotin on koko ajan irti levystä. Tässä menetelmässä pistin 

vedetään puskimen avulla ylös. Finn-Power levytyökeskuksissa käytetään jousi-irrotteisia työkaluja. 
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Työkalujen standardimuotoja on kuvassa 12. Näitä muotoja on saatavilla monenkokoisia suoraan 

varastosta. Erikoismuotoja on kuvassa 13. Muovaavien työkalujen (ilmaraot, uritukset, kaulukset, pienet 

taivutukset) käyttö on lisääntymässä. Niiden avulla on mahdollista saada kappale kerralla valmiiksi, jos 

kappaleeseen kuuluu muotoilua rei’ityksen lisäksi. Kuvassa 14 on esimerkkejä muodoista. 

       

 
                                 Kuva 12. Pistimen standardimuotoja / Wilson Tool International Inc. 

 

                                    
                                             Kuva 13. Pistimen erikoismuotoja / Mate Punch and Die Co 

             
     Kuva 14. Levytyökeskuksessa muovaavilla erikoistyökaluilla tehtyjä muotoja / Mate Punch and Die Co. 
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3. VÄLYS 

Oikea välys on erittäin tärkeää lävistystyökalun toiminnan kannalta. Jokaista pistintä kohden on 

oltava useampi tyyny erilaisella välyksellä levyn paksuutta vastaavasti. Kokonaisvälys pistimen ja 

tyynyn välillä on yleensä 10…30 % materiaalin paksuudesta. Kokonaisvälys on yhtä suuri kuin 

pistimen ja tyynyn halkaisijoiden ero (kuva 15). 

 
Kuva 15. Kokonaisvälys on tyynyn ja pistimen halkaisijoiden välinen erotus. Esim. 10,3 - 10,0 = 0,3 = 

kokonaisvälys. 

Liian suuri välys voi aiheuttaa lävistetyn aukon muodonmuutoksen ja purseita levyn alareunaan. Suuri välys 

lisää myös todennäköisyyttä, että jätepala nousee pistimen mukana ylös. 

Liian pieni välys lisää voimakkaasti työkalun kulumista ja saattaa aiheuttaa pistimen tarttumisen levyyn. 

 
Kuva 16. Leikkautumisen kannalta oikealla välyksellä levyn ylä- ja alapuolelta lähtevät murtumat kohtaavat. 

Leikkausvoima, irrotusvoima ja pistimen kuluminen ovat pienemmillään / Mate Punch and Die Co. 
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Taulukko 1. Pistimen ja tyynyn kokonaisvälyksen (%) valitseminen lävistettävän materiaalin perusteella 

(Wilson 1997, 25) 

Absoluuttisesti oikeata välystä ei ole mahdollista määritellä, koska eri tekijät vaikuttavat 

päätökseen. Välyksen valinta onkin aina kompromissi reiän laadun, työkalun kestoiän, työkalun 

toiminnan yms. välillä. Irrotusongelmien välttämiseksi ja työkalun mahdollisimman pitkän kestoiän 

saavuttamiseksi on kuitenkin suositeltavaa käyttää mahdollisimman suurta välystä, niin suurta 

kuin laadun kannalta (purseet, taipuminen ym.) on mahdollista. 

Kuvassa 17 on käyrät teräslevylle kokonaisvälyksen määrittämiseksi teräslevylle levynpaksuuden 

funktiona, kun perusteena on mahdollisimman pitkä työkalun kestoikä. Viivoitettu alue kuvaa 

suositeltavinta kokonaisvälystä (työkalun kuluminen pienintä). 

Taulukossa 2 on esitetty Wilson Tool’in suositus kokonaisvälyksen määräämiseksi levynpaksuuden 

ja työstettävän raaka-aineen mukaan. 

   Levyn paksuus (mm)                 kokonaisvälys % levyn vahvuudesta 

                                  
                       Kuva 17. Kokonaisvälyksen määräytyminen                          Taulukko 2: Kokonaisvälys suositus 

                         levynpaksuuden mukaan (teräslevy)                                         /Wilson Tool International Inc. 

                        /Mate Punch and Die Co. 
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IRROTUSONGELMIEN VÄLTTÄMISEKSI JA TYÖKALUN KESTOIÄN PIDENTÄMISEKSI KÄYTÄ LÄVISTETTÄVÄLLE 

MATERIAALILLE SOPIVAA, RIITTÄVÄN SUURTA VÄLYSTÄ. 

