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JOHDANTO 
TAIVUTUSTYÖKALUT 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. 

 
TAIVUTUSTYÖKALUT 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 
TYÖVÄLINESUUNNITTELU, Mikko Aunio, Ensio Kettunen, Hannu Kaaria, Matti Niinimäki, Paavo Riski/Valtion 

painatuskeskus/Ammattikasvatushallitus. 

www.savonia Teräsrakenteiden suunnitteluohjeita parempaan valmistettavuuteen. tekijä: Tomi Piironen. 

Lähteistä ja kuvien lähdeaineistoista on kirjalliset luvat. Parhaimmat Kiitokset miellyttävästä yhteistyöstä ja saamastani 

tuesta. 
 

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.  

http://www.savonia/
https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_ilnhYAHjpoYsdWcg?fbclid=IwAR1M0EIn8937RuMtTOZnGyOAwTmcLtG8gFeI_nW2Ypf3j9DbLB3dmbY_Xik
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TAIVUTUSTYÖKALUT 

1.1 TAIVUTUKSEN TEORIAA 

Metallilevyjen yleisin muovausmenetelmä on taivutus. Taivutusmenetelmän valintaan vaikuttavat levyn 

paksuus, tuotteen konstruktio, sarjan suuruus ja käytettävissä oleva konekanta. Useimmiten metallilevyt 

taivutetaan puristimella tai särmäyskoneella, mutta usein myös pyöristys- tai rullamuovauskoneella. 

Taivutettavana aihiona voivat olla myös tangot ja putket.                                                          

                                                          
                                        Kuva 1. Taivutuksen aiheuttamat muodonmuutokset. 

1.1.1  Taivutussäde, neutraaliviiva 
Levyä taivuttaessa sen ulkopinta venyy vetojännityksen ja sisäpinta tyssääntyy puristusjännityksen vuoksi. 

Näiden välissä on pinta, jossa ei ole vetoa eikä puristusta ja jonka pituus säilyy alkuperäisenä. Sitä kutsutaan 

neutraalikerrokseksi ja sen normaalileikkausta neutraaliviivaksi. Taivekohdassa levy ohenee ja sen 

reunoissa tapahtuu muodonmuutoksia siten, että sisäpinta levenee ja ulkopinta kapenee. Lisäksi 

poikkipinta käyristyy kuvan 1 mukaisesti. Muodonmuutokset ovat sitä suurempia, mitä pienempi on 

taivutussäde. 

Mitä pienempi taivutussäde on, sitä suurempia ovat myös ulkopinnan venymä ja vetojännitys, joista voi 

aiheutua repeilyä ulkopinnassa. Suositeltava minimisäde riippuu levymateriaalista, työtavasta ja tuotteen 

asettamista vaatimuksista. Esimerkkejä on taulukossa.

                                         
                                                      Kuva 2. Telapalkkia                                             Kuva 3. Särmäysvaiheet 

 

Telapalkin särmäysvaiheet, vaativa ja mittatarkka särmäystapahtuma, laserleikattu.
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                                    Taulukko 1. Pienimmät sallitut taivutussäteet eri materiaaleille. 
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1.1.2  Neutraalitason paikka 
Neutraalitason paikkaa  usein k-arvo. Standardin DIN 6945 mukaan k-arvon ollessa 1, neutraalitaso on 

keskellä levyä. ANSI-Standardin k-arvon ollessa 0,5, neutraalitaso on keskellä levyä. Tässä on oltava 

erityisen tarkkana, jotta ei tapahdu puolittumista tai kertautumista. Normaalitaso on kohta, jossa ei 

tapahdu venymistä tai puristumista (kuva 4). 

Nyrkkisääntönä voidaan pitää seuraavaa sääntöä (kuva 4): 

 0,1 – 1 mm: neutraalitaso paikka on lähes sisäpinnassa, kun säde R on pieni 

 1 mm    levynvahvuuden kasvaessa neutraalitaso siirtyy kohti 1/3 sisäpinnasta, kun säde R on < 5 x s. 

 1 mm    neutraalitaso on ½ sisäpinnasta, kun säde R on > 5 x s.

