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Kartonkivuokien käyttö elintarviketeollisuudessa on kasvanut vuosi vuodelta ja kuluttajat 

ovat löytäneet kartonkipakkaukset niiden ekologisuuden, graafisen ulkoasun sekä 

turvallisuuden ansiosta. Vuokien valmistus mekaanisella prässäyksellä kehittyy jatkuvasti 

ja uusi teknologia mahdollistaa täysin uudentyyppisten prässien valmistuksen. 

 

Työn tavoitteena on tutkia voidaanko mekaaninen prässäys toteuttaa vaakatasossa uutta 

teknologiaa hyödyntämällä kustannustehokkaasti. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millä 

voimantuottomenetelmällä prässiltä vaadittava voimantuotto on edullisinta toteuttaa. 

Suunnittelussa otetaan huomioon olemassa olevat työkalut, modulaarisuus, EU:n 

elintarvikelainsäädäntö sekä muut kriittiset tekijät. 

 

Työssä sovelletaan metodisen konstruoinnin mukaisesti systemaattista ongelmanratkaisua 

(VDI 2221). Lisäksi työssä käydään läpi kilpaileva menetelmä arvoanalyysi. Suunnittelua 

ja komponenttivalintoja analysoidaan SWOT- sekä pisteanalyysien avulla. Suunnittelussa 

syntyneiden ratkaisujen lujuusominaisuuksia tarkastellaan FEM-analyysillä. 

Tuloksista havaittiin, että vaakatasossa suoritettava prässäyksen voimantuotto on 

edullisinta ja yksinkertaisinta toteuttaa sähkömekaniikalla, että halutut ominaisuudet 

voidaan saavuttaa ja rakenne pitää mahdollisimman kompaktina. Kustannustehokkuuden 

saavuttamiseksi hankinnat on syytä kilpailuttaa huolellisesti. Työn lopussa esitetään 

mahdollisia jatkokehityskohteita, joita syntyi tämän diplomityön aikana. 
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The use of paperboard trays has increased strongly during the past years. Consumers have 

found these products especially for their graphical appearance, ecological reasons and 

recycling ability. Modern technology allows new form for paperboard trays and 

paperboard press designs. 

 

The scope of this thesis is to study how modern technology can be applied to horizontally 

oriented paperboard pressing machine. Another goal for this study is to find out the best 

possible way to produce the force needed in press forming and to achieve compact form. 

The use of existing tools are taken into notion in the design. The designed and studied 

machine press must achieve the laws and regulations that rule the field. 

 

The study was produced with the use of VDI 2221 machine design standard and the 

resulting designs and decisions were analyzed with FEM-, score table- and SWOT- 

analysis tools. 

 

In the results it was noticed that the best way to produce horizontal machine press for 

paperboard tray production is to use mechatronic linear actuator combined with already 

existing standard tools that are generally used in the field of press forming and injection 

moulding. Ideas for further development in the future are represented in the end of this 

thesis. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

Aktuaattori Mekaanisen voiman tuottava laite tai järjestelmä. 

 

A1 Sylinterin Pinta-ala (mm2) 

A2  Männänpuoleinen Pinta-ala (mm2) 

Aps  pneumaattisen sylinterin männän pinta-ala. 

Cv  Venttiilin tilavuusvirtavakio 

Fs  Sylinterin nettovoima 

f-45
o  Rajataajuus 

Fps  Pneumaattiselta sylinteriltä saatava voima  

Fµ,res  Kitkavoiman resultantin arvo 

K venttiilin avautuma 

pA  tankista lähtevä paine 

pB  tankkiin tuleva paine 

pps  Pneumaattiseen sylinterin mäntään kohdistuva paine  

p1  Sylinterin männänpuoleinen paine (Pa) 

p2  Sylinterin männänvarrenpuoleinen paine (Pa) 

pt  Paine (Pa) 

pp  järjestelmään tuleva paine (Pa) 

Q Virtausnopeus 

Qs1  Sylinterin männänpuoleinen tilavuusvirta (l/s) 

Qs2  Sylinterin varrenpuoleinen tilavuusvirta (l/s) 

QA  Tilavuusvirta männänpuolella 

QB  Tilavuusvirta männänvarrenpuolelta 

QP  Järjestelmään tuleva tilavuusvirta (l/s) 

QT  Tankkiin tuleva tilavuusvirta (l/s) 

U2  Takaisinkytkentäjännite 

Uin  Venttiilin ohjausjännite 

v  nopeus (m/s) 

τ  Venttiilin aikavakio (s) 
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1 JOHDANTO 

 

 

Kartonkipakkauksien käyttö elintarviketeollisuudessa on kasvanut vuosi vuodelta. 

Perinteisen muovipakkauksen rinnalle on tullut suuri joukko uusia materiaaleja ja tuotteita. 

Erityisesti kartonki on onnistunut vaikuttamaan kuluttajien mielipiteisiin 

ekologisuudellaan, kierrätettävyydellä ja tuoteturvallisuudellaan. Tästä syystä 

kartonkivuokien ja pakkausten menekki on kasvanut vuosien saatossa. [1] 

 

Kartonkivuoka on useita vuosia pyrkinyt valtaamaan markkinoita muovilta 

pakkausmateriaalina. Sen etuina ovat erityisesti ympäristöystävällisyys, tuotantonopeus 

sekä pakkauksen ulkonäkö, sillä kartonkipakkauksen pintaan voidaan helposti tehdä 

halutunmukainen kuviointi tai graafinen painojälki. Kuvassa 1 on esitetty kartonkivuokien 

graafista ulkoasua sekä vuokien monimuotoisuutta. 

 

 

Kuva 1. Kartonkivuokien graafinen monipuolisuus sekä monimuotoisuus. 

 

Yleisimpiä kartongista valmistettavia tuotteita ovat erilaiset astiat, kuten lautaset, kupit 

sekä vuoat. Kartonkivuokien valmistuksessa käytetään yleisesti Gastronorm 

mitoitustaulukkoa, joka kertoo GN -astioiden koon [2]. Kuvassa 2 on esitetty GN -

astioiden koko luokat. 
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Kuva 2. Gastronorm mitoistustaulukon mukaiset astiat [1]. 

 

Samaan aikaan, kun muovimateriaalien ongelmia, kuten Bisphenoli A:n (BPA) ja 

Bisphenoli S:n (BPS) kyvystä matkia estrogeenihormonia sekä näiden vaikutuksista 

ihmisten elimistöön, on alettu kiinnittämään huomiota. Kartonkia käyttävä 

pakkausteollisuus on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa markkinoilla ja noussut 

valtaväestön tietoisuuteen kartongin positiivisten ominaisuuksien ansiosta. On kuitenkin 

mainittava, että BPA:n ja BPS:n vaikutuksista ei ole viimeaikaisten tutkimusten mukaan 

minkäänlaista konkreettista näyttöä, eivätkä määrät ole ylittäneet suositeltuja suojarajoja 

[3]. 

 

Liitteessä 3 esitetyn taulukon mukaan pakkauksissa käytettävien materiaalien määrässä on 

tapahtunut kasvua vuosien 2010 - 2016 välillä [1]. Kartonkipakkaukset eivät ole yltäneet 

muovipakkausten volyymeihin. Tämä johtunee siitä, että kartongista valmistetut 

pakkaustuotteet ovat rajoittuneet laatikoihin ja vuokiin, kun taas muovimateriaalin 

erityispiirteenä ovat sen monimuotoisuus ja tuotteiden monipuoliset valmistusmenetelmät. 
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Kartongin ominaisuuksien vuoksi kartonkivuokien valmistus on vaativaa. Kartonkivuoan 

valmistuksessa käytettävältä työkalulta vaaditaan omia erikoisuuksia verrattuna 

perinteiseen muovipakkausten valmistamiseen. Suurin poikkeavuus kartonkivuokien 

valmistuksessa on kehätyökalu, jonka avulla kartonkivuoan aihiolle saadaan riittävä 

jännitys aikaiseksi. Jos aihion jännitys jää matalaksi, on sillä suuria vaikutuksia itse vuoan 

muovautuvuuteen ja lopputulokseen. Kuvassa 3 on esitetty kuvasarja kehätyökalun 

toimintaperiaatteesta kartonkivuoan valmistuksessa [4]. 