4. JÄTEPALAN NOUSU (Slug pulling) 

Jätepalan nousu pistimen mukana on yleisin ja vaikeasti hallittava työkaluhäiriö nykyisissä nopeissa 

levytyökeskuksissa. Häiriö syntyy, kun lävistetty jätepala tarttuu pistimen päähän ja nousee pistimen 

mukana ylös. Tällöin se tarttuu levyn kartiomaiseen reikään ollen vielä osittain tyynyssä (kuva 18). 

Levytyökeskuksen alkaessa siirtää levyä, estää jätepala levyn vapaan liikkeen ja levy saattaa taittua tai irrota 

kynsistä. 

 
Kuva 18. Jätepalan nousu ongelma: jätepala on tarttunut pistimen päähän, noussut ylös, tarttunut levyyn 

jaa estää levyn siirron. 

Jätepala tarttuu pistimen päähän tyhjiön adheesion, magnetismin tai öljykalvon avulla. Ongelma esiintyy 

helpoiten suhteellisen suurta lävistysvoimaa tarvitsevilla pyöreillä työkaluilla (suuri voima muovaa jätepalan 

pinnan tasaiseksi) ja kiiltäväpintaisilla materiaaleilla (ruostumaton teräs, alumiini). Levyn öljyisyys lisää 

jätepalan nousun todennäköisyyttä. 

 

Perinteiset keinot jätepalan nousun estämiseksi ovat: 

 Pistimen päähän hiotaan ristikkäiset urat tai V-muoto (kuva 19). 

 Pistimen päässä käytetään uretaani- tai nylonnastaa työntämään jätepala irti pistimestä. Nastat 

eivät kuitenkaan toimi nakertaessa ja niiden kestoikä on rajallinen. 

 Tyynyihin voidaan hio terävänurkkaisella timanttiviilalla pienet urat (kuvat 20 ja 21). Paras tulos 

saadaan, kun urat hiotaan yläpäästään hieman syvemmiksi (viilan kulma 75…90o). Urat eivät saa 

olla liian syvät, muuten ne jättävät jäljen lävistetyn levyn reunaan. 

 Levyn voitelu öljyämällä lisää jätepalan nousun todennäköisyyttä. Jos voitelua on käytettävä, 

voidaan voidella levyn alapinta, jolloin voitelu ei aiheuta jätepalan nousua. 

 Pistimen tunkeuman suurentaminen syventämällä iskua vähentää jätepalan nousua. 

 Leikkuuvälyksen pienentäminen vähentää jätepalan nousua. 
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Kuva 19. Pistimen päähän hiottu loiva Vmuoto ja 

ristikkäiset urat estävät jätepalan tarttumista 

pistimeen. Lävistysvoima ja melu pienenevät 

myös. 

                

Kuva 20. Urien hionta tyynyyn timattiviilalla. 

Huomaa viilan kulma 75…90o/Wilson Tool Int. 

Inc 

 

 

 

Kuva 21. Timanttiviilalla hiotut urat tyynyssä. 

”Uratyynyssä” jätepala laajenee tyynyn 

sisäpinnassa oleviin uriin eikä pääse 

nousemaan ylös. 

Urien hionta tyynyn ja pistimen pään muotoilu voidaan tehdä myös olemassa oleviin vanhoihin 

työkaluihin ja näin saada nopeasti apua ongelmaan. Mitkään edellä mainituista toimenpiteistä eivät 

kuitenkaan kokonaan poista jätepalan nousun ongelmaa. 

Ainoa tapa ratkaista jätepalan nousuongelma lähes 100 %:sti on käyttää SLUNG HUGGER tai SLUG FREE 

tyynyjä (kuvat 22 ja 23), jotka on muotoiltu niin, että jätepala jää tyynyn kiinni eikä nouse ylös.  
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Kuva 22. SLUG HUGGER TYYNY 

Pienet nystyrät tyynyn sisäpinnalla 

”tarraavat” 

kiinni jätepalaan ja estävät sen nousun ylös. 

(D = pistimen halkaisija, v = kokonaisvälys, 

h < V/2). Nystyrät alkavat 2…4 mm tyynyn 

yläreunasta, joten varsinkin ohutta levyä 

lävistettäessä on käytettävä riittävää 

tunkeutumaa, jotta Slung Huggerit toimisivat. 

Slug hugger tyyny on Wilson Tool Int. Inc:in 

kehittämä. Tilattaessa työkaluja Wilsonilta, 

on tilauksessa erikseen mainittava, jos 

työkalut halutaan Slug Hugger tyynyllä. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 23. SLUG FREE TYYNY 

Loiva kartio tyynyn yläosassa puristaa jäte- 

palan kiinni tyynyyn, joten se nousu estyy. 