 
Kuva 4. Levy tyssääntyy sisäpuolelta ja venyy ulkopuolelta taivuttaessa. Neutraalitaso on sijainti, jossa 

muodonmuutosta ei tapahdu teoriassa. 

 
                           Kuva 5. Neutraalitason paikka riippuu ainevahvuudesta ja särmäyssäteestä. 

Yksinkertaisempi tapa arvioida neutraalipinnan paikkaa levyn alapinnasta ovat yhtälöt: 
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1.1.3  Oikaistu pituus 
Suunnittelijan tulee laskea oikaistu pituus. Tämä on melko haastavaa silloin, jos halutaan tarkka tulos, kun 

on useita särmiä. Levyn oikaistua pituutta laskettaessa käytetään yleisesti kahta erilaista laskentatapaa. 

Molemmat perustuvat saamaan asiaan ja antavatkin saman tuloksen, mutta eroja on lähtöarvoissa. 

Molemmissa käytetään K-kertoimia ja laippojen pituuksia, mutta ne tarkoittavat hieman eri asioita, on 

erittäin suuri sekaannuksen vaara olemassa. 

Tapa 1. 

 

Oikaistun pituuden laskeminen särmän kohdalla: 

BA =   (R + KT) 
 

    
 , jossa 

BA = taivutuksen kaaren pituus 

R = sisäsäde 

K = kerroin K, joka saadaan kuvasta 7 

T = materiaalin paksuus 

  = taivutuksen kulma asteina 

                                                        

                                          

                                                 kerroin K 

 

 
                                     Kuva 6. 

 

 

                                                                                                                                       suhde 
 

 
 

Kuva 7. Neutraalitason paikka K-arvolla kuvattuna standardin DIN 6945 mukaan. Tässä kuvassa K-arvon 

ollessa 1, neutraalitaso on levyn keskellä. 

Oikaistu pituus L saadaan lisäämällä tulokseen laippojen pituudet 

L = d1 + d2 + kaari BA 
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Tapa 2. 

Toinen tapa määrittää oikaistu pituus on laskea tasausarvo v, joka saadaan yhtälöstä: 

 

missä 

  = kylkikulma (kuva 5) 

k = k-kerroin, joka ilmoittaa neutraalikerroksen sijainnin levyn paksuuden puoliväliin.  Yleisesti käytetään 

myös sellaista k-kerrointa, joka ilmoittaa neutraalipinnan sijainnin paikkaan 
 

 
 T eli levyn paksuuden 

puoliväliin. 

 
 

Negatiivisena lukuna tasausarvo v lyhentää ja positiivisena pidentää levyn pituutta. 

 

Oikaistu pituus L saadaan yhtälöstä: 

L = a + b + v, missä a ja b ovat laippojen pituudet kuvitteelliseen särmään (kuva 8). 

 
Kuva 8. Levyn oikaisun lähtöarvot a, b ja  , sekä oikaistun levyn vastaavien osien paikat, kun laskentaan 

kätetään tasausarvoa v. 

 
Taulukko 2. Oikaistun pituuden v-tekijän arvot 90o taivutuskulmalle vapaataivutuksessa. 
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Kun osassa on taivutuksia, on taivutusparametrien oltava kunnossa CAD-ohjelmassa. Tärkeimmät tekijät 

taivutuksen suunnittelussa ovat k-arvon ja sisäpyöristyksen valinta. Molempien arvojen on vastattava 

valmistuksen todellisuutta, jotta päästään tarvittavaan valmistustarkkuuteen. Suunnittelijan on tiedettävä 

sen särmäyspuristimen työkalut, jolla tullaan taivuttamaan, jos osassa on tarkkuusvaatimuksia. Alatyökalun 

V-aukon leveys sekä ylätyökalun pyöristys ovat merkittävämmät tekijät taivutussäteen kokoon. Mikäli 

jotain desimaalipyöristyksiä pitää tehdä, on turvallisempi tehdä ne alaspäin eli pienemmiksi, jotta tulevat 

särmättävät osat sopivat kokoonpanoon. Koska valmistajat voivat muuttua tuotteen elinkaaren aikana 

useastikin, tulee piirustus tehdä sellaiseksi, josta selviää valmiin osan lopullinen muoto ja mitta. Myös 

mahdolliset valmistuksen epätarkkuudet ja virheet tulisi kertoa piirustuksessa niin, että valmistaja voi 

päättää, mihin mitta tai muotovirhe voidaan jättää tarvittaessa. Käytännössä tämä saadaan piirustuksessa 

ilmaistua toleransseilla. 