 

 

Kuva 3. Kartonkivuoan valmistuksen vaiheet [4]. 

 

Kehätyökalun ansiosta esistanssatun kartonkiaihion kitka suurenee ja kartonki venyy 

urostyökalun painaessa kartonkia lämmitettyä naarastyökalua vasten [4]. Kehätyökalun 

merkitys korostuu entisestään työvaiheen lopussa, jolloin kartonkiaihiota puristetaan 140 

Co lämpötilassa 150 kN voimalla muottityökalujen välissä.  

 

Tämä 150 kN voima, jolla kehätyökalu puristaa aihiota, tasoittaa valmistuvan vuoan 

reunan, jonka ansiosta vuoka voidaan tarvittaessa sulkea kaasutiiviiksi [5]. Kun 

kartonkiaihioon tuodaan puristusvoiman lisäksi korkea lämpötila, myös aihion pinnassa 

oleva kalvo venyy. Näin saadaan aikaiseksi muotonsa ylläpitävä kartonkivuoka, josta on 

esitetty esimerkki kuvassa 4. 
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Kuva 4. Muotonsa ylläpitävä kartonkivuokamalli. 

 

Joustavassa pakkauslinjassa päävaiheet kartonkivuokien valmistukselle ovat aihioiden 

leikkaus, aihion nuuttaaminen, aihion lämmittäminen sekä aihion muovaus. 

Vaihtoehtoisesti kartonkia voidaan myös ajaa ns. rullalta, jolloin rullalla oleva materiaali 

kulkee stanssin väliin, jossa nuuttaus tapahtuu. Tämän jälkeen nuutattu kappale liikkuu 

prässiin, jossa materiaaliin tuodaan riittävä lämpö sekä mekaaninen muovausvoima. 

Valmiin tuotteen leikkaus voidaan tehdä halutessa joko tässä muovausvaiheessa tai 

vaihtoehtoisesti jo stanssausvaiheessa rullalta irrotetaan nuutattu aihio, joka siirtyy 

muottiyksikköön. Tästä on esitetty esimerkki kuvassa 5. [6]  

 

Kuva 5. Kartonkivuoan valmistus; 1. aukirullain, 2. stanssaus, 3. muodonantolaite, 4. 

jäterainan talteenotto yksikkö. Lisäksi kuvassa näkyy kartongin laadunvarmistus yksikkö. 

[6] 
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Tarvittaessa kartonkia voidaan myös jälkityöstää esimerkiksi taittamalla, lämpökäsittelyllä, 

ultraviolettivalolla sekä erilaisilla elintarvikekaasuilla. Jälkikäsittelyn ansiosta 

kartonkivuokaan voidaan pakata elintarvikkeita turvallisesti. 

 

Kartonkivuoan valmistuksen negatiivisena puolena mainittakoon, että sen muotoon 

asettuminen edellyttää laitteistolta 150 kN suuruista puristusvoimaa ja >140 Co lämpötilaa, 

minkä seurauksena laitteiston kustannukset nousevat helposti suuriksi. Kartonkimateriaalin 

luonteen vuoksi valmistusmenetelmät ovat toistaiseksi rajoittuneet vain 

puristusmuovaukseen eli prässäykseen ja sen tekemiseen kolmella yleisimmällä tavalla [7]. 

1. Mekaanisella syvävedolla 

2. Hydromekaanisella syvävedolla 

3. Alipainemuovauksella  

 

Konetekniikan näkökulmasta ollaan siis tekemisissä vanhojen ja vakiintuneiden 

menetelmien kanssa. Kartonkivuokien valmistukseen liittyvää koneiden sanasto tulee 

hyvin pitkälti metallitekniikan puolelta. Prässäys menetelmänä sen sijaan on kehittynyt 

vuosien saatossa nopeammaksi ja uusi teknologia mahdollistaa entistä kestävämpien ja 

nopeampien prässien suunnittelun ja valmistamisen. Liitteessä IV on esitetty taulukko 

erilaisista prässeistä [8]. 

 

Tässä diplomityössä käsitellään kartonkivuokien valmistusta mekaanisella prässäyksellä 

sekä uudentyyppisen vaakatasossa toimivan mekaanisen prässin suunnittelua. Prässin on 

myöhemmin tarkoitus valmistaa ja palvella niin Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

pakkauslaboratoriota opetuskäytössä kuin pienpakkaamona lähiruokaa tarjoavissa 

yrityksissä. Aikaisemmin kartonkivuokien valmistusta ja siihen liittyviä prosesseja ovat 

tutkineet omissa diplomitöissään Sami Matthews 2011, Marko Kasurinen 2010, Olli 

Kiiveri 2009, Samuli Kotajärvi 2008 sekä Reetta Kinisjärvi 2003.  

 

1.1 Työn tavoitteet ja rajaus 

Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia ja suunnitella vaakatasossa toimivan 

pienpakkaamon muodonantolaite eli mekaaninen prässi, joka on kustannuksiltaan 

edullinen, kooltaan kompakti, toteutukseltaan moderni ja uutta teknologiaa hyödyntävä. 
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Prässin tulee täyttää EU:n ja Suomen elintarvikeviranomaisten määritysten mukaiset 

elintarvikepakkauksissa käytettävän koneen vaatimukset. [9]. Lisäksi yksi tavoitteista on 

voida hyödyntää joustavan pakkauslinjaston olemassa olevia työkaluja nyt suunniteltavassa 

prässissä. Tutkimuskysymyksinä tässä diplomityössä ovat:  

 Millä voimantuottomenetelmällä vaakatasossa toimivan modulaarisen 

pakkausyksikön prässi on edullisinta toteuttaa? 

 Miten erilaiset mekaaniset ratkaisut vaikuttavat prässin toteutukseen? 

 

Prässin suunnittelussa käytetään olemassa olevia nykyaikaisia työvälineitä, kuten 3D-

suunnitteluohjelmistoa sekä VDI 2221 -koneensuunnittelu standardia [10]. Työ keskittyy 

vain pakkausyksikön prässin suunnitteluun ja komponenttien valintaan. 

Kustannustehokkuuden asettamien vaatimusten myötä järjestelmästä on tehtävä 

yksinkertainen ja kompakti kokonaisuus. Rakenteiden, muun mahdollisen 

käyttömekaniikan, kokonaan uuden muodonantotyökalun, stanssin sekä ulkokuorien 

suunnittelu jätetään alueen ulkopuolelle. Suunnittelussa ja ratkaisuissa käytettäviä 

tutkimusmenetelmiä ovat FEM-analyysi, SWOT -analyysi, pisteanalyysi sekä 

kirjallisuuskatsaus. 
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2 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TEKNISET RATKAISUT  

 

 

Tässä osiossa käsitellään suunnitteluun liittyviä esivalmisteluja ennen varsinaista 

koneensuunnittelua. Osiossa tuodaan esille perinteisen VDI 2221 suunnittelustandardin 

rinnalle kilpaileva suunnitteluohjeistus, arvoanalyysi (Value Engineering/ Value Analysis). 

Osiossa käsitellään työssä käytettäviä apuvälineitä sekä standardeja. Lisäksi esitellään 

kaksi olemassa olevaa paperivuokien valmistuksessa käytettävää konetta sekä selvitetään 

näitä koneita valmistavien yritysten patentteja.  

 

2.1 Käytetyt standardit 

Työssä käytetään koneiden suunnittelun perinteistä Saksalaista suunnittelustandardia VDI 

2221. Tämä standardi ohjaa suunnittelua monivaiheisesti systemaattisen 

ongelmanratkaisun kautta. Arvoanalyysiin verrattuna VDI 2221:n avulla suunnittelu on 

kokonaisvaltaisempaa ja se on luotu erityisesti koneiden ja mekaanisten laitteiden 

suunnitteluun [10]. Arvoanalyysi sopii parhaiten yksittäisten tuotteiden suunnitteluun ja 

toteutukseen [11].  