(D = pistimen halkaisija, v = kokonaisvälys) 

Slug Free tyyny on Mate Punch and Die Co:n 

kehittämä ja NOVA työkalut toimitetaan aina Slug 

Free tyynyllä. 
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Slung Hugger tyynyjä voidaan käyttää aina, kun kokonaisvälys on suurempi kuin 0,15 mm. Slung Hugger, 

Slug Free tai negatiivisella kartiolla varustettuja tyynyjä ei suositella käytettäväksi alle 6 mm kokoisilla 

työkaluilla ja alumiinilla alle 12 mm työkaluilla, koska tällöin jätepalat saattavat pakkaantua kiinni toisiinsa. 

Tällöin voidaan käyttää positiivisella kartiolla varustettuja tyynyjä (kuva 24). 
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                                                              Positiivinen kartio            Negatiivinen kartio 

                                                                       Kuva 24. Tyynyn reiän kartiomuodot 

LEVYTYÖKESKUKSEN HÄIRIÖTTÖMÄN TOIMINNAN VARMISTAMISEKSI KÄYTÄ SLUG FREE TAI SLUG HUGGER 

TYYNYJÄ. 

 

5. NAKERRUS 

Nakerrus rasittaa työkaluja huomattavasti enemmän kuin lävistys ja väärin suoritettu nakerrus tuhoaa 

työkalun nopeasti. 

Nakerrettaessa: 

 Nakerrusaskeleen (siirto iskujen välillä) on aina oltava suurempi kuin levyn vahvuus. 

 Suurilla pistimillä ja vahvoilla materiaaleilla nakerrusaskeleen on oltava vieläkin suurempi suuren 

epäkeskeisen kuormituksen takia. Suositeltavaa on käyttää ns. silloitusta (kuva 25), jolloin työkalun 

kuormitus on keskeinen. 

 Käytä suurempaa välystä (välys vähintään 20 % materiaalin vahvuudesta). 

 Pistimen pään hionta sisäänpäin V-muotoon (katso taulukko 3) tai pyöreän pistimen hionta 

koveraksi kupiksi pienentää nakarrettaessa sivuttaisvoimia. 

 TiN- pinnoitettu pistin kestää kauemmin nakerruspistimenä. 

 Käytä tiukkaa pistimen mukaan muotoiltua irrottajaa. 

 

Kuva 25. Keskeisen työkalukuormituksen aikaansaamiseksi nakerruksessa voidaan käyttää ns. silloitusta. 

Siinä aukon nakerrus tehdään kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäisessä nakerruksessa iskujen väliin 

jätetään kannas, joka poistetaan toisen vaiheen nakerruksessa. 
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Kappaleen irrotus levyaihiosta tehdään usein levytyökeskuksella samassa vaiheessa lävistyksen kanssa. 

Usein käytetään ns. mikrokiinnitystä, jolloin koko levyaihio voidaan lävistää valmiiksi keskeytyksettä. 

Irtileikkaustyökaluna käytetään yleensä pitkää suorakaidetyökalua (esim. 5 x 60 mm). Jotta 

leikkausreunasta ei tule sahanterämäistä, on irrotustyökalun ohjaus oltava ehdottomasti kunnollinen 

(työkalun pidin, ohjausnastat ja –urat hyväkuntoiset ja tiukat). 

Paras leikkausjälki ja pidempi pistimen kestoikä saadaan käyttämällä pitkää pyöreäpäistä pistintä ja 

vastaavan kokoista suorakaidetyynyä (kuva 26). Haittapuolena on, että nurkkia varten tarvitaan myös 

teräväreunainen suorakaide- tai neliöpistin. 

 
Kuva 26. Irtileikkaustyökalu, jolla saadaan paras leikkausjälki. Pistin on pitkä pyöreäpäinen ja tyyny 

vastaavan kokoinen suorakaide. 

 

6. PISTIMEN PÄÄN MUOTO JA LÄVISTYSVOIMA 

Normaalilla suorapäisellä pistimellä tarvittava lävistysvoima pistimen koon ja levyn vahvuuden mukaan 

teräslevylle on esitetty kuvassa 27. Hiomalla pistimen pää viistoksi voidaan pienentää lävistysvoimaa ja 

melua (sivu 14 taulukko 3). 

    
F= lävistysvoima (kN)                                                            Kuva 28. Lävistysvoiman pieneneminen pistimen 

t = levynpaksuus (mm)                                                         viisteen syvyyden ja levyn vahvuuden mukaan (100 % 

D = pistimen halkaisija (mm)                                               vastaa lävistysvoimaa suorapäisellä pistimellä). 

p = pistimen piirin pituus (mm)                                           /Wilson Tool International Inc. 

