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JOHDANTO 
TYÖVÄLINEIDEN VALMISTUSTA TUKEVIA MENETELMIÄ 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. 
 
TYÖVÄLINEIDEN VALMISTUSTA TUKEVIA MENETELMIÄ 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  
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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.  
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1.1  JOHDANTO /4/ 

Juottaminen on metallitöissä käytetty liitostapa, joka lienee tunnettu jo pronssikaudella. Sitä ei saa missään 

tapauksessa sekoittaa hitsaamiseen. Hitsattaessa osat liitetään yhteen saattamalla aine liitoskohdassa 

sulaan tilaan ja useimmiten sulattamalla siihen lisäainetta. Juottaminen taas on kahden samaa tai eri 

ainetta olevan osan liittämistä toisiinsa sulassa tilassa olevalla metallilla. Juotettavia osia ei siis sulateta, 

vaan ne ainoastaan kuumennetaan tiettyyn lämpötilaan. 

Lisäaineen eli juotteen sulamislämpötilan mukaan juottaminen jaetaan pehmytjuotokseen ja 

kovajuotokseen. Raja kulkee keskimäärin 500  C:n kohdalla. 

Juotostyö edellyttää onnistuakseen kolmea seikkaa: puhtautta, juoksutetta ja tarpeellista kuumuutta. 

Jokainen juotettava kohta on puhdistettava mitä huolellisimmin. Lian, maalin ja ruosteen poistaminen ei 

riitä, vaan poistetuksi pitää saada myös se hapettunut kerros, joka melko nopeasti syntyy kaikkien 

tavallisten metallien pinnalle. Hiomalla tai syövyttämällä puhdistettuun pintaan ei saa tarttua sormilla, 

koska jo sormien rasva ja hiki riittävät aiheuttamaan juotoksen epäonnistumisen.  

1.2  JUOTTAMISEN ESITYÖT 
Ennen kuin aloitat juottamisen (sekä pehmyt- että kovajuotoksen): 

1)  Selvitä oikea työskentelylämpötila. 

2)  Valitse juote juotettavan materiaalin mukaan. 

3)  Valitse juoksute. 

4)  Esivalmistele liitoskohtien pinnat epäpuhtauksilta. 

5) Poista juotettavasta kehyksestä muovi- ja muut osat, jotka voivat vaurioitua lämmittämisessä. 

1.3  PEHMYT JUOTOS /4/ 

Tavallisin tapa suorittaa pehmytjuotos on, että tarpeeksi kuumennut vasarajuotin eli ”kolvi” painetaan 

tinaan ja tinaa tarttuu sulettuaan kolvin kärkeen niin paljon kuin siinä vain voi pysyä (tinajuotteet ovat 

yleisimpiä pehmytjuotteita). Tämän jälkeen juotin asetetaan juotettavaan kohtaan ja annetaan sen olla 

siinä, kunnes tina valuu. Kapilaari-ilmiön (hiuspillivoiman) vaikutuksesta tina tunkeutuu pienimpäänkin 

rakoon ja täyttää sen kokonaan. Tinan leviämisen edellytyksenä on juotettavan kappaleen kuumeneminen 

tiettyyn lämpötilaan, ja tarvittava lämpö tulee juottimesta.  

Juotoksen epäonnistumisen syynä on melkein aina puhdistuksen puutteellisuus tai liian alhainen lämpötila. 

Tina ei sellaisissa tapauksissa leviä tasaisesti vaan muodostaa melko helposti irtoavia pisaroita. 

1.4  KOVAJUOTOS /4/ 

Kovajuotos edellyttää niin korkeita lämpötiloja, että se onnistuu ainoastaan avoliekillä. Siksi juottimen 

käyttäminen ei tule kysymykseen. Puhdistamisen ja juoksutteella suojaamisen jälkeen juotettavaa kohtaa 

pitää kuumentaa niin kauan, että se pystyy sulattamaan juotteen. TÄRKEÄ YKSITYISKOHTA! Lämmitä 

juottaessasi aina mieluiten vahvempaa tai isompaa työkappaletta. Varo ylilämmittämästä juotettavaa 

kohtaa. 

Juote voidaan asettaa kohdalleen jo ennen kuumentamisen alkamista tai vasta sen yhteydessä. 
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Kovajuotoksen onnistumisen edellytyksenä on edellä mainittujen seikkojen lisäksi myös, että sauman välys 

ei ole liian suuri. Juotteen laadusta riippuen se saa olla 0,05–0,2 mm. Liitospituus on vähintään 3 x 

ohuemman putken seinämävahvuus.  

1.5  JUOKSUTTEET /3/ 

Juoksutteiden tärkeimpänä tehtävänä on alentaa juotteen pintajännitystä, puhdistaa kemiallisesti 

mekaanisesti puhdistetut, juotettavat pinnat ja suojata ne kuumennuksen aikana hapettumiselta, jotta 

lisäaine voisi kiinnittyä tai sulaa haluttuun pintaan vaikeuksitta. 

Parhaan juotostuloksen saavuttamiseksi juoksute levitetään mieluiten puhdistetuille pinnoille ennen 

kuumennusta. 

Juoksutejäännös on aina poistettava huolellisesti juotetuilta pinnoilta. Kostea riepu tai komponentista 

riippuen noin kymmenen minuutin liotus vedessä riittää juoksutejäännöksen poistoon. Näin ehkäistään 

juoksutteen syövyttävä jatkovaikutus metallipinnalla juotoksen jälkeen. 

Mikäli on käytetty suurempaa lämpöä kuin juoksutteelle tai kovajuotteelle on ennakkoon ohjeistettu, 

juoksutejäte saattaa lasittua ja palaa kiinni metallin pintaan. Se hankaloittaa jälkipuhdistusta 

kohtuuttomasti. Lasittuneen ja palaneen juoksutteen poistaminen voidaan suorittaa mekaanisesti hapolla 

tai muulla tarkoitukseen sopivalla kemikaalilla. 

Käytettävän juoksutteen ominaisuudet määräytyvät täysin juotoksen ja juotteen laadusta. Siksi pehmyt- ja 

kovajuotokseen käytetään erilaisia juoksutteita. 

Tavallisimmin juoksutteena käytetään fluorideja, klorideja ja silikaatteja. Tinajuotteiden juoksutteena 

käytetään myös hartseja ja juotosrasvaa. 

Koska happea siirtyy juoksutteeseen kuumennuksen aikana myös ilmasta eikä juoksute pysty sitomaan sitä 

rajattomasti, juoksutteella on tietty vaikutusaika: se on noin viisi minuuttia. Juottamisen tulisi siis tapahtua 

tässä ajassa. 

Juoksute on myrkyllistä ja syövyttää ihoa. Huolehdi ilmanvaihdosta ja varo aineen joutumista silmiin. Säilytä 

juoksute myrkkykaapissa. 

1.6  JUOTTEET 
Juotteella tarkoitetaan metallia, jota käytetään juotettavien pintojen liittämiseksi toisiinsa. Sulamispisteen 

perusteella juotteet jaetaan pehmyt- ja kovajuotteisiin.  

1.6.1  PEHMYTJUOTTEET 
Niin sanottujen pehmytjuotteiden sulamispiste on alle 500  C. Pehmytjuotteista tärkeimpiä ovat 

tinajuotteet. Juottaminen tapahtuu yleensä vasarajuottimella eli kolvilla, jonka avulla toisiinsa liitettävät 

kappaleet kuumennetaan. Pienissä töissä voidaan käyttää myös sähköjuotinta, joka kuumenee 

sähkövastuksen ansiosta. 

1.6.2  KOVATJUOTTEET /5/ 

Tarvittaessa kovajuotettujen osien vaihto on todella helppoa: kuumennus – purku – puhdistus – uusi liitos. 
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                  Taulukko 1. Suositustaulukko kovajuotteiden valintaan.  
 

Käyttökohde/juote Fosforikupari-

juotteet 

Hopea-

juotteet 

Messinki-

juotteet 

Alumiini-

juotteet 

Kupari ja kupariseos X X   

Messinki X X   

Pronssi X X   

Punametalli X X   

Niukkaseosteinen teräs  X   

Ruostumaton teräs  X   

Työkaluteräs  X   

Nikkeli ja nikkeliseos  X   

Valurauta   X  

Galvanoitu teräs   X  

Nikkelihopea   X  

Kuparialumiini   X  

Alumiini ja alumiiniseokset    X 

Al ja kupariseos 

eripariliitos 

   
X 

Al ja ”rosteriteräs” 

eripariliitos 

   
X 

Al ja pronssi eripariliitos    X 

Al ja galvanoituteräs 

eripariliitos 

   
X 

 

1.6.2.1  Fosforikuparijuotteet  
Fosforikuparijuotteita käytetään kuparin juottamiseen ilman juoksutetta LVI-käyttökohteisiin, 

kylmälaiteteollisuuden tarkoituksiin, sähkömoottoreihin ja vedenlämmittimiin. 

Fosforikuparijuote sopii kupariseoksille (pronssi, messinki) yhdessä juoksutteen kanssa käytettynä.  
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1.6.2.2 Hopeajuotteet 
Hopeajuotteita käytetään rauta-, kupari- ja nikkeliseoksille, ruostumattomille teräksille sekä 

terästyökaluille, työkalujen valmistukseen, tarkkuustyöstöön ja kylmälaiteteollisuuden tarpeisiin. Niitä 

käytetään myös teräs- ja kupariputkiliitoksiin, elintarvike- ja ympäristösovellutuksiin ja lääketeollisuuden 

tarpeisiin. 