 

2.2 Metodisen konstruoinnin periaatteen soveltaminen suunnittelutyössä (VDI 2221) 

VDI 2221 eli metodinen konstruointi on Saksassa 1970-luvulla kehitetty suunnittelun 

standardi. Sen avulla koneen suunnittelu toteutetaan järjestelmällisen ja systemaattisen 

ongelmanratkaisun kautta [10]. Systemaattisen lähestymistavan mukainen 

ongelmanratkaisu tapahtuu viidessä osassa, joita ovat: 

1. Ongelman analysointi 

2. Ongelman määrittäminen 

3. Järjestelmän syntetisaatio/ideariihi 

4. Järjestelmäanalyysi 

5. Arviointi ja päätöksenteko. 

 

Näiden viiden vaiheen lineaarinen yhdistäminen ei kuitenkaan ole riittävän monipuolinen 

menetelmä monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Tästä syystä näiden viiden vaiheen 

välille täytyy muodostaa syklinen järjestelmä, jonka avulla saadaan riittävästi lisätietoa 
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ongelmasta ja sen luonteesta sekä uusia potentiaalisia ratkaisumalleja ongelman 

ratkaisemiseksi. [10] 

 

VDI 2221 tarjoaa myös tärkeimpiä teknisiä sovelluksia ja menetelmiä, joiden avulla 

ongelmanratkaisu voidaan suorittaa. Yksi tehokkaimmista malleista on jakaa ongelma 

pääongelmaan sekä alaongelmiin, joiden välillä on jonkinlaisia syy-seuraussuhteita. 

Näiden alaongelmien ratkaiseminen yksi kerrallaan muodostaa osaratkaisun itse 

pääongelmaan. Kun kaikki aliongelmat on ratkaistu, myös pääongelma ratkeaa. Kuvassa 6 

on esitetty periaatteellinen kaavio ongelmanratkaisusta edellä mainitun VDI 2221 mukaan. 

[10] 

 

 

Kuva 6. VDI 2221 mukainen ongelmanratkaisumalli. [10] 

 

Tärkeä elementti VDI 2221 mukaisessa ongelmanratkaisussa on se, että ongelman 

lähestymistapaan kiinnitetään huomiota. Teknisten työvaiheiden laaja kirjo määrittää 

lopullisen ongelman lähestymistavan [10]. On tärkeää, että eri tekniset työvaiheet 

tunnistetaan jo alussa [10]. Näin tekemällä ne osataan ottaa huomioon suunnittelun aikana 

entistä paremmin. 
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Suunnittelutehtävät jaetaan kolmeen kategoriaan, joista jokainen sisältää suunnittelun 

kannalta merkittäviä tekijöitä. Tämän vaiheen läpikäyminen on suunnittelutyön kannalta 

oleellisin osa ja tässä vaiheessa tehdyt päätökset vaikuttavat merkittävästi lopputuotteeseen 

[10]. Alla on listattu kolme oleellisinta suunnittelutehtävää ja niiden tarkoitus. 

 

1. Toiveet 

Tässä vaiheessa kirjataan ylös tavoitellusta tuotteesta esitetyt toiveet, asiakkaiden esittämät 

toiveet sekä tuotannon ja tuotetestauksen esittämät toiveet tuotteen ominaisuuksista. 

 

2. Valmistustapa 

Seuraavassa vaiheessa päätetään, pyritäänkö tuotetta valmistamaan massa- tai 

bulkkitavarana vai yksittäisinä kappaleina. Tällöin tuotteelta vaaditut ominaisuudet eroavat 

merkittävästi. 

 

3. Uutuusarvo 

Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa päätetään tuotteen uutuusarvo. Onko tuotteessa 

uutta teollista muotoilua? Muutetaanko jo olemassa olevaa muotoilua vai käytetäänkö 

vanhaa muotoilua. Mukautetaanko muotoilua nykyaikaisempaan? Yleisesti ottaen tuotteen 

muotoilua ja suunnittelua joudutaan tekemään uudestaan. Tämä työvaihe myös määrittelee 

suunnitteluaskelten määrän, tarvittavan organisaatiorakenteen sekä auttaa työhön 

osallistuvia hahmottamaan todellista työnmäärää. [10] 

 

Erityisesti koneensuunnittelussa tärkeimmät elementit ovat työn tarkkuudessa, nopeudessa 

sekä joustavuudessa [10]. Näiden huomioon ottaminen on VDI 2221:ssä keskeisenä 

tekijänä. Oikein toteutettuna VDI 2221:en avulla päästään sen päätarkoitukseen eli 

suunnittelun maaleihin, joita ovat: 

 Käyttöasteen optimointi 

 Hinnan minimointi 

 Käyttömukavuus 

 Paras saavutettavissa oleva suorituskyky 

 Asianmukainen ergonomia ja työturvallisuus. 
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Lisähaasteita suunnitteluun tuovat: kilpailutilanne markkinoilla, hintapaineet, 

aikataulupaineet, erityisvaatimukset, erilaiset säädökset (EU, valtio), valmistuksen 

eriytyminen eri yksiköille, tarve erialojen osaajista, mikroelektroniikka sekä viimeisimmät 

tutkimustulokset, jotka vaikuttavat suunniteltavan tuotteen alaan, kuten esimerkiksi 

materiaalitekniset innovaatiot ja löydöt, tuotantoteknologiset innovaatiot yms. [10] 

 

VDI 2221 ohjeistaa suunnittelijaa ottamaan huomioon hyvin monimuotoisia ongelmia, 

joita suunnittelunaikana voidaan kohdata [10]. Se myös antaa tarvittavat menetelmät ja 

keinot näiden ongelmien kohtaamiseen, käsittelyyn ja ratkaisuun [10]. Kaiken kaikkiaan 

metodinen konstruointi on monipuolisuudessaan omaa luokkaansa ja todellinen 

taidonnäyte saksalaisesta insinööritieteestä. 

 

2.2.1 Arvoanalyysi suunnittelun työkaluna 

Arvoanalyysi suunnitteluntyökaluna kehitettiin 1940-luvulla Yhdysvalloissa hallitsemaan 

General Electricin jatkuvasti kasvavia kustannuksia. Se ohjaa suunnittelua tuotteen arvoon 

perustuen. Arvoanalyysin pääasiallinen käyttökohde on teollisuus, jossa kustannusten 

hallinta on ensisijaisen tärkeää [11]. Käytännössä menetelmän avulla tuotteesta poistetaan 

sellaisia tekijöitä ja palveluita, joiden ei nähdä antavan lisäarvoa tuotteen käyttäjälle, mutta 

nähdään kustannuksena tuotteen valmistuksessa [11].  

 

Arvoanalyysi soveltuu niin vanhojen (Value Analysis) kuin uusienkin (Value Engineering) 

tuotteiden tarkasteluun [11]. Työkalun avulla tuotteista saadaan kustannustehokkaampia ja 

ketterämpiä [11]. Työkalun avulla yritys saavuttaa merkittäviä kilpailuetuja.  

 

Karkeasti arvoanalyysimenetelmän prosessi voidaan eritellä kolmeen pääkohtaan [11]: 

1. Analysoidaan tuotteen funktio, jonka perusteella asiakas tuotteen valitsee 

2. Analysoidaan käyttötarkoitusta. Vastaako käyttötarkoitus täydellisesti asiakkaan 

tarpeita. 

3. Analysoidaan tuotesuunnittelua. Voidaanko tuotetta aktiivisesti parantamalla lisätä 

asiakkaan saamaa lisäarvoa tuotteesta ja karsittua tarpeettomia toimintoja.  

=> Pienentää valmistuskustannuksia. 

Tuotteen kustannustekijät luokitellaan kolmeen osakokonaisuuteen: 
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 Hankintakustannukset 

 Valmistuskustannukset 

 Varastointikustannukset. 