Särmättävillä osilla valmistuksen tarkkuus on samaa luokkaa, kuin hitsauksessa. Levynvahvuuden ollessa 

alle 3 mm, tarkkuus on luokkaa 1…3 mm. Levynvahvuuden ollessa 3…10 mm, tarkkuus on luokkaa 2…4 mm. 

Paksummilla levyillä tarkkuudet ylittävät 5 mm. Jokainen särmä kasvattaa valmistuksen riskejä tarkkuuden 

suhteen. Suunnittelijan tulisi varmistaa toleranssien onnistuminen valmistuksessa, mikäli osassa on erityisiä 

tarkkuusvaatimuksia (kuva 9). 

 
Kuva 9. Tyypillinen profiili, jolta vaaditaan tarkkaa toleranssia särmättäessä. 

1.1.4  Taivutuksen tarkkuus 
Vapaalla taivutuksella ei päästä kovin tarkkoihin kulmatarkkuuksiin varsinkin, jos osaan tulee useampia 

taivutuksia. Tasamittaiset taivutukset kuten 90o tai 45o voidaan tehdä pohjaan iskuperiaatteella, joten 

tarkkuus on parempi. Työkaluvalikoima määrittelee pohjaan iskun kulmat. Takaisinjouston hallinta tekee 

kulmatarkkuuden haastavaksi. Vapaa taivutus on menetelmistä suositumpi joustavuuden, yksinkertaisten 

standardityökalujen, sekä helpon automatisoinnin vuoksi. Vapaa taivutuksessa levyaihio taipuu niin 

sanottuna kolmipistetaivutuksena ylätyökalun ja vastimen välissä. Tällöin taivutettava levy ei kosketa 

vastimeen kokonaan, vaan niiden väliin jää ilmarako (kuva 10). Taivutuksessa käytetään tyypillisimmin 

teräviä, yli 90o kulmia niin painimessa kuin vastimessakin, jolloin taivutettava kulma saadaan halutuksi 

ainoastaan ylätyökalun iskunpituutta säätämällä. 
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Kuva 10. Vapaataivutus ja pohjaanisku periaatekuva. Vapaataivutuksessa sisä-R muodostuu V-aukon 

leveyden, materiaalin ja materiaalipaksuuden perusteella. Pohjaaniskussa sisä-R muodostuu terän mukaan. 

 

 
Kuva 11. Tavallisilla menetelmillä saavutettavat toleranssit. 

1.1.5  Takaisinjousto 
Levyä taivutettaessa muodostuu neutraaliviivan kohdalle plastisesti muovautuneiden puristus- ja 

vetojännitysvyöhykkeiden väliin kapea vyöhyke, jossa muoto muuttuu vain kimmoisesti eli elastisesti. 

Tämän kimmoisen alueen vaikutuksesta vaikutuksesta kappaleessa tapahtuu tietty takaisinjousto. Mitä 

jyrkemmin levyä taivutetaan, eli mitä pienempi on taivutussäteen suhde levyn paksuuteen, sitä 

pienemmäksi jää kimmoisen muodonmuutoksen osuus ja takaisinjousto. Taivutussäteen lisäksi 

takaisinjouston suuruuteen vaikuttavat aineen lujuusominaisuudet. Takaisinjouston vaikutus voidaan 

eliminoida taivuttamalla levyä jouston verran yli, mutta menetelmissä, joissa työkalujen konstruktio riippuu 

taivutuskulman suuruudesta, on takaisinjousto voitava määrittää mahdollisimman tarkasti etukäteen. 

Tällaisia menetelmiä ovat mm. pohjaan isku taivutus ja rullamuovaus. Takaisinjouston suuruutta kuvaa 

kerroin 

k = 
  

  
  , missä  2 on kaarikulma takaisinjouston jälkeen ja    on kaarikulma ennen takaisinjoustoa.  