Hopeajuotenauhat soveltuvat kovametallipalojen ja timanttisegmenttien kovajuotoksiin. 

1.6.2.3 Messinkijuotteet 
Messinkijuotteita käytetään terästen, valurautojen, metallivalujen, kuparin, pronssin, messingin, 

nikkelihopean, kuparialumiinin ja nikkelin kokoonpanoon sekä galvanoitujen terästen juottamiseen. 

1.6.2.2 Hopeajuotteet 
Hopeajuotteita käytetään rauta-, kupari- ja nikkeliseoksille, ruostumattomille teräksille sekä 

terästyökaluille, työkalujen valmistukseen, tarkkuustyöstöön ja kylmälaiteteollisuuden tarpeisiin. Niitä 

käytetään myös teräs- ja kupariputkiliitoksiin, elintarvike- ja ympäristösovellutuksiin ja lääketeollisuuden 

tarpeisiin. 

Hopeajuotenauhat soveltuvat kovametallipalojen ja timanttisegmenttien kovajuotoksiin. 

1.6.2.3 Messinkijuotteet 
Messinkijuotteita käytetään terästen, valurautojen, metallivalujen, kuparin, pronssin, messingin, 

nikkelihopean, kuparialumiinin ja nikkelin kokoonpanoon sekä galvanoitujen terästen juottamiseen. 

1.6.2.4  Alumiinijuotteet 
Alumiinijuotteita käytetään: 

o alumiinin ja alumiiniseosten putkiliitoksiin 

o alumiinin ja kupariseosten eripariliitoksiin 

o alumiinin ja ruostumattoman teräksen eripariliitoksiin 

o  alumiinin ja pronssin eripariliitoksiin 

o alumiinin ja galvanoidun teräksen eripariliitoksiin.  

 

1.7   PEHMYTJUOTON TOTEUTUS /1/    

 

1.7.1  TEHTÄVÄN KUVAUS               
Pehmytjuotteet ovat tavallisesti tina-lyijyseoksia (Sn-Pb). Pehmytjuotteiden lujuus on tavallisesti pieni, 

mutta oikealla liitosmuodolla ja osien sovittelulla liitoksen lujuus saadaan juotteen lujuutta paremmaksi. 

Oikea ilmarako (välys) pehmytjuotoksessa on tavallisesti 0,05–0,3 mm. Jotta juotos onnistuisi, liitettävät 

pinnat on aina puhdistettava huolella. Juote ja juoksute valitaan sen mukaan, mitä toisiinsa liitettävien 

perusaineiden toimittajat taulukoissaan suosittelevat. 

Käsin juottamisen tärkein työväline on vasarajuotin eli ”kolvi”. Lisäksi tarvitaan erilaisia teriä eli kärkiä ja 

muita apuvälineitä, kuten imuasemia ja imureita juotteen poistoon. Yleisesti käytetään niin sanottua 

kanavatinaa eli juotelankaa, jonka sisällä olevissa kanavissa on juoksuteainetta. Monikanavarakenne 
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varmistaa sen, että jokaisessa juoteannoksessa on oikea määrä juoksutetta. Käsin juottamista sovelletaan 

varsinkin korjaustöissä ja tilanteissa, joissa koneellinen juottaminen ei tule kysymykseen. 

”Kolvi” kuumennetaan esimerkiksi nestekaasu-ilmapolttimella. Sitä ei saa lämmittää asetyleeni-

happipolttimella. 

Juoksute on metallia syövyttävää ainetta, ja sen käytössä on oltava varovainen. Juoksutetta sivellään 

ainoastaan putken päähän ulkopinnalle. Sitä ei saa sivellä liitososien sisäpinnoille, ettei juoksutetta työntyisi 

liitososaan sisään. Se aiheuttaisi putken korroosiovaaran. 

1.7.2  PEHMYTJUOTOKSESSA KÄYTETTÄVT KEMIKAALIT 
Lyijyn käyttö on vähentynyt merkittävästi 1.6.2006 voimaan tulleen lainsäädännön myötä (VNp 853/2004). 

Lyijyn rajoittamisen johdosta tina-lyijyseokselle on täytynyt kehittää korvaajia, joilla komponenttien 

juotokset voidaan tulevaisuudessakin tehdä luotettavasti ja määräysten mukaisesti. Lyijyä korvaavia 

materiaaleja ovat hopea ja kupari; lisäksi käytetään antimonia, indiumia, kultaa, sinkkiä ja vismuttia.  

1.7.3  PEHMYTJUOTTO ESIMERKKI 
Esimerkkinä ”rundaus”, jossa levitetään tinaa juotettaville pinnoille ja keskenään pehmytjuotettavat aineet 

ovat kumpikin messinkiä. 

1)  Puhdista liitoskohtien pinnat mekaanisesti (suojaus liituvellillä). 

2)  Lämmitä kappaletta ja levitä juoksutetta puutikkuun kiinnitetyllä ”trasselitukolla”. 

3)  Sivele tinaa juotettaville pinnoille ja levitä trasselitukolla niin, että tinaa on pinnoissa tasaisesti. 

4)  Anna kappaleiden jäähtyä. 

5)  Asettele juotettavat kappaleet oikeaan asentoon. (Tee mahdollinen sovitus.) 

6)  Lämmitä kappaleita tasaisesti niin, että tina sulaa. 

7) Puhdista. 

1.8  KOVAJUOTON TOTEUTUS /1/ 
Kovajuotto etenee vaiheittain seuraavasti: 

1) kappaleiden puhdistus 

2) juoksutteen levittäminen 

3) juottaminen 

4) juotoksen puhdistaminen. 

1.8.1  KAPPALEIDEN PUHDISTUS /1/ 

Ensimmäiseksi ennen itse juottamista kappaleet tulee puhdistaa. Ensimmäisenä puhdistetaan kappaleet 

rasvasta ja voiteluaineista tehtävään soveltuvilla rasvanpoistoaineilla. Ruoste ja hehkutushilse voidaan 

poistaa mekaanisesti tarkoitukseen sopivalla harjalla tai hiomalla tai kemiallisesti. Jos kappaleen pinnat 

sallivat mekaanisen puhdistuksen hiomapaperilla, poistetaan hapetus juuri ennen juottamista 

(alipainejuotokset ovat asia erikseen, sillä niiden pinta ei hapetu).  
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                                               Kuva 1. Mekaaninen harja. 

1.8.2  JUOKSUTTEN LEVITTÄMINEN /1/ 

Puhdistettujen kappaleiden juotettavat kohdat käsitellään juoksutteella muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta. Juoksute suojaa juotoskohdan hapettumiselta ja auttaa juotteen levittämisessä. 

Kun juotettavaa kohtaa lämmitetään, metallin pinta hapettuu ja muodostaa hehkutushilsettä metallin 

ollessa kosketuksissa ilman kanssa. Juoksute on yleensä pastamaisessa muodossa, ja se voidaan sivellä 

juotoskohtaan. Juotettavat pinnat voidaan myös kastaa juoksutteeseen tai juoksutteen levittämisessä 

voidaan käyttää annostelijaa. Juoksute levitetään juuri ennen juottamista. 

                                      
               Kuva 2. Juoksutteen levittäminen.                       Kuva 3. Fosforijuotoksessa ei käytetä juoksutetta  

                                                                                                                  liitettäessä kuparia kupariin.                                                                                                                 

Fosforijuotosten yhteydessä juoksutetta ei käytetä, kun liitetään kuparia kupariin. Juotteen sisältämä 

fosfori toimii tässä tapauksessa juoksutteen tavoin. Juoksutetta ei käytetä myöskään, jos juottamisen 

yhteydessä käytetään suojakaasua. Se syrjäyttää hapen ja estää juotettavien kappaleiden hapettumisen. 

Suojakaasuna voidaan käyttää typpeä tai muuta inerttiä (reagoimatonta) kaasua. 

1.8.3  JUOTTAMINEN /1/ 

Juotteita on saatavissa erilaisille materiaaleille, ja niiden sulamislämpötila vaihtelee. 

Juote sulaa: 

o hopea noin 600  C:ssa 

o messinki noin 900  C:ssa 

o fosforikupari noin 700  C:ssa. 

Itse juottaminen tapahtuu siten, että tavallisesti sauvan tai langan muotoista johdetta pidetään 

lämmitetyssä juotoskohdassa, jolloin juote sulaa ja täyttää kapillaarivoiman vaikutuksesta kappaleiden 

välisen raon.  
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1.8.4  JUOTOKSEN PUHDISTAMINEN /1/ 

Juotoskohta täytyy puhdistaa juottamisen jälkeen. Puhdistamisella poistetaan jäämät ja juotoksen aikana 

mahdollisesti muodostuneet hapettumistuotteet. Juoksutteen jäämät poistetaan esimerkiksi 

pyyhkäisemällä kostealla rätillä tai harjalla. Juoksutteen puhdistamiseen voidaan käyttää myös 

ultraäänialtaita tai höyryä. 