 

Näihin kustannuseriin voidaan vaikuttaa suoraan parantamalla tuotteen suunnittelua ja 

karsimalla tarpeettomia toimintoja pois. Kun tuotteen hinta minimoidaan, myös kynnys 

tuotteen ostamiseen pienenee, jolloin myyntivolyymit kasvavat. [11] 

 

Arvoanalyysiä ei voida käyttää niissä tilanteissa, joissa muutoksien vaikutuksesta tuotteen 

elinkaari tai kestoikä lyhenee, muutettava ominaisuus vaikuttaa tuotteen ulkonäköön ja 

myyntiin, jos tuotteen huollettavuus kärsii muutosten seurauksena [11]. Se ei myöskään 

tarjoa uusia menetelmiä tuotteiden arviointiin, vaan soveltaa jo olemassa olevia 

analyysimenetelmiä [11]. 

 

Arvoanalyysiprosessi tulee omaksua käyttötapana, jolla analysoidaan yksittäisiä tuotteita. 

Jokainen yksittäinen tuoteanalyysi on oma arvoanalyysiprosessinsa, jonka lopputuloksena 

tuotetta parannellaan madollisuuksien mukaan [11]. Sen negatiivisena puolena on, että 

virheiden sattuessa niiden korjaaminen on työlästä ja turhauttavaa, jos tuotteen 

aikaisemmat suunnittelurevisiot on menetetty [11] 

 

Käytännössä tuotetta arvioidaan eri tavoilla ja eri menetelmin, esimerkiksi ABC- 

menetelmällä, jolla voidaan määrittää ja pisteyttää tuotteen kolme asiakkaan haluamaa 

pääominaisuutta. Lisäksi voidaan myös käyttää perinteistä SWOT -analyysiä tai tästä 

kehitettyä 6 kenttäistä SWOT -analyysiä, joilla tuotteen ominaisuuksia voidaan analysoida 

vastaamaan asiakkaan tarpeita. [11] 

 

Kirjassaan Value engineering Value Engineering: Practical Applications… for Design, 

Construction, Maintenance & Operations Alphonse Dell’Isola määrittelee tuotteen arvon 

matemaattisesti kaavalla (1). 

 

    (1) 
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Tällä funktiolla kuvataan tuotteelle vähintä määriteltyä toimintoa tai muotoa, joka sen 

täytyy täyttää. Vastaavasti laadulla kuvataan tuotteen loppukäyttäjän tarpeita toiveita ja 

odotuksia tuotteesta. Hinnalla tarkoitetaan tuotteen elinkaarikustannuksia. Voidaan todeta, 

että arvo on kustannustehokkain tapa toteuttaa luotettavasti ne toiminnot, joilla saavutetaan 

loppukäyttäjän toiveet. [12] 

 

Tuotteen arvoon vaikuttavia tekijöitä on monia, mutta arvoanalyysin pohjalta voidaan 

parhaiten vaikuttaa tuotteen hintaan vaikuttaviin tekijöihin. Näitä tekijöitä voidaan lajitella 

kolmeen pääkategoriaan: [12] 

1. Asiakkaasta johtuvat hinnan nousut 

2. Omasta henkilöstöstä johtuva hinnan nousu 

3. Ympäristöstä johtuvat hinnan nousut. 

 

Alphonse Dell’Isola [12] on esittänyt arvoanalyysin potentiaalisia säästöjä sekä 

arvoanalyysin menettelytavan kuvassa 7. Kuvassa arvoanalyysi prosessi etenee seitsemässä 

vaiheessa alkaen suunnittelusta ja analyysistä. Mitä enemmän oikealle arvoanalyysissä 

edetään sitä matalammaksi saavutetut säästöt muuttuvat ja sitä kalliimmaksi muutosten 

implementointi tuotteeseen kasvaa. Samaan aikaan saatu säästö arvoanalyysillä pienenee, 

mitä pidemmälle arvoanalyysiprosessi etenee.  

 

 

Kuva 7. Arvoanalyysin menettelyprosessi vasemmalta oikealle [muok. 12]. 
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Sen sijaan, että tuotteen ongelmia käsiteltäisiin erikseen jokaisessa omassa yksikössään, 

arvoanalyysimenetelmässä ongelma ratkaistaan yhdessä ja kokonaisvaltaisesti. Hallitulla 

arvoanalyysiprosessilla tuotteen suunnittelu ja ongelmien parantelu sekä parantelun 

implementointi saadaan toteutettua nopeasti ja yhtäaikaisesti [12]. Kuvassa 8 on esitetty 

arvoanalyysimenetelmän rakenne. 

 

Kuva 8. Arvoanalyysin rakenne [12]. 

2.3 Kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuusselvityksessä käsitellään aluksi kartongin muovauslaitteet ja siihen liittyvät 

aikaisemmat diplomityöt. Olli Kiiverin diplomityötä ”The Modular Forming Press for 

Paperboard Packages, 2009” sekä Sami Matthewsin diplomityötä “Tulevaisuuden 

joustavan pakkauslinjaston suunnittelu ja optimointi, 2011” käytetään työn 

pohjamateriaalina ja yleisten mittojen kokoluokan arvioinnissa sekä IP54 mukaisten 

ratkaisujen soveltamisessa. 

 

Kolmantena opinnäytetyönä käytetään Marko Kasurisen ”Kartonkipakkauslinjaston 

anturointi, 2010”, jossa pohditaan linjaston ohjauksen ja toimilaitteiden toteuttamista. 

Työtä hyödynnetään siten, että olemassa olevia työkaluja sekä anturointiratkaisuja voidaan 
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hyödyntää uudessa koneessa kiinnitystä muokkaamalla. Työkalujen uudelleen 

valmistaminen ei ole siitä koituvien kustannusten vuoksi kannattavaa. 

 

Tieteellisiä artikkeleita kartongin muovauksesta on jonkin verran saatavilla ja niiden 

sisältöä tullaan tarkastelemaan myös työssä. Erityisesti Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston pakkaustekniikan artikkelijulkaisuja käydään työssä läpi. Nämä pitävät sisällään 

kartongin muovausprosessia sekä päätoimilaitteita ja menetelmiä, joilla voimantuotto ja 

muovaus voidaan toteuttaa. 

 

Lisäksi työssä tutkitaan jo olemassa olevia patentteja, joilla prässäys ja stanssaus tuotetaan 

mekaanisesti linjastotyyppisessä ympäristössä. Näitä patentteja omistavat esimerkiksi 

Quality Tools, Peerless, Markhorst sekä Inmaco. Kartongin muovauslaitteet ja menetelmät 

ovat itsessään varsin vanhoja, joten konstruktion ja suunnittelun näkökulmasta tekniikka 

on vakiintunutta ja yleisesti tunnettua. 

 

2.4 Käytetyt apuvälineet 

Työn suunnittelu toteutettiin Dassault Ltd.:n valmistamaa SolidWorks 2015 -ohjelmistoa 

apuna käyttäen, jolla 3D-mallien suunnittelu toteutettiin ja lopuksi laadittiin tarvittavat 

tekniset piirustukset. Lisäksi työn lujuuslaskentaa vaativat kohdat testattiin käyttämällä 

FEM-analyysia, joka on kiinteänä osana SolidWorks 2015 Simulation Premium lisenssiä. 

Taulukkolaskentaa vaativat osiot laskettiin Microsoft Excel 2013-ohjelmistoa apuna 

käyttäen.  

  

Tämän lisäksi suunnittelutyön apuvälineinä käytettiin sekä Euroopan että Yhdysvaltojen 

patenttiviranomaisten tietokantoja, joiden avulla etsittiin jo voimassa olevat patentit. 

Tämän avulla rajattiin pois mahdolliset patentteja rikkovat mekaaniset ratkaisut ja mallit. 

Suurin osa yritysten patenteista koski erillisiä tuotteita tai tuotteen ominaisuuksia. 