Useissa kirjoissa esitetään kokemusperäisiä k-arvoja, joista esimerkkejä kuvassa 12. 
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Kuva 12. Takaisinjoustokertoimen k arvoja eräille metalleille. r2 = sisäsäde takaisinjouston jälkeen. 

Mitoitusesimerkki: Levyä USt 1404 taivutetaan suoraan kulmaan. Levyn paksuus on 2 mm ja haluttu 

taivutussäde 20 mm. On laskettava taivutuskulma. Kuvasta 12 saadaan k = 0,97, mistä seuraa, että 

 1 = 
   

    
 = 92,8o   93o 

Taivutuksen aikaisen kulman pitää olla 180o – 93o = 87o. 

Särmättävä osa tulisi suunnitella niin, että yläterän pituutta ei tarvitse säätää kovin tarkasti. Särmätyn 

päädyn tulisi olla avoin, jotta yläterä pääsisi tulemaan osan ohitse. Suljetut rakenteet aiheuttavat 

asetuksien vaihtamista, joka lisää läpimenoaikaa. Aina ei voida välttyä näiltä, joten pyri vakioimaan ainakin 

samassa kappaleessa suljettujen särmäyksien pituudet. 

Pyri siihen, että osassa on samalla terällä ja asetuksella tehty särmäykset. Käytä samoja sisäsäteitä ja 

taivutuskulmia. Pyri minimoimaan erilaiset piirteet ja muodot. Suosi väljää mitoitusta, jotta 

yhteentörmäyksiä ja ahtauksia ei tulisi särmäyksen aikana. Kuvissa 13 - 20 on esitetty taivutukseen liittyviä 

vinkkejä parempaan valmistettavuuteen sekä soveltuvia särmäysjärjestyksiä. 
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1.2  SUUNNITTELUOHJEITA JA VINKKEJÄ SÄRMÄYSJÄRJESTYKSESTÄ 

 
Kuva 13. Suljettu ja avoin osa. Avoimet särmäykset sallivat ylipitkän yläterän, joten terän pituutta ei tarvitse 

välillä säätää. 

 
Kuva 14. Nurkassa oleva helpotus voi olla myös tarvittava vesireikä. 

 

 

 

Kuva 15. Särmäyksen keskikohtaa voi leik- 

keessä tehdä merkin, jos särmäyksessä ei 

käytetä takavastetta esim. vinojen muotojen 

takia. 

 

 
Kuva 16. Kiinnitysreikiin on tarpeellista tehdä soikeutta, jotta valmistuksen epätarkkuudet saadaan 

kompensoitua kokoonpanovaiheessa. Huomaa pyöristetyt nurkat siellä, missä nurkka jää särmäyksen 

jälkeen näkyville. Oikealla kappale on levitettynä. 
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Kuva 17. Särmättävän kappaleen särmäysjärjes- 

tys. Ensin aloitetaan ulkolaidoilta ja edetään si- 

säsärmiin. Yläterän pituus voi olla ylipitkä tämän 

osan särmäyksessä. 

                                   

 
Kuva 18. Särmäysjärjestys. Alaterän leveys ja yläterän muoto vaikuttavat särmättävän kappaleen 

mahdolliseen muotoiluun ja mittasuhteisiin. 

 
Kuva 19. Erilaisia särmäyspuristimen työkaluja. Huomaa työkalun vaikutus mahdolliseen särmättävän 

kappaleen muotoon ja mittasuhteisiin. 
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Kuva 20. Laatikon särmäysjärjestys ja mahdolliset muodot. 
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1.2.1 Reiän minimietäisyys taipeesta 

1.2.2 Minimilaippakorkeus 

Särmäyksen sisäsäde tulee valita niin, että se ei ole liian pieni tai suuri. Levy menettää lujuuttaan, ja särmä 

vaikeutuu, jos sisäsäde on pieni. Levy repeytyy ulkopinnasta, jolloin siihen tulee halkeamia. Kuvassa 21 on 

esitetty loven suunnittelun mitoittamisohjeita. 

 

 
Kuva 21. Reiän ja loven minimietäisyydet taivutuskohdasta, jotta reiän tai loven reuna ei muuttaisi muotoaan. 