Hapettumistuotteita joudutaan poistamaan, jos juoksutetta ei ole käytetty riittävästi tai liitoskohtaa on 

lämmitetty liikaa. Poistamiseen käytetään happoa. 

                                                                    
                                                                 Kuva 4. Juotoksen puhdistaminen. 

1.8.5  KOVAJUOTTOESIMERKKI 

                                                   
                                                                  Kuva 5. Kaasuhitsausvälineet.  

Kaasuhitsaukseen ja kovajuottoon käytetään samoja välineitä. Tässä esimerkissä käytämme 

kaasuhitsausvälineitä ja hopeaa. Perusaine kuumennetaan kovajuotossa happi-asetyleeniliekillä niin 

kuumaksi, että vain juote sulaa. Asetyleeni rikastetaan hapella palamisen tehostamiseksi. 

1)  Puhdista pinnat hyvin. 

2)  Kuumenna hopeajuotteen sulamislämpötilaan, noin 600 °C:seen. Kaasujuotosta varten tarvitset 

aina juotosalustan, jossa on kiinnityspihtejä osien paikalla pitämisen helpottamiseksi. Harkitse 

tarkkaan, mihin kohtaan kiinnität juotoksessa apuna käytettävät pihdit. Ne lisäävät juotettavan 

kappaleen massaa ja imevät lämmön pienestä kappaleesta. 

3)  Asettele juotettavat osat huolellisesti ja suoraan. 

4)  Lisää juote. Juote, hopealangan pätkä, sulaa ja nousee kapillaarivoiman vaikutuksesta ylöspäin 

täyttäen kappaleiden välisen raon. Juotteen lisäksi tarvitaan juoksutetta eli fluksia. Sitä pitää joko 

lisätä tai se on valmiina kuorena lisäaineen pinnalla.  

5)  Puhdista teräsharjalla tai lämpimässä vedessä.      
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                             Kuva 6. Kovajuottoesimerkki: kierukkaporan jatkaminen hopeajuotteella. 

1.8.6  LIEKIN SYTYTTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN 

Happi-asetyleeniliekki sytytetään seuraavasti: 

- Avaa hiukan PUNAISTA eli asetyleenikuristinta. 

- Avaa hiukan SINISTÄ eli happikuristinta ja lisää happea vähäinen määrä. 

- Sytytä liekki.  

- ÄLÄ KOSKAAN AVAA HANOJA KOKONAAN AUKI ENNEN SYTYTTÄMISTÄ.  

- Säädä liekki käyttötarkoituksen mukaan. 

- Hyvän juotoksen aikaansaamiseksi liekin on oltava kooltaan ja laadultaan kohteeseen sopiva: jos happea  

   on liikaa, liekki on sinipunainen, ja jos asetyleeniä on liikaa, liekki on kellertävä. 

- Älä suuntaa palavaa liekkiä kaasupulloja, niiden letkuja tai venttiilejä kohti. Varo myös muuta 

ympäristöäsi.   

 

Kun halutaan lopettaa, liekki sammutetaan näin: 

- Happi SININEN kiinni. 

- Asetyleeni PUNAINEN kiinni. 

1.8.7  LIEKKITYYPIT 

 

1.8.7.1  Asetyleenivoittoinen eli pehmeä liekki 
Kun juotetaan paksumpia kappaleita, käytetään asetyleenivoittoista eli ”pehmeää liekkiä”. Pehmeä liekki 

saadaan aikaan, kun pienennetään hapen painetta. Asetyleenivoittoinen liekki on hento, eli siinä on pitkä 

huntu.  
Jos juotoskaasun, asetyleenin, määrää lisätään, sydänliekissä oleva happi ei riitä polttamaan kaikkea 

kaasua. Seurauksena on, että juotoskaasu tunkeutuu huntuvyöhykkeelle, jossa se näkyy kellertävänä, 

kirkkaasti loistavana huntuna. 

Asetyleenivoittoista eli pehmeää liekkiä käytetään hopea- ja alumiinijuotteisiin (Katso suositustaulukko, 

kappale 1.6.2 Kovajuotteet, taulukko 1). 
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                                               Kuva 7. Asetyleenivoittoinen eli pehmeä liekki. 

1.8.7.2  Neutraali liekki 
Neutraali eli suhteutettu liekki tarkoittaa kappaleen kokoon suhteutettua liekkiä, joka lämmittää tasaisesti 

juotettavia kohtia. Neutraalissa eli suhteutetussa liekissä erottuu kolme vyöhykettä: 

- Sydänliekki, joka on häikäisevän valkoinen. Siinä tapahtuu juotoskaasun palaminen. 

- Väritön huntu, joka muodostuu palamisesta vapautuvista kaasuista: hiilidioksidista ja vedystä. Huntu 

ympäröi sydänliekkiä ja vaikuttaa pelkistämällä: metallioksideihin sitoutuu happea. Se pitää sulan juotoksen 

puhtaana. 

- Uloin osa, niin sanottu suojakaasu, muodostuu hiilidioksidin ja vedyn lopullisista palamistuotteista eli 

hiilidioksidista ja vesihöyrystä. Muodostunut kaasukerros estää ilmassa olevan hapen pääsyn 

juotoskohtaan. 

Jos hapen määrää lisätään, huntuvyöhyke pienenee ja häviää lopulta kokonaan. Sydänliekki lyhenee ja 

muuttuu sinipunaiseksi ja vähemmän loistavaksi.            

                                                       
                                              Kuva 8. Neutraali eli kappaleen kokoon suhteutettu liekki. 
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2.1  JOHDANTO 
Hionta on hyvin monipuolinen työstömuoto. Se on käytössä useilla eri teollisuuden ja työelämän aloilla 

jossain muodossa, eniten kone-, metalli- ja puuteollisuudessa.  

Myös hionnan eri tapoja on runsaasti.  Hiontatavat voidaan jakaa pääryhmiin niissä käytettyjen koneiden 

perusteella. Käytettyjä koneita ovat: pyöröhiomakoneet, tasohiomakoneet, työkaluhiomakoneet, 

penkkihiomakoneet ja käsihiomakoneet. Jokaisessa näissä on alaryhmiä ja alaryhmien alaryhmiä. 

Tässä kirjassa hionnasta käsitellään hiomalaikan kunnostamista työstökuntoon. Se on osaamisalue, jonka 

jokainen kone- ja metallialan ammattilainen kohtaa ammatissaan, ja erityisen tärkeä se on 

työvälineidenvalmistajan ammatissa. 

Hiomalaikkavalikoima on runsas. Hiomalaikka valitaan sen mukaan, mitä hiottava aine on, paljonko sitä 

pitää poistaa ja millaista pinnanlaatua toivotaan.  Työkaluterästen ja hiomatarvikkeiden valmistajat ja 

myyjät ovat laatineet ohjeita, joiden perusteella on mahdollista valita käyttötarkoitukseen sopiva 

hiomalaikka. Parannettuja tai uusia tuotteita tulee koko ajan markkinoille, joten valinnassa kannattaa olla 

tarkka.  

Työturvallisuus on olennainen asia hionnassa. Koneiden suojalaitteet ovat tärkeitä, ja henkilökohtaisesta 

suojautumisesta on huolehdittava, koska hionnassa ja hiomalaikkojen kunnostuksessa käytetään suuria 

nopeuksia ja työstettäessä irtoaa suurella nopeudella metallihiukkasia ja pölyä. Jos olet epävarma, tarkista 

ammattilaiselta, mitä henkilökohtaisia suojaimia milloinkin tarvitset. Silmäsuojaimia tarvitset aina. 

Tehtävästä riippuen tarvitset kuulosuojaimia, hengityssuojaimia, suojakäsineitä ja hiojan (hitsarin) esiliinaa. 

2.2  HIOMALAIKKOJEN TYYPIT /3/ 

 Hiomatyökaluja valmistetaan monentyyppisinä ja -muotoisina. Tärkeimmät tyypit on standardoitu ja 

merkitty kansainvälisillä ISO:n tyyppinumeroilla kuvan 1 mukaisesti. 

                                       
Kuva 1. Eri hiomatyökalutyyppejä. Tavallisin tyyppi on numero 1 eli suora hiomalaikka. Tyypit 5 ja 7 eli 

suora laikka yhdellä tai kahdella syvennyksellä varustettuna ovat myös tavallisia tuotantohiomakoneissa. 

Kuppi- tai lautaslaikkoja, tyypit 6, 11 ja 12, käytetään puolestaan pääasiallisesti työkalunhionnassa. 
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2.3  HIOMALAIKAN RAKENNE /2/ 

Hiomalaikka koostuu kiinteistä aineosista, joita ovat hioma-aine, sideaine ja mahdolliset täyteaineet, sekä 

ilman täyttämistä huokosista.  

 
Kuva 2. Hiomalaikan rakenne vaikuttaa sen ominaisuuksiin. 

Tietyt erikoishiomalaikat eivät sisällä huokosia: esimerkiksi timanttilaikassa on metallinen sideaine. 

Hiomalaikan tunnusmerkintä muodostuu kirjaimista ja numeroista, jotka määrittelevät hioma-aineen, 

raekoon, kovuusasteen ja sideaineen. Hiomalaikan ominaisuudet määräytyvät sen koostumuksen ja 

ainesosien välisten suhteiden perusteella.  