Kuva 27. Lävistysvoimataulukko teräksille, 

murtolujuus 600 N/mm2 
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Taulukko 3. Tyypillisiä pistimen pään muotoja, käyttökohteita ja käytön rajoituksia. /Wilson Tool 

International Inc. 

7. TYÖKALUN PINNOITTEET 

Työkaluja voidaan pinnoittaa erilaisin menetelmin, jolloin työkalusta saadaan kovempi, ja lisäksi työkalun ja 

leikattavan materiaalin välinen kitka vähenee. Nämä seikat vähentävät työkalun kulumista huomattavasti. 

(MET 8/1988) Lisäksi pinnoittamisen etuna on se, että pinnoite vähentää leikattavan materiaalin 

tarttumista työkalun pintaan. 

 

Pinnoitteita ovat titaaninitridi ja titaanikarbidi, joilla pinnoittaminen tapahtuu höyrystämällä materiaali 

työkalun pintaan joko fysikaalisesti tai kemiallisesti. Myös DIARC-timanttipinnoitteen käyttö on kovassa 

kasvussa, sillä se kestää monta kertaa pitemmän ajan kuin esimerkiksi DIARC-timanttipinnoitettu työkalu 

soveltuu lähes kaikkien materiaalien lävistämiseen, mutta erityisen hyviin lopputuloksiin päästään alumiinin 

ja ruostumattomia teräksiä lävistettäessä timanttipinnoitteen suuren kovuuden ja alhaisen kitkan ansiosta. 

DIARC-pinnoitus tapahtuu tyhjössä matalassa lämpötilassa, joten pinnoitusmenetelmä soveltuu lähes 

kaikille materiaaleille. Lisäksi eri työkalunvalmistajalla on omia erikoispinnoitteitaan.  
 

8. RAUTARUUKIN ERIKOISLUJIEN TERÄSTEN LÄVISTÄMINEN 
Erikoislujien terästen lävistämistä on hyvin vähän tietoa, sillä vastaavanlaisia tutkimuksia ei ole tiettävästi 

tehty aikaisemmin. Lävistämällä voidaan erikoislujiin teräksiin tehdä vain tietynkokoisia reikiä, sillä mitä 

suurempi pistin on halkaisijaltaan, sitä suuremman voiman isku vaatii. Jos materiaaliin halutaan saada 

suuria aukotuksia, on laserleikkaus parempi menetelmä kuin lävistäminen levytyökeskuksella. 



LEVYTYÖKESKUSTEN TYÖKALULUT 
 

22 
 

Materiaalien lävistämiseen tarvittavat voimat 

F =   x D x s x 0,5Rm 

F = lävistämiseen tarvittava voima (N) 

s = levyn paksuus (mm) 

Rm = materiaalin murtolujuus (N/mm2) 

 

Lasketut lävistysvoimat on esitetty taulukossa 4 ja liitteessä 3 on samat voimat kuvaajana. 
 

 

Taulukko 4. Lasketut lävistysvoimat 

 

 
Kuva 29. Lävistysvoiman tarve materiaaleille Optim 960QC (6mm), Raex 400 (3 mm) sekä S355  (6 mm ja 3 

mm). 

 

9. TYÖKALUJEN HUOLTO 
Pistin ja tyyny kuluvat käytössä ja ne täytyy hioa teräväksi ajoittain. Työkalujen kesto riippuu työtavoista, 

työkalun materiaalista ja kovuudesta, levymateriaalista, levynpaksuudesta, leikkausvälyksestä ja voitelusta 

sekä työkalun ohjauksen tukevuudesta. 
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Oikea-aikainen työkalujen teroitus on työkalujen huollon ja kestoiän kannalta ensiarvoisen tärkeää. Pistin 

on teroitettava, kun nurkan pyöristyssäde on 0,1…0,3 mm. Pistin teroitetaan hiomalla materiaalia pistimien 

päästä. Taulukossa 5 voidaan havaita, että hiottaessa neljästi 0,25 mm:n välein verrattuna siihen, että 

hiotaan 1 mm:n välein, saadaan yli kaksi kertaa suurempi iskumäärä samalla pistimen lyhenemisellä. 

 
Taulukko 5. Oikea-aikaisen teroitushionnan merkitys työkalun kestoikään / Wilson Tool International Inc. 

