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JOHDANTO 
PAINOSORVAUS 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 

Toimitusjohtaja Timo Hertell, TH-Tools Oy:sta soitteli minulle joskus v. 2013 kesällä ja kysyi, että voisinko 

tulla mukaan yhdeksi asiantuntijaksi Opetushallituksen (OPH) rahoittamaan Työvälinevalmistuksen 

oppikirjaan. Kirjan tulee olla suunnattu ammattioppilaitoksen tarpeisiin. 

Timon vastuualueena kirjassa ovat mm. Ohjaimet ja Kiinnittimet, joita hän tarjosi kirjoitettavakseni. Otin 

tehtävän vastaan ja aloin kirjoittamaan tähän ryhmään kuuluvia oppimateriaaleja. 

 

OPH joutui vuonna 2019 säästösyistä pysäyttämään hankkeita. 
Loppukeväästä 2019 Työvälinevalmistuksen oppimateriaalihanke päätettiin lopettaa, koska alan koulutus 
on muuttunut. Tekijänoikeudet OPH palautti meille kirjoittajille. 
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. 
 
PAINOSORVAUS 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.  

 
Olen kirjoittajana käyttänyt runsaasti alan asiantuntijoita hyväksi. Kirjoituksien lähteet, kuvien lähdeaineisto 
ja kiitokset ovat kirjoitusosioiden perässä. 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.  
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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.  
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PAINOSORVAUS 

1 PAINOSORVAUKSEN HISTORIAA 
Painosorvaus on yksi vanhemmista metallin muovausmenetelmistä. Muinaiset egyptiläiset kehittivät sen 

savenvalajan dreijasta.  

Painosorvi sai tehonsa isosta pyörästä, joka oli yhdistetty hihnalla painosorvin karaan. Karaa pyöritti toinen 

mies samalla kun toinen valmisti kappaleen painamalla metallilevyn terästangolla kiinni muottiin (kuva 1). 

 
Kuva 1. Keskiaikainen painosorvausta esittävä kaiverrus. 

Painosorvausta edeltäviä valmistusmenetelmiä olivat olleet lähinnä valaminen ja takominen. Vaikka 

myöhemmin karan pyöritykseen hyödynnettiin sekä vesi- että höyryvoimaa, sorvaajan piti silti käyttää 

muokkaukseen omia voimiaan ja taitojaan. Sähkömoottoreiden yleistymisen myötä oli mahdollista käyttää 

painosorvausmenetelmää entistä paksunpiin metalliaihioihin. Muovausta alettiin ohjata käsipyörällä 

varustetulla syöttöruuvilla, ja terätangon tilalle tulivat karkaistut pyörivät rullat.  

Syöttöruuvien antama teho ei riittänyt paksuille metalliaihioille eikä niiden avulla pystytty myöskään 

syöttämään tarpeeksi nopeasti. Voima ja nopeus eivät kuitenkaan olleet enää rajoittavia tekijöitä, kun 

opittiin hyödyntämään hydrauliikkaa. Hydrauliikan yleistyessä kehitettiin uusi painosorvausmenetelmä: 

ventyspainosorvaus (flow forming). 

Perinteinen käsipainosorvaus edellyttää käyttäjältä ammattitaitoa. Mallilevyohjauksen ja hydraulisten 

kopiointimenetelmien käyttöönoton jälkeen ammattimiestä tarvittiin enää tekemään asetukset, ja 

kappaletta vaihtamaan voitiin sijoittaa vähemmän ammattitaitoinen henkilö.  

Nykypäivän kopio- ja NC-ohjatut painosorvit ovat erittäin joustavia ja kilpailukykyisiä muihin menetelmiin 

verrattuna, vaikka sarjat olisivat suuriakin. Kappaleen vaihtokin voidaan hoitaa robotin avulla. 

Suomessa painosorvausta on harjoitettu jo 1700-luvulta saakka. Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa 

oli paljon pieniä painosorvauspajoja, ja isoilla yrityksillä oli omia painossorvausyksiköitä. 1970-luvulla 

työpajojen lukumäärä alkoi laskea, ja tänä päivänä Suomessa on jäljellä enää muutamia 

painosorvausyrityksiä. 
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2 TEKNIIKAN KUVAUS 
Painosorvaus on yleensä pyöreän ohutlevyn muovausta muotin päällä niin, että pyöritetään sorvissa sekä 

muottia että muovattavaa kappaletta ja painetaan muovaavaa työkalua kappaleen pintaa vasten. 