2.3.1  HIOMA-AINE /3/ 

Hionta-aineelle asetetaan useita vaatimuksia. Sen on oltava kovaa, lämmönkestävää ja terävää. Tällä 

hetkellä käytetään neljää hionta-aineen perustyyppiä. Ne ovat kaikki synteettisiä, ja niiden kyky täyttää 

hionta-aineelle asetettavia vaatimuksia vaihtelee. 

Alumiinioksidi on useimmassa tapauksessa sopivin hionta-aine kaikenlaiseen karkaistun tai 

karkaisemattoman teräksen hiontaan, minkä vuoksi siitä on tullut hionta-aineiden tärkein pääryhmä. 

Piikarbidi on jonkin verran sitkeämpi hionta-aine kuin alumiinioksidi. Se ei sovellu teräksen hiontaan 

austeniittista ruostumatonta terästä lukuun ottamatta. Tärkeitä käyttöalueita ovat harmaa valurauta ja ei-

metalliset aineet. 

Timantti on kovin olemassa oleva aine. Lämmönkestävyys on alhainen, mikä rajoittaa sen käytön 

lyhytlastuisten, kovien aineiden hiontaan. Timantti on ihanteellinen hioma-aine kovametallien hiontaan. 

Muita käyttöaloja ovat keraamisten aineiden, lasin ja kiven hionta. 

Boorinitridi on hioma-aine, joka valmistetaan samalla tekniikalla kuin synteettiset timantit. Boorinitridin 

kovuusaste on timantin ja tavanomaisten hionta-aineiden väliltä. Lämmönkestävyys on huomattavasti 

parempi kuin timantilla. Boorinitridiä käytetään ensisijaisesti karkaistujen pikaterästen hiontaan. 

Timantti ja boorinitridi eivät kilpaile keskenään, sillä niillä on täysin erilaiset ominaisuudet. Ne eroavat 

toisistaan ennen kaikkea kovuuden ja lämmönkestävyyden perusteella. 

Timanttia ei pidä käyttää tapauksissa, joissa se joutuu kosketukseen raudan kanssa, koska korkeassa 

lämpötilassa hiomajyvä ja rauta reagoivat keskenään kemiallisesti. 

Boorinitridi sitä vastoin soveltuu erinomaisesti teräksille, koska se kestää hyvin pitkälastuisten materiaalien 

hionnassa normaalisti ilmenevää korkeaa lämpötilaa. 
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Timantti- ja boorinitridilaikat valmistetaan niin, että fenolihartsi-, (bakeliitti-), alumiini- tai teräsrungon 

(navan tai keskustan) päälle kiinnitetään ohut hioma-ainekerros (timantti tai boorinitridi). 

2.3.2  RAEKOKO /3/ 
Hioma-aineen raekoko on tärkeä tekijä hiomalaikan valinnassa. Työkaluterästen hiontaan käytetään 

yleensä hiomalaikkoja, joissa raekoko on 24–100 silmää/tuuma. Suurta raekokoa käytetään 

karkeahiontaan, suurten työkappaleiden hiontaan, pehmeiden materiaalien hiontaan ja silloin, kun 

hiomalaikan kosketuspinta on suuri. Hieno raekoko valitaan, kun edellytetään erinomaista pinnanlaatua, 

kun hiotaan kovia materiaaleja tai kun hiomalaikan kosketuspinta on pieni. 

2.3.3  HIOMALAIKAN KOVUUS /2/ 

Hiomalaikan kovuudella tarkoitetaan sitä, miten kovasti teräaineet ovat kiinni sideaineessa. Hiomalaikan 

sisältämien teräaineiden kovuus ei siis määrää itse hiomalaikan kovuutta. Hiomalaikan kovuus määritellään 

lähinnä sideaineen määrän perusteella. Mitä enemmän laikassa on sideainetta, sitä vähemmän siinä on 

huokosia ja sitä kovempi laikka on. Työkaluteräksen hiontaan käytetään yleisimmin kovuuksia G–K.   

2.3.4  HIOMALAIKAN SIDEAAINEET /2/   
Sideaineen tehtävä on pitää yksittäisiä hiomarakeita koossa hiomatyökalussa. Sideaineella ei ole hiovaa 

vaikutusta. Hiomarakeet kiinnitetään hiomalaikkaan seuraavien sideaineiden avulla:  

- Keraaminen on työkaluterästen hionnassa yleisin sideaine. 

- Bakeliittia käytetään sideaineena laikoille, jotka on tarkoitettu suurille kehänopeuksille (kuten  

  boorinitridilaikat). 

- Kumisitoisia hiomalaikkoja käytetään silloin, kun hiomapaineet ovat erityisen korkeita (esimerkiksi  

  pyöröhionnan säätölaikassa). 

- Metallisia sideaineita käytetään timanttilaikoissa ja boorinitridilaikoissa. Tällaiset laikat kestävät erittäin  

  suuria kehänopeuksia. 

2.4  HIONNAN TERMISTÖ 
Hiomalaikan työstökuntoon saattaminen alkaa yleensä laikan keskiölle asettamisella ja tasapainottamisella, 

mutta sen jälkeisille toimenpiteille on monia nimityksiä. Termejä ovat oikaisu, teroitus, muotoilu, avaus ja 

timantointi.  

Kun käytössä on timanttityökalu, hiojat puhuvat yleisesti timantoinnista. Se termi on kattavin ja kuvaa 

parhaiten sitä, mitä laikalle tehdään: vain penkkihiomakoneella tehtäviä hiomalaikan käyttöönotto- ja 

huoltotoimenpiteitä se ei kata. 

Timantti- ja boorinitridilaikkoja kunnostettaessa käytetään termiä teroitus tai avaus silloin, kun 

kunnostamistyökaluna on muu kuin timantti.  

Muutamia hiomalaikan käyttökuntoon saattamisessa tarvittavia toimenpiteitä voidaan määritellä 

seuraavasti: 

Asennus keskiölle: Keskiön tulee olla purseeton eikä siinä saa olla vaurioita. Kara ei saa heittää, kun sille 

asennetaan keskiö. 
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Tasapainotus: Hiontatuloksen ja hionnan taloudellisuuden sanelee pitkälti tasapainotusvaihe, koska laikan 

asennus navalle on kertatoimenpide. 

Oikaisun tarkoituksena on saada laikkaan vaadittu profiili ja varmistaa keskeisyys. 

Teroitus on hiovan pinnan huoltamista siten, että leikkaavista särmistä saadaan terävä. 

Muotoilun tarkoituksena on tehdä hiomalaikan kehäpintaan profiili, joka vastaa hiottavaan kappaleeseen 

työstettävää muotoa, esimerkiksi viiste tai pyöristys. 

Avaus on yhtä kuin teroitus. 

Timantoinnilla tarkoitetaan kaikkia hiomalaikalle timanttityökalulla tehtäviä toimenpiteitä: oikaisua, 

teroitusta, muotoilua ja avausta. 

2.5  HIOMALAIKAN TASAPAINOTTAMINEN /1/ 

Hiomalaikkaa valmistettaessa hiomajyviä, sideainetta ja huokosia ei saada jakaantumaan täysin tasaisesti 

eri puolille laikkaa, ja siitä aiheutuu laikkaan epätasapainoa. Myös hiomalaikan reiän ja keskiön välillä on 

välystä, joka saattaa saada laikan asettumaan epäkeskeisesti. Epätasapainosta koneen pyöriessä aiheutuva 

värinä eliminoidaan tasapainottamalla pyörivä massa, laikka ja sen runko. (Kuvissa 3 ja 4 näkyvät 

tasapainotuslaitevaihtoehdot.) 

Hiomakoneella tulee olla riittävä määrä hiomalaikan keskiöitä eli laikan runkoja, joissa tasapainotetut ja 

oikaistut laikat säilytetään hiontavalmiina.                                                               

Hiomalaikka tasapainotetaan seuraavasti:  

1)  Hiomalaikka kiinnitetään laikan runkoon. Hiomalaikan sivuissa olevia pehmusteita (yleensä pahvia) 

ei saa poistaa.  Tämä ensimmäinen vaihe jää pois, kun tasapainotetaan jo käytössä ollutta 

hiomalaikkaa. 

2) Aseta tasapainotuslaite tukevalle alustalle säätöruuvien varaan niin, että sen johteet ovat 

vaakatasossa. Mittaa vaakasuoruus joko tasapainotuslaitteen omalla tai erillisellä vesivaa’alla. 

Kiinnitä hiomalaikan rungossa olevat tasapainotuspalat selvästi irti toisistaan.  

3) Tasapainota alustavasti: Kiinnitä hiomalaikka laikkarunkoon (keskiökappaleeseen) ja tämä 

kokonaisuus tasapainotustuurnalle. Aseta runko-laikka-tuurnayhdistelmä tasapainotuslaitteen 

johteille ja anna laikan keinahdella vapaasti, kunnes se pysähtyy.  

4) Piirrä laikan ylimpään kohtaan liidulla kevyt merkki. 

5) Siirrä molempia tasapainotuspaloja laikan keskiöön verrattuna yhtä paljon kohti liitumerkkiä. 

6) Toista keinutus, kunnes laikkayhdistelmä pysyy paikoillaan mihin tahansa asentoon pysäytettynä.  

7) Kiinnitä hiomakaralle. Timantoi kehä- ja sivupinnat koneellisesti oikaisutimantilla.  