Pyöreille rei’ille: 

X1 =                s x      (mm) 

Loveuksille ja nelikulmaisille rei’ille: 

X2 = 1,1               rs x      (mm) 

X1, X2 = minimietäisyys 

b = loveuksen leveys 

d = reiän halkaisija 

rs = sisäpuolinen taivutussäde 

s = levypaksuus 

l = laippakorkeus 

Etsi taulukosta 2 osan levynvahvuus t pystyriviltä, ja valitse riviltä laipan pituus (mm) ja sitä vastaava 

alaterän leveys V ja sitä vastaava taivutusssäde R. Tämä on vapaan taivutuksen sisätaivutussäde, joka 

muodostuu särmätessä. Huomaa pienin laipan pituus a alemmalta riviltä, sekä vapaan taivutuksen sisäsäde 

R verrattuna v-aaukon leveyteen. 

1.3  TAIVUTUSMENETELMÄT 

1.3.1  Taivutus puristimella 

1.3.1.1  V-taivutus 
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Taulukko 3. Särmäyksen puristusvoima, laipan pituudeet, särmäyssäteen ja alaterän leveydet eri 

muuttujille materiaalin ollessa 420 N/mm2. 

 

Katso k-arvo kuvasta 7 neutraalitason paikka levyn poikkipinnasta. r = R = taivutussäde ja s = t = 

levynvahvuus. Kun käytät CAD-ohjelmistoa, jossa arvolla 0,5 neutraalitaso on keskellä, jaa taulukon arvo 

kahdella. Esim. taulukossa r/s on 2 -> k = 0,8, joka jaetaan kahdella; CAD:lle arvo on k = 0,4, eli 

neutraaliakseli on hieman keskilinjan sisäpuolella. 

Taivutusvoiman tarve vaihtelee taivutuksen edetessä. Aluksi voiman tarve kasvaa ja sen jälkeen se vähenee. 

Tässä vaiheessa ollaan vielä vapaataivutuksen tilanteessa. Siirryttäessä pohjataivutukseen voimantarve 

kasvaa eksponentiaalisesti. 

Kuva 22. Arvio puristusvoiman tarpeesta 

 

 

Ftot. 0,5 x s x b x Rm 

s = aine vahvuus (mm) 

b = työkappaleen leveys (mm) 

Rm = työkappaleen murtolujuus (N/mm2)

Ftot = 0,5 x 0,1 m x 0,2 m x 520000000
 

   
 = 5,2 x 106 N   530 tn 
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1.3.1.2  U-taivutus 

U-taivutus muodostuu kahdesta samanaikaisesta V-taivutuksesta. Työkalu soveltuu vain yhdelle 

ainepaksuudelle ja yhdelle U-profiilin leveydelle, joten menetelmä edellyttää sarjavalmistusta. 

U-taivutus voidaan tehdä kuvan 23 mukaisesti vastapidätintä käyttäen tai ilman pidätintä. Edellisessä U:n 

pohja tulee helpommin suoraksi ja voiman tarve on pidättimen vastustavasta voimasta huolimatta paljon 

pienempi kuin ilman pidätintä taivuttaessa. 

        
          Kuva 23. U-taivutus 1 ilman vastapidätintä,                                         Kuva 24. U-taivutustyökalu 

                          2 vastapidätintä käyttäen                                                                           1. Painin 

                                                                                                                                                   2. Vastin 

                                                                                                                                                   3. Taivutusleuka 

                                                                                                                                                   4. Jousitettu vastapidätin 

                                                                                                                                                    5. Irrotin 

 

 

 

Kuva 25. Ohjearvoja U-taivutustyökalun 

mitoittamiseksi. 

Väli v = smax 

rP = painimen pyöristyssäde 

rL = taivutusleuan pyöristyssäde 

h = vastapidättimen iskunpituus 

rL = (3…4) x s 

h = rL + rP + 5s 
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Kuva 26. Taivutusleuan reunan muotoiluvaihtoehtoja. 

Takaisinjouston pienentämiseksi tai 

eliminoimiseksi on monia mahdolli- 

suuksia: mahdollisimman pieni pai- 

nin, koverrettu painin ja kuperrettu 

vastin ja ylitaivutus kääntyvillä 

taivutusleuoilla. 