 

Suunniteltavan prässin mekaniikkaan liittyviä patentteja löytyi yritykseltä nimeltä Quality 

Tools Ltd., joka on italialainen pakkauskoneita valmistava yritys [13]. Yritys on 

patentoinut oman paperisten pakkausmateriaalien valmistuksessa käytettävän prässin niin 

Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin Kanadassakin. Kuvassa 9 on esitetty kuva heidän EU –



22 

 

 

 

patentistaan [13]. Patentti pitää sisällään yhteensä kahdeksan vaatimusta kyseisen laitteen 

mekaniikkaan liittyen. [13] 

 

Kuva 9. Quality Tools EU –patentti vuodelta 2013. Numerot viittaavat patentissa 

esiintyviin vaatimuksiin  [13]. 

 

Lisäksi kyseinen yritys on luonut mekaanisia vuokalinjastoja markkinoille suurien 

volyymien tuottamiseksi. Yksi heidän valmistamansa ratkaisu on esitetty kuvassa 10. 

Kyseisellä linjastolla pystytään luomaan nopeasti stanssaamalla ja prässäämällä 

paperivuokia esimerkiksi juustokakuille. [14] 
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Kuva 10. Quality Tools Oy:n vuokien valmistuslinjasto [14]. 

 

Myös Inmaco on valmistanut markkinoille painovoimaa hyväksikäyttävän 

muodonantokoneen. Tässä koneessa aihio syötetään koneen muodonantotyökaluun noin 

45o kulmassa. Kuvassa 11 on esitetty Inmaco SMP -sarjan muodonantokone. [15] 

 

Kuva 11. Inmaco SMP -sarjan muodonantokone vuokien valmistukseen [15]. 

Molemmat esitetyt koneet ovat erityisesti paperista valmistettavien vuokien valmistukseen 

suunniteltuja koneita. Inmacon SMP -sarjan koneilla voidaan vaihtoehtoisesti käyttää 

rullalta ohjattuja aihioita sekä erillisiä arkkeja, joista kone muovaa haluttuja tuotteita [15]. 

Vastaavasti Quality Toolsin kone valmistaa vain rullalta ohjatusta materiaalista tuotteita 

[13].  
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2.5 Tuotteet ja työkalut 

”Kartongista tuotteeksi” -raporttisarjan ensimmäisessä raportissa Mika Kainusalmi ja Timo 

Töyrylä esittelevät muutamia koneita, joiden avulla valmistetaan teollisesti suuria määriä 

kartonkivuokia erilaisiin teollisuuden ja kuluttajien tarpeisiin. [7]. Raportissaan he tuovat 

esille myös, että ”kartonkivuokien valmistuksessa tarvittavan työkalun suunnittelussa on 

huomioitava muun muassa seuraavia seikkoja: 

 Lämmityksen toteuttaminen, jotta päällyste sulaa ja kiinni liimautuminen vuoan 

kulmissa toteutuu 

 Riittävän puristusvoiman saavuttaminen 

 Työkalun kestävyyden/hinta -suhde oltava järkevä 

 Toimintanopeuden on oltava riittävä. Yhden tuotteen valmistaminen saa kestää 

noin yhden sekunnin.”  

 

Oikeilla materiaalivalinnoilla työkalusta saadaan pitkäikäinen ja kulutusta kestävä. 

Suositeltavaa on myös erilaisten metallisten tai keraamisten pinnoitusten käyttö. [7] 

 

Muottityökalun valmistuksessa on käytettävissä useita erilaatuisia teräsmateriaaleja, jotka 

sopivat työkalujen valmistukseen [16]. Materiaalin valinta riippuu pitkälti siitä, miten 

monta sykliä muotti mitoitetaan kestämään mekaanista kulutusta. Tehdyillä materiaali 

valinnoilla on vaikutus työkalun hintaan. Mitä kestävämpi muotti on, sitä kalliimmaksi sen 

valmistaminen tulee. Taulukossa 1 on esitetty markkinoilla olevien työkaluterästen 

ominaisuuksia [16]. 
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Taulukko 1. Työkaluterästen kovuus (HB), käyttökohde sekä ominaisuuksia [16]. 

 

 

Taulukosta voidaan valita sopivimmat materiaalit tukilevyjen ja aluslevyjen valmistukseen. 

Pois voidaan jättää ne materiaalit, joita käytetään pääasiassa muottilevyjen ja muotti-

inserttien valmistuksessa, sillä muottilevyjen valmistaminen ei kuulu tämän tutkimuksen 

alueeseen. 
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3 SUUNNITTELU 

 

 

Tässä osiossa käsitellään prässin suunnittelua. Suunnittelussa noudatetaan metodisen 

konstruoinnin periaatteita sekä hyväksi todettuja käytäntöjä. Noudattamalla VDI 2221 

ohjeistusta suunnittelusta saadaan jouhevaa ja eteenpäin menevää [10]. 

 

Mekaaninen prässäys voidaan toteuttaa monella eri tavalla [8]. Luvussa 3.3 tarkastellaan 

perinteisimpiä voimantuottomenetelmiä tarvittavan prässivoiman tuottoon. Erilaiset 

mekaaniset ratkaisut ja niiden sopivuus prässin voimantuottoon on lisäksi arvioitu 

tarkemmin. Taulukossa 2 on esitetty eri palavereissa tulleita lähtötietoja, joiden pohjalta 

koneen suunnittelua lähdetään viemään eteenpäin. Tavoitteena on, että mahdollisimman 

moni toiveissa esitetty ehdotus saadaan toteutettua. 

 

Taulukko 2. Laitevaatimukset ja toiveet 

 

 

3.1 Lähtötilanne ja ohjearvot 

Muodonantolaitteen eli mekaanisen prässin suunnitteluprosessi aloitettiin määrittelemällä 

prässiltä vaadittavia ominaisuuksia sekä aihiolta vaadittavaa kokoa. Tutkimuksen aikana 

käydyssä suunnittelupalaverissa todettiin, että prässiltä vaadittavien ominaisuuksien on 
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oltava sellaiset, joiden avulla kartonkivuokia voidaan valmistaa. Tällöin voiman 

muottipäässä on oltava vähintään 150 kN.  

 

VDI 2221 ohjeistuksen mukaisen työergonomian ja työturvallisuuden saavuttamiseksi on 

prässin muottipesän auettava vähintään 300 mm [10]. Lisäksi, jotta saavutetaan tarvittava 

30 kpl minuutissa tuotantonopeus, on prässin muovausnopeuksien oltava >200 mm/s. 

Kuvassa 12 on esitetty aikaisemmin Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa vuokien 

valmistuksessa käytettävän joustavan pakkauslinjan työkierto, jonka avulla voidaan 

valmistaa noin 30 vuokaa minuutissa [17]. 

 

 

Kuva 12. Työkierto [6]. 

 

Oheisen kuvan mukainen työkierto saavutettiin, kun materiaalin syöttö toteutettiin rullalta 

stanssiin ja stanssista prässiin [17]. Nyt suunnitteilla olevassa koneessa prässäys tapahtuu 

yksittäisistä kartonkiarkeista. Tuotantonopeus riippuu siitä, miten nopeasti ja tarkasti 

arkkien syöttö saadaan toteutettua. Lähtötilanteeksi sovittiin, että prässillä pyritään 

tuottamaan 15 vuokaa minuutissa.  Taulukossa 3 on esitetty tavoitteelliset tuotantomäärät. 
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Taulukko 3. Tavoitteelliset tuotantomäärät. 

 

 

3.2 Työkalurunko 

Tässä kappaleessa on käsitelty prässin työkalun rakennetta. Kartongin muovaamiseen 

vaaditaan erikoistyökalua eli muottia. Muotin ominaisuuksia määrittelevät materiaalin 

ominaisuudet. Muotin tulee kestää suuria muovaukseen tarvittavia voimia sekä muottia 

täytyy voida lämmittää >140 Co, jotta materiaalin muovattavuus paranee ja muovauksesta 

tulee pysyvä.  

 

Vaakatasossa toimivaan prässiin on suunniteltava aihion kiinnitys ja ohjaus siten, että 

prässillä voidaan valmistaa kartonkivuokia. Lisäksi esistanssatun aihion tulee asettua 

muovaustyökalun keskelle. Varsinainen muodonantolaitteen eli prässin työkalu koostuu 

kolmesta pääkomponentista. 