8) Irrota koneesta ja tasapainota lopullisesti: vaiheet 4 – 7 uudelleen.  

9) Kiinnitä hiomakaralle ja timantoi se pinta, jota tullaan hionnassa käyttämään. 
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   Kuva 3. Tasapainotuslaitteessa johteet.                                Kuva 4. Tasapainotuslaitteessa rullat. 

2.6  HIOMALAIKAN TIMANTOINTI /2/ 

Timantoinnin avulla hiomalaikka saadaan halutun muotoiseksi ja hyvin leikkaavaksi. Timantointi suoritetaan 

aina hiontatyötä aloitettaessa ja tarvittaessa hionnan välissä. Timanttityökalu kiinnitetään timantin 

pitimeen, joka on tukevasti kiinni hiomakoneen pöydässä tai magneetti-istukassa. Timantti ohjataan 

rauhallisesti pöydän liikkeen avulla kohti pyörivää hiomalaikkaa. Jäähdytysneste asetetaan virtaamaan 

työstökohtaan. Timanttityökalun koskettaessa laikkaa pöytää liikutetaan edestakaisin hieman yli laikan 

leveyden. Yhdellä ajokerralla poistetaan hiomalaikan pinnasta muutama sadasosa millimetri. Hiontapistoja 

suoritetaan niin kauan, että timantin koskettaessa laikkaa syntyvä ääni on yhtäjaksoinen. Se on merkki siitä, 

että laikka on kunnossa hiontaa varten. 

Hionnan välissä suoritettavassa timantoinnissa poistetaan työstössä tukkeutunut (tummunut) osa laikan 

pinnasta edellä kuvatulla tavalla. Näin saadaan hiomalaikan huokoset auki. Sen jälkeen laikka taas hioo 

kunnolla ja hiottavan kappaleen pinnanlaatu paranee. 

Timantoinnissa hiovan pinnan leikkaavista särmistä saadaan terävät. Samaan hiomalaikkaan voidaan saada 

erilaiset hiontaominaisuudet eri timantoimistyökaluilla ja -menetelmillä: puhutaan hieno- ja 

karkeatimantoinnista. 

Hienotimantoinnissa pöydän liike ja poistettavan aineen määrä ovat pienemmät kuin karkeatimantoinnissa. 

Hienotimantoinnin jälkeen hiomarakeiden särmät ovat tiheässä. Karkeatimantoinnin jälkeen särmien väli 

on suurempi. Eri tavoin timantoituna sama hiomalaikka tuottaa erilaisen hiontatuloksen. 

2.7  HIOMALAIKAN TIMANTOINTITYÖKALUT /1/ 

2.7.1  TIMATTILAADUT 
Timantoimistyökaluissa käytetään luonnontimantteja. Luonnontimanttien sijasta on alettu käyttää myös 

synteettisiä timantteja. Ne ovat pitkäikäisempiä ja toimivat varmemmin kuin luonnontimantit. Synteettinen 

timantti on kemiallisesti ja fysikaalisesti täysin samaa ainetta kuin luonnosta löydetty timantti. Se eroaa 

aidosta timantista siinä, että se on valmistettu ihmisvoimin laboratoriossa.  

Huomattava on, ettei ole olemassa standardia, jonka mukaan timantit lajiteltaisiin, vaan kukin valmistaja 

ilmoittaa laadut omilla numero- ja kirjainmerkinnöillään. 
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2.7.2  TIMANTOIMISTYÖKALUT /1/ 

Timantoimistyökaluja on viittä eri tyyppiä: 

1)  Yksitimanttityökalut (kuva 5). Jotta kalliista yksitimanttityökalusta saataisiin paras mahdollinen 

hyöty irti ja työstä paras tulos, yksitimanttityökalun timantti on istutettava säännöllisesti uudelleen. 

Se tarkoittaa, että oikean ajankohdan tullen on käännettävä timantista uusi särmä esiin (kuva 6). 

Uudelleen istutus on tarpeen, kun 30–50 prosenttia timantin näkyvästä osasta on kulunut pois, tai 

aiemminkin, jos timantti ei leikkaa timantoidessa. Uudelleen istutus voidaan teettää alan liikkeessä, 

mutta sen voi hoitaa myös itse.    

 
Kuva 5. Yksitimanttityökalu. 

                 
Kuva 6. Muista tarkkailla yksitimanttityökalun kulumista ja huolehdi uudelleen istutuksesta ajoissa. 

Vasemmalla timantti ennen käyttöä, keskellä timantti uudelleen istutettavassa vaiheessa ja oikealla liikaa 

kulutettu timantti. 

2)  Monitimanttityökalut, joissa käytetään useita pienikokoisia, ennalta määrätyn kaavan mukaan 

istutettuja timantteja. Kaikille monitimanttityökaluille on yhteistä, että ne on tarkoitettu 

käytettäväksi loppuun ilman uudelleen istutusta. Käsikäyttöisiä monitimanttityökaluja käytetään 

pääasiallisesti työkalujen timantointiin sekä hiomalaikkojen profilointiin. Monitimanttityökalut 

(kuvat 7 ja 8) sopivat parhaiten suorien hiontaratojen timantointiin. 

                                
                         Kuva7.                                     Kuva 8. Kädessä pidettäviä varrellisia monitimanttityökaluja. 

      Kuva 7. Varrellinen monitimanttityökalu penkkihiomakoneessa      
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3)  Niin sanotussa lehtiteräisessä timanttityökalussa (kuva 9) on monta pientä timanttia yhdessä tai 

useammassa tasossa samansuuntaisesti hiomalaikan pyörimistason kanssa. Kosketusleveys on 

tällöin vain millimetrin kymmenyksiä, ja työkalua voidaan käyttää samalla tavalla kuin terävää 

yksitimanttityökalua. Jopa tarkkojen profiilien hiominen on mahdollista.  

 
Kuva 9. Kiinteässä ja säädettävässä pitimessä oleva ns. lehtiteräinen timanttityökalu. Kun työkalun timantit 

ovat rivissä, useat timantit työstävät yhtaikaa. 

4)  Timanttijauhetyökalut, joissa timanttijauhe on sekoitettu metallimatriisiin, sintrattu ja puristettu. 

Niin on saatu aikaan eräänlainen ”timanttipuikko” (kuva 10). Nämä työkalut on tarkoitettu 

käytettäväksi loppuun ilman uudelleen istutusta. Ne sopivat parhaiten oikaisutyökaluiksi ja sietävät 

kovakouraistakin käsittelyä. Ne sopivat erityisen hyvin, kun hiomalaikasta on poistettava suuria 

määriä ainetta joko koneellisesti tai käsivaraisesti esimerkiksi muotoilun yhteydessä. 

 
Kuva 10. Timanttijauhetyökalu. 

5)  Hiotut timanttityökalut, esimerkiksi taltan muotoinen profiilitimantti (kuva 11), sopivat 

muotoilemaan profiilia, jossa on jyrkät kyljet ja pienet säteet. Taltan muotoiseksi teroitettuja 

yksitimanttityökaluja käytettäessä työkalukustannukset muodostuvat hyvin korkeiksi, eikä niitä sen 

takia kannata käyttää kuin vain sellaista työkalutyyppiä ehdottomasti edellyttävään 

profiilitimantointiin. 

 
Kuva 11. Taltan muotoiseksi hiottuja timanttityökaluja. 
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2.7.3  YKSITIMANTTITYÖKALUN KÄYTTÖ /1/ 
Yksitimanttityökalun käyttöikä kasvaa huomattavasti seuraavia ohjeita noudatettaessa: 

1)  Timanttityökalu tulee kiinnittää pitimeen mahdollisimman tukevasti, jotta saavutettaisiin 

mahdollisimman värinätön työstö. 

2)  Aseta työkalu 10–15 :n kosketus- ja laahauskulmaan hiomalaikan keskilinjaan nähden (kuva 12). 

Työkalu suunnataan laikan pyörimissuuntaan, ja kosketuspisteen tulee olla hieman keskilinjan 

alapuolella.  

3)  Vältä yli 0,05 mm:n lastuamissyvyyttä, sillä suurempi syvyys rasittaa timanttia saaden sen 

ylikuumenemaan ja kulumaan nopeasti. 

4)  Terävän kärjen ylläpitämiseksi kierrä timanttityökalua pitimessään 20–40  muutaman käyttökerran 

jälkeen. 

5)  Kun timanttiin on kulunut noin 1 mm²:n tasanne eikä siinä ole terävää särmää, toimita työkalu 

kunnostettavaksi eli uudelleen istutukseen. Näin saadaan käytetyksi kalliin timantin kaikki särmät. 

6)  Käytä timanttityökalua samoissa olosuhteissa kuin suoritit hionnan. 

 
Kuva 12. Yksitimanttityökalun oikea asento hiomalaikkaa vasten. 

Kun hiot märkänä, varmista, että hiomalaikka on kokonaan kostunut ennen työn aloittamista. 

Märkähionnan jälkeen laikkaa tulee käyttää vähintään kahden minuutin ajan, jotta lastuamisneste poistuisi 

laikan huokosista. Jollei tätä tehdä, neste kerääntyy laikan alimpaan osaan ja laikan tasapaino saattaa 

häiriintyä. Se puolestaan voi aiheuttaa laikan vaurioitumisen konetta seuraavan kerran käynnistettäessä. 