 
Kuva 27. Kevennetty painin. 

e= 0,06s, kun s   1 mm 

e = 0,10s, kun s > 1 mm 

 
Kuva 28. Pohjan oietessa taivutuk- 

sen jälkeen profiilin kyljet kääntyvät 

pystysuoriksi.

 
Kuva 29. U-taivutustyökalu, jossa on kääntyvät taivutusleuat. 
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Osat: 

1. painin 

2. ohjauskappaleet 

3. kääntyvät taivutusleuat 

4. taivutusleukojen ohjaus 

5. vastapidätin 

6. nostotapit 

7. vastin 

8. vastimen istukka 

9. taivutusleukojen sivulevyt 

U-taivutuksen taivutusvoima 

Ft = 0,22 x (b1 + b2) x s x Rm 

ja vastapidättimen voima 

FP = 
                

  
 

Kokonaisvoima F = Ft + FP 

Taivuttaessa ilman pidätintä 

tarvitaan lopussa voima, joka  

Oehierin mukaan on   3 x Ft 

1.3.1.3  Elastisen vastimen käyttö 
Puristimella tehtävissä taivutustöissä voidaan käyttää elastista vastinta. Kun yksi alatyökalu käy useamman 

paininten kanssa, soveltuu menetelmä erityisesti pienehköjen sarjojen valmistukseen. Pienempien 

hankintakustannusten lisäksi etuna on, että taipeen ulkopinta säilyy naarmumaattomana jaa menetelmä 

siten korvaa suojateippaukset. Haittana on ainakin pitkissä taipeissa vapaataivutustakin huonompi tarkkuus 

ja vastimen kuluminen. Kulumista voidaan vähentää vaihtamalla päällimmäinen kerros käyttämällä vuoron 

perään neliö poikkipintaisen vastimen jokainen sivu hyödyksi. Elastisena aineena käytetään synteestistä 

kumia tai yleisimmin uretaania, joita on saatavilla useita kovuuksia väliltä 60…00 Shore A. 

 
Kuva 30. Esimerkkejä elastisen vastimen käytöstä. 

Ohuille levyille soveltuvat pehmeämmät, paksuille ja lujille kovimmat laadut. Muotovalikoimakin on suuri: 

kolmio-, neliö- ja pyörötangot umpinaisena ja reiällisenä sekä levyt ainakin kokoon 1000 x 1000 x 200 mm3 

asti. 

Uretaanin alle tulisi jättää laajenemistila. Levyyn kohdistuvaa puristusvaikutusta voidaan tehostaa myös 

sopivasti sijoitetulla täytetangolla ja – kiskolla (kuva 31). 
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Kuva 31. Sopivalla täytetangolla saadaan tyynyn paine suunnatuksi levyyn. 

Taivutuskoneella suoritettava taivutus alkaa levyn asettamisesta työpöydälle, josta levy asemoidaan 

takavasteisiin käsin työntämällä. Asemoinnin jälkeen yläpalkki painuu alas puristaen taivutettavan levyn 

alapalkkia vasten. Taivutettava osa levyä jää vapaaksi, jonka jälkeen taivutuspalkki taivuttaa sen ylöspäin 

kuvan 33 mukaisesti. 

 

1.3.2 Taivutus taivutuskoneella 

             
                                      Kuva 32. Taivutuskone.                         Kuva 33. Taivutuksen suoritus taivutuskoneella. 

 

 
Kuva 34. Särmäyspuristimella tehtäviä taivutustöitä. 
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Kuva 35. Särmäystä särmäyspuristimella. 

 
                             Kuva 36. Yleisimmät taivutustyökalut                         Kuva 37. Rulla-asema 

                                              DIN-standardin mukaan. 

1.3.3  Rullamuovaus 
Rullamuovaus on menetelmä, jossa levyä tai nauhaa kuljetetaan perättäisten vaiheittain haluttuun 

loppumuotoon. Rullat ovat työkappalekohtaisia, joten monimutkaisten profiilien rullakustannukset ovat 

suuret. Menetelmä sopii joukkotuotannossa pitkien listojen, palkkien ja poimulevyjen valmistukseen. 