 Urosmuotista 

 Kehätyökalusta 

 Naarasmuotista. 

 

Näiden komponenttien rakenne eroaa merkittävästi toisistaan. Suunnittelussa otettiin 

huomioon rakenteiden vaatimat muutokset, joiden ansiosta olemassa olevaa työkalua 

voidaan käyttää vaakatasossa. Liitteessä 2 on esitetty työkalupaketti, jonka rakenne olisi 

hyvä suunnitella prässiin käytettäväksi. Tällaisen työkalupaketin säilyttäminen ja 

asentaminen on erittäin yksinkertaista ja komponentit ovat identtiset ruiskuvalukoneiden 

työkalukomponenttien kanssa. Uuden työkalurungon hankintahinnan vuoksi tämä toteutus 

ei ole työn kannalta mahdollinen. 
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3.2.1 Prässättävän aihion ohjauksen suunnittelu 

Kuvassa 13 on luonnosteltu sitä, miten 500 x 500 mm aihio saadaan asetettua 

muottilevyyn. Aihio liu’utetaan muottilevyn avoimesta yläpäästä. Levyssä on sovite, johon 

arkki sijoittuu ja rakenne itsessään sitoo prässättävän aihion paikoilleen. Kun prässäys on 

tapahtunut, mitoiltaan kutistunut aihio pääsee vapaasti liikkumaan ohjaus sovitteistaan ja 

valmis tuote putoaa pois. 

 

 

Kuva 13. Muottilevyn ympärillä oleva kiinteä aihionsovite levyn. 

 

Edellä mainitun kuvan mukaisessa konstruktiossa negatiivisena puolena on mm. se, että 

muottilevyyn mahtuu vain yhdenkokoisia aihioita. Pienemmille aihioille on luotava joko 

kokonaan uusi aihionsovitelevy tai lisäsovite, jonka avulla jo olemassa olevaa 

aihionsovitetta saadaan kutistettua.   

 

Kuvassa 14 on suurennettu kuva sovitteesta. Sovitteen koko on 6 mm ja toleranssi on 497 

mm + 6 mm. Tällöin aihion asettaminen sovitteeseen on helppoa, eikä aihio pääse 

liikkumaan.  
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Kuva 14. Aihion ohjausuran suurennos. 

 

Sovite on kuvassa 14 valmistettu jyrsimällä suoraan levyn pintaan. VDI 2221 mukaisesti 

ensimmäinen löydetty ratkaisu ei ole riittävä, vaan myös muita vaihtoehtoisia ratkaisuja 

ongelmaan on löydettävä [10]. Vaihtoehtoisesti sovite voidaan valmistaa erikseen 

kiinnitettävillä kappaleilla.  

 

Kuvassa 15 on esitetty aihion sovitelevyt, joiden avulla 500 x 500mm aihio saadaan 

ohjattua keskelle muottilevyä. Sovitelevyt kiinnitetään 14:sta M8 x 20 ruuveilla 

muottilevyyn. Ruuvien mitoituksessa pyritään noudattamaan periaatetta, että asennuksessa 

ei tarvita monenlaisia erikokoisia ruuveja. 
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Kuva 15. Sovitelevy yhdistettynä muottilevyyn. 

 

Kuvan 15 mukainen konstruktio on rakenteeltaan 10 % kevyempi kuin kuvassa 8 esitetty 

ratkaisu. Tämän lisäksi liikuteltavan sovitelevyn ansiosta myös erikokoisia aihioita voidaan 

käyttää samassa muottilevyssä. Sovitelevyt voidaan kiinnittää uudelleen kapeammalle 

asetukselle. Näin ollen tarvetta erikokoisille muottilevyille ei enää ole. 

 

Tässä konstruktiossa on kuitenkin ongelma. Tämä ongelma on se, että muovauksen 

jälkeinen kehikko ei välttämättä irtoakaan muottilevystä, vaan jää kiinni sovitteisiin. 

Tällöin jäljelle jäävä materiaali joudutaan irrottamaan manuaalisesti, mikä on 

työturvallisuuden kannalta erittäin suuri riskitekijä [10]. Lisäksi tämä ongelma vaikuttaa 

myös tuotantonopeuteen. 
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Kuvassa 16 on esitetty ratkaisu jäljellejäävän materiaalin irrottamiseksi. Tässä ratkaisussa 

aihion alareuna nojaa vasten kielekettä, joka on ohjattu sähkömoottorilla tai 

pneumaattisesti liikkumaan 180o. Näin ollen prässäyksen jälkeen jäljelle jäävä materiaali 

tippuu rungosta alaspäin ja uusi aihio voidaan syöttää sovitteeseen. 

 

 

Kuva 16. Aihion sovitelevy, soviterengas sekä muottilevy. 

 

Kuvassa 17 on esitetty suurennos aihion sovitelevyssä olevasta osasta, joka tiputtaa 

muokatun aihion alaspäin. 
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Kuva 17. Aihion sovitelevy, sekä 180o liikkuva osa.  

 

Aihion kiinnitys otettiin esille tutkimuksen aikana käydyssä suunnittelupalaverissa, jossa 

sovitelevy ratkaisu esitettiin muulle ryhmälle. Sovitelevyn rakenne koettiin kömpelöksi ja 

kalliiksi ratkaisuksi, joten sitä päätettiin yksinkertaistaa. 

 

Ideariihessä päädyttiin yksinkertaiseen ratkaisuun, jossa aihio tuetaan kuudella 

ohjaustapilla liikkuvaa muottia vasten, jolloin aihio keskittyisi muottia vasten. 

Valmisvuoka tipahtaa ohjaustappien välistä alaspäin ja ohjautuu tätä kautta eteenpäin. 

Tästä konstruktiosta on esitetty malli kuvassa 18.  

 



34 

 

 

 

 

Kuva 18. Liikkuvan muottipuolen tukilevy, muottilevy sekä aihion ohjaustapit. 

 

Tämä lopullinen konstruktio aihionsovitteelle noudattaa VDI 2221 standardia 

systemaattiselle ongelmanratkaisulle [10]. Ensimmäisten luonnosten jälkeen ideaa 

kehitettiin ja suunnitelmaa jatkojalostettiin ottamalla huomioon suunnitteluprojektiin 

osallistuvien henkilöiden mielipiteitä ja toiveita [10].  

 

3.2.2 Olemassa olevien muodonantotyökalujen kiinnitysmenetelmän luonnosteluvaihe 

Suunnittelun luonnostelussa mallia haettiin jo olemassa olevista teollisista ratkaisuista. 

Näistä parhaiten prässäystä muistuttavia ratkaisuja löytyi ruiskuvalukoneista, joissa 

työkalun liike sekä työkalun kiinnitys ovat luonteeltaan samanlaisia. Muodonantotyökalua 

ei tarvinnut suunnitella alusta asti, vaan tehtäväksi jäi nykyisten olemassa olevien 

työkalujen muokkaus siten, että niitä voidaan käyttää uudessa prässissä. Kuvassa 19 on 

esitetty olemassa olevat ovaalivuoan muotit.  
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Kuva 19. Olemassa olevat naaras ja uros muodonantotyökalut. 

 

Ongelmaa ryhdyttiin ratkaisemaan muottisuunnittelun pohjalta, jonka avulla suunnitellaan 

esimerkiksi ruiskuvalukoneiden muotit [18]. Tällaisella rakenteellisella ratkaisulla 

muottipakka saadaan kestäväksi, halvemmaksi sekä helpommaksi huoltaa ja vaihtaa. 

Rakenteeseen kuuluvat aluslevy, tukilevyt sekä varsinainen muottilevy. 