 

Painosorvausaihio on puristettu muotin ja kärkipylkän väliin. Keskitetty aihio, muotti ja kärkipylkän painin 

pyörivät yhdessä. Kun osat pyörivät, karkaistu pyörivä rulla (kuvat 2 ja 3) tai muovaava painin (kuva 4) 

pakottaa aihion muotin muotoon (kuva 2).  Koska painosorvaustyökalun muokkaava voima kohdistuu vain 

pienelle alalle kerrallaan, se jää pieneksi ja aihion vahvuus muuttuu vain vähän tai ei ollenkaan prosessin 

aikana. 

                                            
                         Kuva 2. Painosorvauksen periaate. Muovaavana työkaluna pyörivä painorulla.  

3 KÄSIPAINOSORVAUS 
Käsipainosorvauksessa painosorvari käyttää omaa kehoaan ja käsiään kohdistaakseen muovaavana 

työkaluna toimivalle pyörivälle rullalle (kuva 3) työkappaleen muokkaukseen tarvittavan voiman. Oikealla 

kädellään painosorvaaja pitelee pyörivän rullanvarren toista päätä kiinni lantiossaan, ja vasemmassa 

kädessään hänellä on toinen varsi, joka on nivelletty kiinni painosorviin ja rullalliseen varteen. Tällä tavalla 

painosorvari luo rullan liikkeet. 

                                                    
                                                         Kuva 3. Käsipainosorvausta, pyörivällä rullalla. 
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                                              Kuva 4. Käsipainosorvausta muovaavalla painimella.  

Käsipainosorvausta voidaan käyttää ohutteräslevyille, joiden paksuus on alle 2 mm. Sen yli menevät 

ainepaksuudet alkavat olla liian raskaita ihmisvoimin muovattaviksi. Käsipainosorvaus on kilpailukykyinen 

tapa, kun tehdään yksittäisiä kappaleita tai alle 250 kappaleen sarjoja ja ainevahvuudet ovat alle 2 mm. 

4    AUTOMAATTI- ja NC-PAINOSORVAUS 

Käyttämällä hydraulisia kopio- tai NC-painosorveja (kuva 5) saavutetaan nopeammat valmistusajat, 

tarkemmat toleranssit ja suuremmat ainevahvuudet (kuva 6) kuin käsikoneilla.  

                                           
                                                                   Kuva 5. NC-sorvin periaate. 

5    VENYTYSPAINOSORVAUS 
Venytyspainosorvauksessa (flow forming) muovataan kartiomaisia tai putkimaisia kappaleita niin, että 

lähtöaihion seinämänvahvuus ohenee.  

Venytyspainosorvauksessa on kaksi menetelmää: putken painosorvaus lieriöksi ja metallilevyn 

leikkausmuovaus kartiomaiseksi kappaleeksi (shear forming). 

Venytyspainosorvaus on taloudellinen ja ekologinen menetelmä: ensiksikin yritykset kuluttavat vähemmän 

energiaa ja materiaalia, ja toiseksi materiaalin lujuusominaisuudet paranevat. Myös työkappaleen 

pienentynyt paino alentaa valmistuksen energiakustannuksia. 

Venytyspainosorvatun kappaleen pinnanlaatua voidaan verrata hiottuun tai hienosorvattuun 

pinnanlaatuun. Myös kappaleen mittojen toleranssit ja muotojen pyörähdyssymmetrisyys ovat tarkkoja. 
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5.1     Putken painosorvaus 
Putken painosorvaukseen on olemassa kaksi menetelmää: ohennusveto ja käänteisveto. Niiden käyttö 

määräytyy muovaussuunnan eli pyörivän rullan syöttöliikkeen suunnan mukaan (kuva 6). 

                                        
Kuva 6. Putken painosorvaus. Ohennusvedossa muovaussuunta on vasemmalle (ks. venytetty 

putkimateriaali). Käänteisvedossa muovaussuunta on oikealle (ks. putken oikeanpuoleinen lähtöaihio, jossa 

pyörivän rullan paine saa lähtöaihion materiaalin ”virtaamaan” rullan edellä muotissa olevaan uraan).  

Käänteisveto on suoritettu ennen ohennusvetoa. 

5.2     Leikkausmuovaus 
Painosorvattavan materiaalin plastiseen muodonmuutokseen eli leikkaantumiseen perustuvaa 

painosorvausmenetelmää (shear forming) voidaan käyttää myös  osille, joissa on sekä lieriö- että 

kartiomuotoja. Leikkausmuovauksella aihio saadaan ohenemaan hallitusti ja tarkoituksenmukaisesti ja 

putkiaihiolle saadaan toivottu lisäpituus. 