Tarvittavien rulla-asemien määrä riippuu mm. levyn paksuudesta, lujuudesta, profiilin muodosta ja 

toleranssivaatimuksista. Rullamuovaus soveltuu samoille aineille kuin särmäys. Yleisemmät aineet ovat 

seostamaton ja ruostumaton teräs, alumiini ja kupari. Ainepaksuudet ovat normaalisti alle 8 mm. 

Rullamuovauslinjaan voidaan liittää lävistys-, loveus-, taivutus- ja katkaisuvaiheita. 
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        Kuva 38. Rullamuovatun ohutlevykappaleen 

                        valmistusvaiheet. 

        
         Kuva 39. 3-valssinen pyörityskone, 

         jossa on symmetrinen valssien asetus. 

          
          Kuva 40. 3-valssinen pyörityskone, 

          jossa on epäsymmetrinen asetus. 

             

          Kuva 41. 4-valssinen pyörityskone. 

 

1.3.4  Taivutus pyörityskoneella 
Pyörittämisellä tarkoitetaan lieriöiden ja kartioiden valmistamista ajamalla levy tavallisesti kolmen tai 

neljän sopivassa asennossa olevan valssin välistä. Valsseja pyöritetään käsin, sähkömoottorilla tai 

hydraulimoottorilla. Vetävien valssien määrä vaihtelee 1…4. 

Symmetrisellä valssienasetuksella ei reunoja saada pyöristetyksi, vaan ne on taivutettava etukäteen 

esimerkiksi särmäyspuristimessa. Epäsymmetrisessä koneessa reunaan jäävä taipumaton osa on vain 1,2…2 

x ainepaksuus. Jotta valmis lieriö tai kartio saadaan pois koneesta, on toisen pään ylälaakeri käännettävä 

alas, minkä jälkeen kappale voidaan poistaa vetämällä aksiaalisuuntaan. Eräiden koneiden ylävalssi voidaan 

vetää aksiaalisesti ulos koneesta, jolloin kappale jää vapaasti alavalssien päälle. 
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1.3.5  Rullaaminen 

Rullaamisella tarkoitetaan pienihalkaisijaisen lieriön (esimerkki sarana) valmistamista painamalla aihiota 

päittäin siten, että sen reuna liukuu pitkin painimeen muotoiltua kourua (kuva 42). Jotta lieriöstä tulisi 

mahdollisimman pyöreä, on aihioon tehtävä alkutaivutus, jonka pituus on n. 1/8 lieriön kehän pituudesta. 

Takaisinjouston takia kappale saattaa olla vaikea poistaa työkalusta. Tämä haitta voidaan eliminoida 

sijoittamalla rullakouru puoliksi painimeen ja vastimeen (kuva 45). Astian reunan rullauksessa se on 

välttämätöntä. 

                                       
    a)                     b)                         c)                       d)                                  Kuva 43. Yksinkertainen 

                   Kuva 42. Rullaamisen periaate.                                                              rullaustyökalu 

 

                                       
                    Kuva 44. Rullaustyökalu, jossa on                               Kuva 45. Astian reunan rullaus. 

                                     jaettu kouru. 

         
          Kuva 46. Kiilakäyttöinen rullaustyökalu. 

Rullausvoima voidaan laskea Oehlerin 

yhtälöstä: 

F = 
          

     
 

L = lieriön pituus 

s = ainepaksuus 

Rm = murtolujuus 

r = keskimääräinen rullaussäde
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1.4  TYÖKALUESIMERKKEJÄ 

 
a)                                                                  b) 

Kuva 47. Monipoimuinen taivutusprofiili. 

a)   Poimut puristetaan samanaikaisesti. Aineeseen syntyy suuri vetojännitys, joka voi aiheuttaa   

  repeytymistä. 

b)  Poimut syntyvät vaiheittain. Ensimmäisten vaiheiden painimet joustavat hoidettuaan oman 

 osuutensa. 

 
Kuva 48. Kaksi esimerkkiä ylitaivutuksesta kääntyvillä taivutusleuoilla. 

                            
    Kuva 49. Ylitaivutus kiilakäyttöisillä                                  Kuva 50. Työkalu, jolla levy puristetaan 

                     taivutusleuoilla.                                                                    yhdessä vaiheessa lieriöksi. 
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