 

Ruiskuvalukoneissa käytetyissä ratkaisuissa muottilevy kiinnittyy tukilevyihin. Tällöin 

samaa aluslevyä ja tukilevyjä voidaan käyttää myös erimuotoisissa, mutta yhtä suurissa 

muottilevyissä [18]. Tällaisella teknisellä ratkaisulla muotinhuolto yksinkertaistuu 

merkittävästi, sillä koko muottipakan purkamisen sijaan. Huollon täytyy purkaa ja vaihtaa 

ainoastaan muottipesä muun konstruktion ollessa edelleen kiinni koneikossa. Tästä 

muottiratkaisusta on esitetty malli kuvassa 20. 
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Kuva 20. Muottipakka, jossa aluslevy, tukilevy sekä muottilevy. 

 

Muottipakan aluslevyn ohjausreiät suunnitellaan siten, että aluslevyä ei saa koneikkoon 

kiinni kuin yhdellä tavalla. Tämä varmistetaan sillä, että ohjausreiät ovat kolmea eri kokoa; 

15 mm, 18 mm sekä 20 mm. Näin varmistetaan, ettei urospuolentyökalua voi kiinnittää 

vahingossakaan naarastyökalulle tarkoitettuun alustaan. 

 

Ideaali tilanne on, että muotit voidaan säilyttää tiiviinä suljettuna työkalupakkana, joka 

voidaan tarpeen tullen siirtää koneeseen tai sieltä pois helposti ja vaivattomasti [18]. 

Kuvassa 21 on esitetty edellä mainitun kaltainen työkalupakka olemassa olevia 

muodonantotyökaluja käyttäen. 
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Kuva 21. Ideaali rakenne muodonantotyökalulle. 

 

Muodonantotyökalun kiinnitys prässiin tapahtuu prässin ollessa auki asennossa. 

Muodonantotyökalu keskitetään ohjausrenkailla sekä asennuspalan avulla aluslevyn sekä 

pohjalevyn keskelle ja kiinnitetään siihen neljällä M10 x 50 ruuvilla. Kuvassa 22 on 

esitetty muottipakan rakenne räjäytyskuvana, kuvassa näkyy rakenteen osat eriteltynä. 
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Kuva 22. Muottipakan räjäytyskuva. 

 

Muottien luonnostelun jälkeen suunniteltiin muottien kiinnitys prässiin. VDI 2221:stä 

mukaillen tätä ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan jakamalla pääongelma pienemmiksi 

osaongelmiksi, joita ovat urostyökalun asemointi ja kiinnitys, naarastyökalun asemointi ja 

kiinnitys, kehätyökalun asemointi ja kiinnitys sekä mekaniikan asennus [10].   

 

Kuvassa 23 on esitetty ensimmäinen variaatio urosmuotin ja ns. kiinteänpään asemoinnista 

ja ratkaisusta, jonka avulla urosmuotti saadaan keskitettyä suoraan linjaan rakenteen muun 

konstruktion kanssa. Muottilevy uppoaa 3-5 mm tukilevyssä olevaan sovitteeseen, eikä 

pääse liikkumaan vapaana. 
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Kuva 23. Kiinteän pään ensimmäinen variaatio. 

 

Tässä konstruktiossa on kuitenkin merkittäviä puutteita, kuten: 

 Muottilevyn muoto on puutteellinen 

 Tukilevyn kiinnitys mahdollistaa muotin asettamisen väärään asentoon 

 Muotin huoltaminen ja asentaminen on hankalaa 

 Kehätyökalun käyttö ei ole mahdollista 

 Muotin asemointia ei ole varmistettu tai tuettu. 

 

Kuvassa 24 ensimmäisen variaation ongelmia on korjattu. Muottiin on asetettu lisäpala. 

Tämän lisäpalan ansiosta kehätyökalun toiminta paranee, sillä nyt varsinainen muottiosa 

on tarpeeksi ulkona rakenteesta eikä jää kehätyökalun sisäpuolelle. Vastaavasti urosmuotin 

rakenteesta on siirretty ohjausrengas lisäpalaan ja lisäpala on kiinnitetty kahdella M10 x 80 

ruuvilla muottipalaan sekä tukilevyyn. Vaihdettavan lisäpalan ansiosta voidaan 
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muotinhuolto tehdä siten, että lisäpala ja muotti otetaan irti tukilevystä ilman, että koko 

työkalua tukilevyineen täytyy purkaa aluslevystä. 

 

 

Kuva 24. Kiinteän pään toinen variaatio. 

 

Kolmannessa ja viimeisessä variaatiossa on otettu huomioon se tosiasia, että kyseessä on 

kiinteänpuolen muotti. Tällöin tukilevyn ei ole pakko olla kiinni aluslevyssä vaan se 

voidaan kiinnittää suoraan pohjalevyyn. Näin tekemällä aluslevystä voidaan luopua 

kokonaan. Tukilevy keskitetään ja kiinnitetään pohjalevyyn kohdistusrenkaan sekä neljän 

M10 x 45 ruuvin avulla. Kohdistusrenkaan ja asemointipalan avulla varmistetaan, että 

tukilevylevy on samassa suhteessa pohjalevyn kanssa ja työkalu saadaan keskitettyä 

oikein. Kuvassa 25 on esitetty kolmas variaatio kiinteänpuolen rakenteesta. 
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Kuva 25. Kiinteän pään kolmas variaatio. 

 

Kolmannessa variaatiossa on otettu huomioon rakenteen kannalta tärkeitä elementtejä. 

Näitä ovat: 

 Tukilevyn keskitys kohdistusrenkaan ja asemointipalan avulla 

 Tukilevyn kiinnitys pohjalevyyn M10 x 45 ruuveilla 

 Urosmuotinkiinnitys lisäpalaan 

 Lisäpalan kiinnitys tukilevyyn ohjausrenkaan sekä 0-piste kiinnitykseen liitettävän 

M8 x 40 ruuvin avulla. 

 

Kiinteänpään suunnittelussa käytettyä konstruktiota voidaan käyttää naarastyökalun ja 

liikkuvan puolen rakenteiden suunnittelussa. Naarastyökalun liikettä rajoitetaan ja ohjataan 
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johteiden avulla. Näin tekemällä levy pääsee liikkumaan vain yhdellä vapausasteella 

suoraviivaisesti eteen ja taaksepäin. Tämä konstruktio on esitetty kuvassa 26. 

 

 

Kuva 26. Liikkuvan työkalunpuoli.   

 

Tässä konstruktiossa tukilevyn kohdistintapit sekä kiinnitysruuvit jäävät naarastyökalun 

alle. Tästä syystä näiden ruuvien on oltava uppokantaisia. Naarastyökalun takana on 

lämmityselementti, jonka avulla muottia voidaan lämmittää haluttuun lämpötilaan 

muodonannon yhteydessä. Tämä rakenne kiinnittyy tukilevyyn olemassa olevan 0-piste 

kiinnitykselle varatun kierrereiän kautta M8 x 40 ruuvilla. 

 

3.2.3 Prässin kehätyökalun luonnosteluvaihe 

Muodonantotyökalujen suunnittelun jälkeen suunnitellaan olemassa olevan kehätyökalun 

sovitusta uuteen konstruktioon. Olemassa olevaan kehätyökalun kiinnitystä on muokattava 

siten, että sitä voidaan hyödyntää uudessa horisontaalisessa prässissä. Kuvassa 27 on 

esitetty kehätyökalun olemassa oleva runko, joka on sopiva nykyisille muoteille. 
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Kuva 27. Kehätyökalun runko. 

 

Tärkein muutos kehätyökalussa on sen kiinnitys johteisiin. Koska johteet ovat erikokoiset, 

kuin aikaisemmassa linjastossa, on kiinnitystä muokattava. Kehätyökalun runko on 

irrotettavissa sivutuista, joten samaa runkoa voidaan hyödyntää sellaisenaan. Kuvassa 28 

on ensimmäinen malli kehätyökalun uudesta sivutuesta, johon kehätyökalun runko 

kiinnitetään. 