 

Leikkausmuovauksessa pyörivä rulla tekee aihioon vain yhden muotinmuotoisen vedon (kuva 7). Pyörivä 

painosorvausrulla painetaan aihiota vasten, ja aihio painetaan karkaistua teräsmuottia vasten. Rullan paine 

saa aihion materiaalin ”virtaamaan” rullan edellä, ja aihio ohenee. Siinä osassa aihiota, jota rulla ei ole 

painanut, aineen vahvuus pysyy alkuperäisenä. Painamaton osa pysyy myös alkuperäisessä kulmassa 

suhteessa pyörimisakseliin, eikä alkuperäisen aihion halkaisija muutu. Sen takia menetelmää voidaan 

käyttää monenmuotoisiin aihioihin, muun muassa pyöreisiin ja neliönmuotoisiin. 

 

                                                      
                                                                            Kuva 7. Leikkausmuovaus. 
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Painosorvauksessa leikkausmuovausmenetelmällä (shear forming)käytettäessä seinämän oheneminen 

noudattaa seuraavaa kaavaa:  

S1 = sin   x S0.  

S1 = valmiin kappaleen seinämänvahvuus 

S0 = aihion seinämänvahvuus 

  = painokulma 

Painosorvaus leikkausmuovausmenetelmällä (shear forming) toteutettuna on ihanteellinen kartioihin, 

koveriin pintoihin ja kuperiin pintoihin, kun painokulma   on 12–80 . 

6 PROFILOINTIPAINOSORVAUS 
Profilointi on menetelmä, jossa saadaan aikaan ulko- ja sisäpuolisia hammastuksia tai muita muotoja 

painosorvaamalla. Profilointipainossorvauksella tehtyjä tuotteita on esitetty kuvissa 8 ja 9. 

                        
                  Kuva 8. Vaihteiston osa.                                                       Kuva 9. 

 

Kuva 9. Kierteitettyjä kauluksia. Kiereitys on menetelmä, jolla tehdään ulko- ja sisäpuolisia kierteitä 

painosorvaamalla. 

7 PAINOSORVAUSMATERIAALIT 
Miltei kaikkia metalliseoksia voidaan muokata painosorvaamalla: esimerkiksi alumiinia, ruostumatonta 

terästä, kuparia, pronssia, lyijyseoksia, titaaneja, hopeaa ja kultaa. Mitä pehmeämpää metalliseos on, sitä 

helpompi sitä on muokata. 

Normaalisti painosorvauksessa käytetään metalliseosten pehmeitä syvävetolaatuja. Painosorvaus parantaa 

raaka-aineen metallurgisia ominaisuuksia ja lisää lujuutta. Kappaletta voidaan myös lämmittää 

painosorvauksen aikana, mikä helpottaa muokkausta. 

 

8 PAINOSORVAUSMUOTTI 
Muotin perusmuotoja ovat kartio, puolipallo ja suorakylkinen sylinteri. Painosorvausmuotit voidaan tehdä 

teräksestä, puusta tai muovista. Pehmeisiin ja ohuisiin teräslevyihin tai yksittäiskappaleisiin voidaan käyttää 

puu- tai muovimuotteja. Kovempiin ja paksumpiin teräslevyihin tai suurempiin sarjoihin tarvitaan 

karkaistuja teräsmuotteja. Painosorvausmuotteja suunniteltaessa on muistettava, että kappale pitää saada 

pois muotin päältä. Jos kappale on sen mallinen, että kappaletta ei saada irrotettua muotista, muotin pitää 

olla koottu useammasta osasta (kuva 10). 
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                             Kuva 10. Tuote ja sen painosorvauksessa tarvittava koottava muotti. 

9 SOVELLUS TEOLLISUUDESSA 
Painosorvausta käytetään useilla teollisuuden aloilla.  Sitä käytetään esimerkiksi ilmastointilaitteiden, 

erilaisten suodatinten, valaisimien, säiliöiden, säiliöiden päätyjen ja paineastioiden valmistuksessa. 

Autoteollisuudessa se on käytössä muun muassa suodattimiin ja vanteisiin. Maanpuolustusteollisuudessa 

painosorvausmenetelmää sovelletaan esimerkiksi ammusten kärkiin ja miinoihin. Kodinkoneteollisuudessa 

sitä käytetään muun muassa kattiloihin, pannuihin ja kuppeihin. Myös koru- ja jalometalliteollisuus 

hyödyntää painosorvausta. 

 

Käsipainosorvaus on kädentaitolaji. Painosorvaus on yllättävän nopea menetelmä, ja sen työkalut tulevat 

edullisiksi. 

www.painopojat.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.painopojat.net/
https://www.painopojat.net/
https://www.painopojat.net/
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