 

Tyyny teroitetaan hiomalla materiaalia tyynyn yläpinnasta. Kun tyyny on madaltunut yli 0,5 mm, on tyynyn 

alle laitettava 0,5 mm sovituslevy. Hyvä tapa on liimata sovituslevy pohjaan, jolloin se ei unohdu pois 

tyynyä asennettaessa. 

 

Teroituksessa on otettava huomioon riittävä jäähdytys, jotta ei synny hiontahalkeamia, ja jotta työkalu ei 

menetä kovuuttaan lämpiämisen seurauksena. Työkalut on hiottava kunnollisessa hiontalaitteessa käyttäen 

jäähdytysnestettä ja oikean laatuista ja hyväkuntoista kiveä. Paras tapa tuhota työkalu on hioa se 

käsivaralta smirkelissä ilman jäähdytystä. 

 

Jousipesä on myös puhdistettava ja voideltava riittävän usein. Useimmissa työkaluissa on öljytila, joka on 

täytettävä öljyllä (kuvat 30 ja 31). 

 
Kuva 30. Nova ja Supra työkalujen voitelu. 
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Kuva 31. Wilson Tool Thick Turret työkalujen voitelu. 

10. TYÖKALUHÄIRIÖT 

Suurin syy työstön keskeytymiseen levytyökeskuksissa ovat työkaluhäiriöt. Työkaluhäiriöiden 

ennaltaehkäisy ja tunnistaminen voivat parantaa levytyökeskusten käyttöastetta ja tehokkuutta 

huomattavasti. Jos työkaluhäiriöitä esiintyy, pyri tunnistamaan häiriöiden aiheuttaja ja korjaamaan se. 

Tarvittaessa kysy apua työkaluntoimittajalta, Finn-Power työkaluasiantuntijalta tai Finn-Power 

huoltopisteestä. Taulukossa 6 on yhteenveto tyypillisimmistä työkaluhäiriöistä, niiden mahdollisista 

korjausehdotuksista ja kommentteja. 

NÄIN VÄHENNÄT TYÖKALUHÄIRIÖITÄ: 

 KÄYTÄ RIITTVÄN SUURTA VÄLYSTÄ 

 KÄYTÄ ”SLUNG HUGGER” TAI ”SLUG FREE” TYYNYJÄ 

 KÄYTÄ TEROITUSHIONNASSA JÄÄHDYTYSNESTETTÄ 

 PUHDISTA JA VOITELE TYÖKALUT RIITTÄVÄN USEIN 

 VÄLTÄ PIENTÄ NAKERRUSASKELTA, PYRI KÄYTTÄMÄÄN 

SILLOITUSNAKERRUSTA 

 TUNNISTA TYÖKALUHÄIRIÖ JA PYRI POISTAMAAN SEN AIHEUTTAJA 

 TARVITTAESSA KYSY APUA TYÖKALUASIANTUNTIJALTA 
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Taulukko 6. Tyypillisemmät työkaluhäiriöt, niiden mahdolliset syyt ja korjaustoimenpiteet. 

________________________________________________________________________________ 

Häiriö Mahdollinen syy Korjaustoimenpiteet 

________________________________________________________________________________ 

Työkalun Liian pieni välys Suurenna välystä (20…25 %). 

nopea Liian pieni  Minimi nakerrusaskel on 1 x levynpaksuus. 

kuluminen nakerrusaskel 

 Huono työkalun Tarkasta työkalunpitimen, jousipesän, ohjausnastojen 

 ohjaus  ja ohjausurien kunto. 

 Teroitus tehty väärin Hiottaessa huolehdittava jäähdytyksestä. 

 Epätasainen työkalun Käytetään nakerruksessa silloitusta. 

 kuormitus 

 Pistin lämpenee Voitele levy. 

   Pistimen TiN-pinnoitus. 

Jätepala Tyyny  Käytä ”Slung Hugger / Slug Free-tyynyjä” 

nousee   Pienennä välystä. 

(slug   Negatiivinen kartio tyynyssä. 

 pulling)   Hio urat tyynyyn timattiviilalla. 

 Pistin  Hio pistimen pää koveraksi tai V-muotoon. 

   Käytä irrotusnastaa pistimen päässä. 

   Suurenna pistimen tunkemaa 

   (syvennä iskua pienentämällä P-arvoa). 

 Öljyinen levy  Älä voitele levyn yläpintaa. 

Pistin Liian pieni välys Suurenna välystä. 

juuttuu Työkalu kulunut Teroita työkalu. 

 Irrotusjouset  Vaihda jouset. 

 kuoleentuneet 

  

 Tahmaantuminen Pistimen TiN-pinnoitus 

   Voitelu. 
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