Kuivahionnassa pidä työstäessäsi taukoja, jotta timantti ennättäisi jäähtyä (3–5 sekunnin tauko silloin 

tällöin on sopiva). 

2.8  TIMANTTI- JA BOORINITRIDILAIKAN KUNNOSTAMINEN /3/ 
Timantti- ja boorinitridilaikkojen hiomaradan suurimmat sallitut heitot saavat olla korkeintaan: 

 -kuppihiomalaikan otsapinnassa 0,025 mm 

- suoran hiomalaikan kehäpinnassa 0,015 mm. 

Kun laikka on asennettu koneeseen, kyseiset heitot on tarkastettava mittakellolla. Mikäli heitto ei ole 

sallituissa rajoissa asennuksen jälkeen tai laikan hiomarata on kulunut käytössä epätasaiseksi tai 

epäpyöreäksi, tarvitaan hiomaradan kunnostamista. 
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2.8.1  TIMANTTILAIKAT /3/ 

2.8.1.1  Timanttilaikan teroitus 
Timanttilaikat teroitetaan yksinkertaisimmin tarkoitukseen suunnitellulla laitteella, niin kutsutulla 

jarrurullalla. Laitteessa (kuva 13) on herkästi laakeroidun karan toisessa päässä pehmeä piikarbidilaikka 

(saatavana kolmea kovuusastetta) ja toisessa päässä keskipakoperiaatteella toimiva jarrulaite. Laitteella 

ajetaan hiomaradan ohitse nopein liikkein niin, että piikarbidilaikka lähtee pyörimään mukaan, mutta 

keskipakojarrun ansiosta vain hitaasti. Menetelmä on tehokas.  

Paras lopputulos saavutetaan, kun jarrurulla asennetaan vinosti, noin 15 :n kulmaan (kuva 14). 

Piikarbidilaikkaa pyöritetään käsin vasten timanttilaikkaa niin, että tämä alkaa ottaa pyörimisliikettä hitaasti 

vastaan. Teroitussyvyyden tulee olla 0,01–0,03 mm/ylikulku. Teroitusta tulee jatkaa, kunnes kehä on 

tasainen. Viimeisissä ylikuluissa syvyyttä tulee pienentää hiomaradan tynnyrimäisyyden estämiseksi. 

 
Kuva 13. Timanttilaikkojen teroitukseen ja (lähinnä viisteiden) muotoiluun kehitetty laite. Vasemmalla 

puolella oleva piikarbidilaikka hioo oikealla puolella olevan timantoidun kuppihiomalaikan otsapinnan 

sideainetta pois niin, että laikasta tulee oikean muotoinen ja hyvin lastuava. 

 
Kuva 14. Jarrurullalla teroitus. 

Bakeliittilaikkoja voidaan usein käyttää heti teroituksen jälkeen, mutta tällöin on tarkistettava, että ne ovat 

”auki”. Ellei, ne pitää avata samalla tavalla kuin metallisidosteiset laikat (katso 2.8.1.2 Timanttilaikan avaus). 
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2.8.1.2  Timanttilaikan avaus /3/ 
Teroituksen jälkeen laikka avataan (kuva 15). Avauksessa poistetaan hiomarataan takertuneet 

metallihiukkaset, tylsyneet hiomajyvät ja epäpuhtaudet. Hiomalaikan huokoset saadaan auki, jolloin laikka 

hioo kunnolla ja hiottavan kappaleen pinnanlaatu paranee. 

Teroituskiveä tulee liottaa vedessä 2–5 minuuttia. Käsittelyn jälkeen kiveä painetaan aaltomaisella liikkeellä 

laikkaa vasten niin voimakkaasti, että se kuluu nopeasti vahingoittamatta kuitenkaan timanttipäällystettä.  

 
Kuva 15. Avaaminen hienorakeisella erikoiskivellä. 

2.8.2  BOORINITRIDILAIKAT /3/ 

2.8.2.1  Boorinitridilaikan timantointi tai teroitus 
Boorinitridilaikat voidaan timantoida tai teroittaa monella eri tavalla, joista yleisimpiä ovat: 

 - Timantoidaan pyörivällä timanttilaikalla. Tämä tapa on ylivoimainen muihin verrattuna, koska sillä 

saadaan yhtä aikaa sekä oikea geometrinen muoto että avonainen rakenne. 

- Teroitetaan jarrurullalla  samalla tavoin kuin timanttilaikat. 

- Timantoidaan aikaisemmin esitetyllä timanttijauhetyökalulla (kuva 10). 

2.8.2.2  Boorinitridilaikan avaus 
Boorinitridilaikkojen avaus on erittäin tärkeää, koska usein hiotaan pitkälastuisia materiaaleja. 

Avaukseen voidaan käyttää: 

 - Alumiinioksidipuikkoa. Sama puikko käy myös timanttilaikkojen hiomaradan avaukseen. 

 - Käyttötarkoitukseen soveltuvia veteen kastettuja tai kuivia kiviä. 

2.9  KUPPIHIOMALAIKAN OTSAPINNAN KUNNOSTAMINEN /2/ 

Kuvien 16–18 esimerkissä karkaistu työkalu, pistin, pyöröhiotaan niin, että samalla tasohiotaan kanta. 

Vääränlainen hionta voi kuitenkin aiheuttaa hiontasäröjä. 

Karkaistussa materiaalissa myös jäännösausteniitin määrä voi vaikuttaa hiomatulokseen. Suuri määrä 

jäännösausteniittia lisää halkeamavaaraa hionnassa. Yleensä hionnassa syntyy jäännösjännityksiä hiottuun 
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pintaan. Jännitykset ovat suurempia pinnan lähellä, ja ohuita kappaleita hiottaessa ne voivat aiheuttaa 

hiottavan työkappaleen pintaan muodonmuutoksia. 

Hiomajännityksiä voidaan alentaa hionnan jälkeen suoritettavalla jännitystenpoistohehkutuksella. 

Päästölämpötilan on oltava n. 25 °C alle edellisen päästölämpötilan, jolloin ei ole pelkoa kovuuden 

alenemisesta. Muita tapoja tapa alentaa hiomajännityksiä ovat kappaleen rummutus ja puhallus. 

Hiotun työkappaleen taipumus kehittää hiontahalkeamia vähenee, jos se pakkaskarkaistaan.  

                    
                                      Kuva 16.                                                                               Kuva 17. 

 

Kuva 16. Hiontaan käytetään laikkaa, joka on teroitettu 90 . Laikan koostumus sopii pyöröhiontaan, ja 

pinnan a hiomatulos on hyvä. Kosketuspinta on pieni ja itseteroittuminen toimii hyvin. Tasohiottavan 

pinnan b kosketuspinta on huomattavasti suurempi. Laikan itseteroittuminen ei toimi, ja pinnassa b 

tapahtuu vain kulumista. Tämä puolestaan synnyttää lämpöä, joka voi johtaa hiomasäröihin.                         

Kuva 17. Hiomalaikan otsapintaa kunnostetaan keventämällä. Hiomalaikkaa on teroitettu (käsikäyttöisellä 

yksitimanttityökalulla, kuva 19) niin, että kosketuspinta pienenee. Itseteroittuminen toimii paremmin eikä 

hionnassa synny niin paljon lämpöä. 

                                             
                                                 Kuva 18.                                                                     Kuva 19. 

 

Kuva 18. Hiomalaikka vinossa. Tämä on paras tapa hioa, sillä molemmat kosketuspinnat ovat suunnilleen 

yhtä suuret.                                   

Kuva 19. Käsikäyttöinen yksitimanttityökalu kuppihiomalaikassa.    
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2.10  HIOMALAIKAN PROFILOINTI /3/  

Hiomalaikan profilointi on laikan leikkaavan pinnan työstämistä hionnassa tarvittavaan muotoon.  

Yleisimmät suorat profiilit ovat: 

 - kehäpinnalla laikan akselin suuntainen 

 - otsapinnassa akselia vastaan kohtisuorassa 

 - akseliin nähden halutussa kulmassa.  

Lisäksi hiomalaikan kehälle voidaan työstää erilaisia uria sekä kuperia ja koveria muotoja. Profiilien muoto 

hiotaan yleensä timanttityökalulla. 

Kun on hiottavana vaativa muoto, on varmempaa timantoida hiomalaikkaan useampia yksinkertaisempia 

muotoja kuin yrittää saada valmista yhdellä, koko muodon kattavalla profiililla. 

                                 
                                         Kuva 20.                                                           Kuva 21. Muita profiileita 

Kuva 20. Suorat profiilit. Tummennettu pinta on laikan työstävä osa. Nuolet osoittavat mahdolliset 

syöttösuunnat. 

2.10.1  SUORIEN PROFIILIEN TIMANTOINTI 
Suorien profiilien timantointi tapahtuu tavallisesti siten, että hiomatyökalu syötetään hiomaradan yli 

suoraviivaisella liikkeellä. Silloin kun hiomatyökalu on asennettu hiomakoneen pöydälle, kärkipylkälle tai 

vastaavalle, ohjataan koneen normaaleilla ohjaimilla. Timantointi tapahtuu näissä tapauksissa yleensä 

hiomalaikan ”työpisteessä”, jossa hiomarata ja työkappale asettuvat automaattisesti samansuuntaisesti 

toisiinsa nähden (kuva 22). Mikäli teroitustyökalu kulkee erityistä teroitusohjainta myöten tai ohjauslistan 

ohjaamana, ei yleensä teroiteta työpisteessä. Silloin täydellisen samansuuntaisuuden saavuttaminen vaatii 

suurta tarkkuutta. 

 
Kuva 22. Timantoinnin tuloksena ovat (todellisuudessa näkymättömät) kierteet hiomalaikan kehällä. 
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Timantoinnissa muodostuu periaatteessa ruuvilinja (kierteet) hiomalaikan ulkokehään. Näitä kierteitä ei 

kyetä yleensä havaitsemaan paljain silmin. Hiomalaikan lopullinen rakenne riippuu timantointityökalun 

syöttönoususta. Nousu määräytyy hiomalaikan kierrosluvun ja timantointityökalun nopeuden mukaan. 

Hiomalaikan toimittajilla on joitakin nyrkkisääntöjä yksitimanttityökalulla ja vastaavilla työkaluilla 

timantoinnissa käytettävistä syöttönopeuksista. 

2.10.2  PROFIILITIMANTOINTIMENETELMÄT 
Profiilin timantointiin voidaan käyttää eri menetelmiä: 

1)  Timantoidaan teroituslaitteilla. Markkinoilla on saatavana useita eri malleja. Niissä timantti 

kääntyy teroituslaitteeseen asetetun säteen mukaan. Näillä laitteilla voidaan timantoida myös 

kaarevista ja suorista osista koostuvia profiileja. 

 

2) Käytetään profiilimallin ohjaamaa timantoimistyökalua. Se on tavallinen menetelmä esimerkiksi 

pyöröhionnassa. Jos hiomalaikka on timantoitava tarkasti koveran profiilin mukaan, on käytettävä 

taltan muotoon hiottua timanttia (kuva 11), ja se lisää työkalukustannuksia. Kuparien tai muiden 

yksinkertaisempien profiilien teroitukseen on käytettävä taloudellisempia työkaluja, esimerkiksi 

yksitimanttityökaluja (kuva 5). 

2.11  PENKKIHIOMAKONEIDEN LAIKKOJEN KUNNOSTAMINEN 
Penkkihiomakone, kansankielellä smirkeli, on hyvin yleinen kone, joka löytyy hyvin monen konepajan 

nurkasta, pienistä ja suurista verstaista ja monen harrastelijaremontoijankin työnurkkauksesta. Sillä 

teroitetaan teriä, muotoillaan metallia ja teroitetaan vaikka lyijykynä. Käyttötarkoituksia on lukemattomia. 

Siksi myös sen hiomalaikkojen kunnostukseen on tarkoituksenmukaista kiinnittää huomiota. 

Penkkihiomakoneessa käytetään hiomalaikan kunnostukseen timanttityökalujen lisäksi hyvin monia erilaisia 

työkaluja ja keinoja.               

 
Kuva 23. Penkkihiomakoneen hiomalaikan kunnostustyökalu. Kun tätä kuvan työkalua on käytetty, 15–20 

asteen kulma on unohtunut. Pyörivä kehrä on myös kolhusta vaurioitunut, joten se pitää vaihtaa. 

Tyypillisimmin penkkihiomakoneen hiomalaikkaa kunnostetaan erikseen sitä varten kehitetyllä työkalulla 

(kuva 23) niin, että varsi on 15–20 asteen kulmassa hiomalaikan sivuun nähden ja pyörivän kehrän toinen 

puoli koskettaa kevyesti pyörivää hiomalaikkaa. Työkalua siirretään hiomalaikan akselin suunnassa 

edestakaisin muutaman kerran, kunnes laikan kehäpinta on suora ja heitoton. Käytä teroittaessasi 

hengityssuojainta ja suojalaseja.  
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Kun työkalun vaurioitunut kehrä halutaan vaihtaa, aloitetaan kiertämällä laakeripesä irti varresta. Laakerien 

sisällä on kiinnityskara, johon pyörivä kehrä on kiinnitetty. Tarttumalla kehrään kiinni ja kiertämällä karaa 

kehrä irtoaa. Työkalua käytetään kuivissa olosuhteissa, ja siitä huolimatta kuvan 23 työkalu on syöpynyt. 

Syöpynyt pinta on esimerkki siitä, miten kädestä tarttuu teräksen pintaan kosteutta, joka nopeasti 

syövyttää pinnan rumaksi. Syöpymisen voi estää pyyhkimällä työkalun pinta käyttöön otettaessa ja 

varastoon laitettaessa puhtaaksi vaseliiniin kostutetulla pyyhkeellä. Kuvassa 24 näkyy, millaiselta 

oikaisukehrä näyttää puhtaana.  

 
Kuva 24. Käyttämätön oikaisukehrä. Kuvassa on vain kehräosa, kädensija ja laakeriosa puuttuvat. 

Kunnostustyökalun leveys valitaan oikaistavan hiomalaikan leveyden mukaan. Työkalun tukinastat nojaavat 

penkkihiomakoneen tukilevyyn, ja rullat saavat pyörimisliikkeen hiomalaikasta. Rullaa saa painaa laikan 

hiomapintaan vasten vain sen verran, että kipinän muodostuminen lakkaa. Rullan asento on 

samansuuntainen hiomakoneen akselin kanssa. Oikaisutyökalua liikutetaan hieman edestakaisin 

sivusuunnassa. Rulla on pidettävä herkkäliikkeisenä, sen akseli on tarvittaessa voideltava. Käytä 

teroittaessasi hengityssuojainta ja suojalaseja.  

Jos tehdasvalmisteisia hiomalaikkojen kunnostustyökaluja ei ole käytettävissä, niin penkkihiomakoneen 

laikan voi välttävästi kunnostaa mm. viilalla, kovametalliterällä ja toisella hiomalaikalla. 

 
Kuva 25. Kaksi esimerkkiä kunnostustyökaluista, joita käytetään teräsrakennetöissä käytettävien 

hiomalaikkojen oikaisuun. 

Edellä kuvattujen hiomalaikkojen kunnostustyökalujen lisäksi penkkihiomakoneen laikan voi välttävästi 

kunnostaa mm. viilalla, kovametalliterällä tai toisella hiomalaikalla.  
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3 KIERREJOUSIEN VALMISTAMINEN SORVISSA 
kirjoittaneet: Vesa Raitaniemi ja Aarre Lehtimäki 

3.1  KIERREJOUSIEN VALMISTAMINEN SORVISSA 

Jouset valmistetaan sarjatuotannossa erikoiskoneilla, mutta pieniä määriä esim. työkalu- ja korjausmiehen 

tarpeisiin voidaan valmistaa varsin kätevästi myös sorvissa. 

                                                                                 
                            Kuva 1. Puristusjousi                                                  Kuva 2. Vetojousi 

Jouset valmistetaan jousiteräs- eli pianolangasta. Jousen päätä varten vetokaran pää on halkaistu (kuva 3) 

ja halkeaman puoleisessa päässä on myös keskiöreikä (kuva 4). Vetokara asetetaan kolmileukaistukan ja 

keskiökärjen väliin (kuva 5). Useampia jousia valmistettaessa halkaistu vetokaran pää helpottaa 

jousiteräslangan poistoa.  

                                              
                                           Kuva 3. Vetokara                                        Kuva 4. Karanpään ura ja keskiöreikä 

 

Sorviin valitaan pieni pyörimisnopeus. Puristusjousessa syöttö valitaan halutun jousen nousun mukaan. 

Vetojousessa syöttö on sama kuin käytettävän langan halkaisija, minkä jälkeen langan annetaan juosta 

kahden kovapuupalan tai vaikka kahden messinkipalan välistä. Lanka puristetaan niin tiukasti palojen väliin 

terän pitimessä, että se juoksee mutta samalla kiertyy tiiviisti tuurnan ympärille (kuva 5). 

Koska jousilanka on valmistettaessa keritty kiepille, saadaan aikaan sisäisiltä jännityksiltään erilaista jousta 

sen mukaan, miten lanka tulee kiepiltä. Kokemus on osoittanut, että vetojousi syntyy parhaiten, kun jousi 

kiertyy samaan suuntaan kuin kieppi ja puristusjousi päinvastoin (kuva 5).  

a) puristusjousi                                   b) vetojousi 

 
Kuva 5. Langan syöttö kiepiltä. 
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Kun vedetään pitkiä jousia ja jousia, joiden halkaisija on pieni, tai kun pyörivää kärkeä ei voida käyttää 

tukena, pyritään käyttämään kuvan 6 mukaista langan pidintä. Sen tarkoitus on estää vetokaran taipuma. 

Langan pidin on kiinnitetty haarukkaan, ja haarukka kiinnitetään teränpitimeen. Sillä tuetaan vetokaraa. 

Teränpitimellä säädetään korkeus niin, että haarukan molemmat kyljet koskettavat kevyesti vetokaraa. 

Langan pitimessä (pyöreä levy) voi olla urat useammalle jousiteräslangalle. 

  

 
Kuva 6. Langan pidin ja haarukka. 

Kun jousi irrotetaan tuurnalta, se palautuu jonkin verran. Siksi tuurnan on oltava pienempi kuin jousen 

sisähalkaisija. Samasta syystä jousi on tehtävä vähän pitemmäksi kuin haluttu pituus.  

Jos jousilanka katkaistaan ennen löysäämistä, jousen ponnahtaminen takaisinpäin voi aiheuttaa 

vaaratilanteen. Lankaa ei saa koskaan katkaista ennen kuin vetämisestä syntynyt jännitys on poistettu. 

Jännityksen poisto tapahtuu vaivattomimmin avaamalla hitaasti istukka. 

Sopiva tuurnan halkaisija d1 on noin 0,8 x jousen sisähalkaisija DS. Jos esim. Jousen ulkohalkaisija D = 31 mm 

ja langan d = 3 mm, tuurnan halkaisija on tällöin: 

d1 = 0,8 x DS   DS = D – 2d 

d1 = 0,8 x (D – 2d) D = 31 mm 

d1 = 0,8 x (31 – 6) mm d = 3 mm 

d1 = 20 mm 

Puristusjousen päät viimeistellään sopivan tuurnan päällä esimerkiksi penkkihiomakoneessa. Hionnan 

aiheuttama tai liekillä aikaansaatu kuumennus pehmentää terästä, niin että hiottu pää painuu ehjää 

kierrosta vasten (kuva 7). 

 
Kuva 7. Puristusjousen pään hionta. 

 



TYÖVÄLINEEN VALMISTUSTA TUKEVIA MENETELMIÄ  
 

36 
 

Työturvallisuusasioista kertauksena vielä luettelo: 

a) sorvin pyörimisnopeuden tarkistus, pitää olla pieni 

b) vedossa syntyvän jännityksen poisto ennen langan katkaisua 

c) langan ”ylipitkä” jännitys ei saa purkaantua langan loppumiseen 

Ennen kuin alat valmistaa jousta, kertaa tämä kierrejousien valmistamisteksti vielä huolellisesti. Jos jousen 

halkaisijan on oltava tarkka, ennen vetokaran sorvaamista halkaisijaa voi testata lyhyen tapin päälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvien lähettäjät: 
Jurvan Jousi Oy: kuvat 1 ja 2 

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu/Hervanta: kuvat 3, 4 ja 6 

Aarre Lehtimäki: kuva 5 

OPH: kuva 7 

 

Kiitokset 
Kiitämme avusta kaikkia niitä yrityksiä ja henkilöitä, jotka ovat osallistuneet kirjan tekoon toimittamalla meille tarvitsemiamme 

tietoja ja kuvamateriaalia sekä kommentoimalla käsikirjoitusta: 

Jurvan Jousi Oy 

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu/Hervanta  
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4.  YKSINKERTAISET OHUTLEVYOSIEN LEVITYKSET     kirjoittanut: Aarre Lehtimäki 

4.1  LEVITYSKUVAT 
Taivutettavaa kappaletta suunniteltaessa, taivutettavasta kappaleesta on luotava levityskuva. 

Ohutlevytöissä levyosan piirustus (DXF- tai DWG-tiedosto) toimii leikkausradan ohjelmoinnin pohjana. 

Levityspiirustuksen voi luoda myös manuaalisesti. 

 

4.1.1 YKSINKERTAISET LEVITYSKUVAT MANUAALISESTI 

 

 

 

Tehtävä 1. 
Nelikulmaisen kulmakappaleen levitys 

                                      
                                                       Kuva 1. Nelikulmaisen kulmakappaleen levitys. 

 

Ohjeita: 

1)  Levitetty vaippa muodostuu matalimman ja korkeimman puolen suorakaiteista (leveys a) sekä 

kahdesta puolisuunnikkaan muotoisesta sivupinnasta (leveys b). 

2)  Levitetyn vaipan pituudeksi tulee sivujen yhteenlaskettu pituus a + b + a + b. 

3)  Korkeudet määräytyvät suorakaiteen muotoisen vaippaosan korkeuksista. 

4)  Saumavara, s, on tarvittaessa otettava huomioon vaipan pituudessa. 
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Tehtävä 2. 
Katkaistun suoran kartion, ympyräkartion, levitys 

Kartion mitat: isompi ∅ 600 mm, pienempi ∅ 300 mm, korkeus=600 mm. Suhde 1:20. 

1)  Piirtäminen aloitetaan piirtämällä sivuprojektio kartiosta (kuva 2). 

 

                                                              
                                                           Kuva 2. Sivuprojektio kartiosta. 

 

 

 

 

 

2)  Seuraavaksi piirretään kappaleen sivuja jatkamalla kolmio loppuun asti, jotta saataisiin kärkipiste 

(B) käyttöön (kuva 3).  

3)  Kappaleen pohjalle (joka on kartion pohjaympyrän halkaisija) piirretään puoliympyrä, Ø 600 

(kuvassa 3 punaisella).                                                   

                                                                            
                                   Kuva 3. Sivujen suuntaiset suorat kärkipisteeseen ja puoliympyrä. 
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                                                                  Kuva 4. Puoliympyrän jakaminen tasajaolle. 

 

4)  Seuraavaksi jaetaan puoliympyrä tasajaolle, mikä onnistuu helposti harpilla, kun käytetään hyödyksi 

puoliympyrän sädettä. Otetaan harpin kärkiväliksi puoliympyrän säteen mitta R (vihreällä) ja asetetaan harpin 

kärki 0-kohtaan. Sitten piirretään viiva puoliympyrän kaarelle, jolloin saadaan piirrettyä risteyskohta 2. 

Risteyskohta 1 saadaan samalla tavalla, mutta harpin kärki asetetaan kohtaan 3, joka on kappaleen 

keskikohta. Samalla tavalla saadaan kohdat 4 ja 5 (ks. kuva 4). (Neljännesympyrän kehän tasajako kolmeen, 

pisteet 0–1, 1–2 ja 2–3, perustuu kahteen tasasivuiseen kolmioon, joiden yhteisenä pisteenä on 

puoliympyrän halkaisijan keskipiste.) 

 

5)  Seuraavaksi piirretään kolmion kärjestä (pisteestä B kolmioiden kantakulmien kautta) eli katkaistun kartion 

sivuprojektion pohjien kautta kaaret (mustat). Kaariviivat kannattaa piirtää vähän ylipitkiksi.              

                                    
                                               Kuva 5. Isomman kaaren jakaminen osiin ja levityskuvan piirtäminen.     

6)  Seuraavaksi jaetaan piirretty isompi kaari osiin. Kaaressa mitta 0–1 on yhtä suuri kuin puoliympyrässä 0–1 

(kuva 4). Kaikki välit ovat samanmittaisia, joten jakaaksesi kaaren osiin otat yksinkertaisesti kärkivälin 0–1 

harppiin. Muista jakaa kaari symmetrisesti keskikohdan molemmilta puolilta. Eli jos puoliympyrä on jaettu 0–

6, levityksen isomman kaaren on alettava 0:sta ja päätyttävä 6:een (kuva 5). 

7) Seuraavaksi piirrä kolmion kärjen kautta viivat molempiin 6-kohtiin. Nyt levityskuva on valmis (kuva 5). 

 

Levyaihion arvioidut noin-mitat: korkeus 49,5 mm x 20 = 790 mm ja leveys 85,5 mm x 20 = 1710 mm, mitataan 

levityskuvasta (kuva 5). Suhde 1:20. 
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Tehtävä 3. 
Levitys lieriölle kappaleelle, jonka toinen pää on viistetty (kuva 6) 

Kappaleen halkaisija on 600 mm, korkeampi laita 600 mm ja matalampi laita 300 mm. Suhde 1:20. 

1)  Ensin mitoitetaan sivuprojektio kuvan 6 osoittamalla tavalla. 

2)  Piirretään puoliympyrä ja keskiviiva, jolloin saadaan leikkauspiste 3 (kuva 7). Piirretään myös muut 

leikkauspisteet samalla tavalla kuin kuvassa 4. 

3)  Piirretään viivojen leikkauskohdista kohtisuorat viivat kappaleen ”läpi” (kuva 8).  

                           
              Kuva 6. Sivuprojektio.                    Kuva 7. Puoliympyrä.                   Kuva 8. Kohtisuorat pystyviivat 

                                                                                                                                                 leikkauskohdista. 

                                          

4)  Piirretään vaakasuorat apuviivat ja levityksen alalaita (kuva 9, ks. myös kuva 5). Jaetaan levityksen alalaita 

samalla tavalla osiin kuin kuvassa 5. Näin saadaan joka viivalle oma risteyskohtansa. 

                        
                                                                 Kuva 9. Vaakasuorat apuviivat ja levityksen alalaita. 

5)  Piirrä levityskuva (kuva 10). 

                                         
                                                                                 Kuva 10. Levityskuva. 
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Levyaihion arvioidut noin-mitat: korkeus 30 mm x 20 = 600 mm ja pituus 94,5 mm x 20 = 1890 mm, 

mitataan levityskuvasta (kuva 10). Suhde 1:20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjallisuus 

Opiskelija voi etsiä tietoa esimerkiksi hakusanoilla levitysoppi ja deskriptiivisen geometrian harjoituksia. 

Kuvat 

E-P:n Tehdaspalvelu Ky, Erkki Mäntylä, tehtävien 1, 2 ja 3 piirustukset 
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