 

 

Kuva 28. Ensimmäinen malli kehätyökalun sivutuesta. 
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Ensimmäisen version päätavoitteena on luonnostella sivutuen kiinnitys runkoon nähden 

siten, että se voidaan asentaa myös johteisiin. Ongelmana konstruktiossa on se, ettei 

rungon kiinnitystä sivutukeen ole varmistettu. Näin ollen runko pääsee liikkumaan yhden 

ohjaustapin varassa, eikä konstruktio näin ollen täytä siltä vaadittavia ominaisuuksia, joita 

ovat: 

 Vakaus 

 Tasainen voimanjako aihion kehälle 

 Urostyökalun kohdistaminen. 

 

Jos kehätyökalu liikahtaa koeajoa tehdessä, voi kehätyökalun runko naarmuttaa kallista 

urosmuottia. Tämän seurauksena muotti joudutaan pahimmassa tapauksessa tekemään 

uudestaan. On tärkeää, että kehätyökalun liike on lineaarista ja tasaista. Kuvassa 29 on 

esitetty parannuksia ensimmäiseen variaatioon, jolla lisätään kehätyökalun vakautta ja 

sivutuen kiinnitystä kehätyökalun runkoon. 

 

 

Kuva 29. Kehätyökalun sivutuki. 

 

Toisessa variaatiossa kehätyökalu kiinnitetään sivutukiin kahdella M8 x 25 ruuvilla. 

Ruuvien ansiosta kehätyökalu ei enää pääse liikkumaan ohjaustapin varassa, vaan liike on 

lineaarista ja vakaata. 12.1 pidetyssä palaverissa nousi esiin asennuksen kannalta 

olennainen ehdotus. Sivutuen rakenne muokataan siten, että kehätyökalun osat kuten runko 

ja sivutuet ovat erilliset. Vastaavasti johteissa olevat kehätyökalun asennuspalat ovat 

kiinteä osa prässin rakennetta. Tällöin muodonantotyökalua vaihtaessa asennuspalat jäävät 

johteisiin. Tämä ratkaisu kehätyökalun sivutuista on esitetty kuvassa 30. 
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Kuva 30. Kehätyökalun sivutuki. 

 

Kuvassa 30 esitetyssä sivutuen kiinnitys johteissa olevaan asennuspalaan tapahtuu sivutuen 

oikeanpuoleisen reiän kautta M10 x 60 ruuvilla. Vastaavasti kehätyökalun runkoon 

sivutuki kiinnittyy kahdella M8 x 25mm ruuvilla. 

 

Lopuksi luotiin kokoonpanokuva, jotta saadaan käsitys, miltä valmis konstruktio näyttää 

asennusvaiheessa. Tämä kehätyökalun kokoonpanokuva on esitetty kuvassa 31.  

 

 

Kuva 31. Kehätyökalun kokoonpano sivutuella ja runkopalalla. 
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Kuvassa 31 esitettyä kehätyökalua tarkastellaan vielä lähemmin asennuspalojen kanssa 

kuvassa 32. Josta nähdään, että tehdyt muutokset ovat tarpeellisia ja helpottavat 

huomattavasti kehätyökalun asennusta. 

 

 

Kuva 32. Viimeistelty kehätyökalu. 

 

Tämän rakenteen lujuusominaisuuksia tutkittiin vielä FEM-analyysillä, jotta pystyttiin 

toteamaan rakenteen riittävä lujuus siihen kohdistuvien voimien vuoksi. Kuvassa 33 on 

esitetty kehätyökaluun kohdistuvien voimien vaatima lujuusanalyysi.  
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Kuva 33. Kehätyökalun FEM-analyysi. 

 

FEM-analyysistä ilmenee, että kehätyökaluun kohdistuva 150 kN voima aiheuttaa 

rakenteessa maksimissaan 12.66 MPa rasitukset. Rasitukset eivät yllä työkaluteräksen 

myötörajalle, joka on 325 MPa. FEM -analyysistä käy ilmi, että rakenne on jännitysten 

suhteen toimiva. 

 

Kehätyökalua tuetaan kiinteältä puolelta muovausprosessin aikana. Tuenta tapahtuu neljän 

tukipilarin avulla. Näiden pilareiden pääasiallinen tehtävä on ottaa vastaan kehätyökaluun 

kohdistuva maksimivoima sekä varmistaa, että kehätyökalu on muovausvaiheen aikana 

suorassa. Pilareiden rakenne koostuu putkesta sekä akselista, jotka menevät osittain putken 

sisälle. Tämä pilarin rakenne on esitetty kuvassa 34. 

 



48 

 

 

 

 

Kuva 34. Kehätyökalun tukipilari kahdella säätörenkaalla. 

 

Säätölevyjen ansiosta pilarin korkeutta voidaan muuttaa tarpeen vaatiessa. Muutos on 

tarpeellinen myös silloin, jos prässäyksen jälki materiaalin pinnassa on epätasainen. Tämä 

voi johtua esimerkiksi siitä, että muotin lämpötila ei ole tasaisesti jakautunut, materiaalin 

kosteus tai asemointi on poikkeava tai tukipilarin säätölevyt eivät ole yhtä paksut kaikissa 

neljässä tukipilarissa. 

 

3.2.4 Voiman vastaanotto 

Voimanvastaanottoa on tutkinut omassa työssään Sami Matthews. Matthewsin työssä 

päädyttiin käyttämään sylintereiden lisäksi lautasjousia sekä tukipilareita [17]. Näin 

tekemällä voiman vastaanotto ei jää ainoastaan sylintereiden varaan. Rakenne on 
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osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

pakkauslaboratoriossa käytettävässä pakkauslinjastossa. Suunniteltavan prässin luonteen 

vuoksi. Voimien vastaanotto vaakatasossa tapahtuu kolmella tavalla: 

Kehätyökalun tukipilareiden avulla, joihin kohdistuu > 50 % prässin voimasta  

Lautasjousien avulla, joilla otetaan vastaan 45 % prässin voimasta 

Paineilma sylintereiden avulla, joiden pääasiallinen tehtävä on ohjata kehätyökalun asemaa 

suhteessa urosmuottiin < 5 % prässin voimasta. [17].  

 

Näin voima saadaan jaettua tasaisemmin, eikä aiheuta rakenteelle vaurioitumisen vaaraa. 

Lautasjouset ottavat vastaan noin 70 kN maksimivoimasta ja tukipilareihin kohdistuu 75 

kN:in voima. 

 

3.3 Voimantuotto 

Prässinvoimantuotto voidaan järjestää kahdella eri tavalla. Pääasialliset voimantuottotavat 

mekaanisissa toimilaitteissa ovat:  

 Pneumatiikka 

 Hydrauliikka 

 Sähkömekaniikka 

 

Järjestelmältä vaadittavien ominaisuuksien, kuten voiman, nopeuden, iskun pituuden sekä 

luotettavuuden vuoksi voimantuottomenetelmä on määriteltävä tarkoin. Voimantuottoon 

voidaan lisäksi vaikuttaa erilaisilla mekaanisilla voimansiirtomenetelmillä, kuten 

esimerkiksi ketju/hihna-, hammasratas & hammastanko-, kampimekanismit, polvi-

/sarananivelet, epäkeskot, lineaarivaihteet (ruuvimekanismit) [8][17]. 

 

Kuvassa 35 on Solid Works -suunnitteluohjelmalla luonnosteltu ensimmäinen malli 

kulmanivelellä toteutetusta lineaarisesta liikkeestä. Kolmionmallisen nivelen avulla 

sähkömoottorin rotaatioliike saadaan muutettua lineaariseksi liikkeeksi. Kuvan tapauksessa 

kohta 3 kuvastaa nurkkausta, jonka on tarkoitus olla kiinteästi kiinni koneen rungossa. 
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Kuva 35.  Kulmanivelellinen kampiratkaisu 

 

Mahdollinen voimantuotto prässiin voidaan tuottaa myös kuvassa 36 esitetyllä tavalla. 

Tässä kuvassa hammasratas ja hammastanko muuttavat sähkömoottorin rotaatioliikkeen 

lineaariseksi edestakaisin liikkeeksi. 
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Kuva 36. Hammasratas ja hammastanko menetelmä. 

 

Tämän menetelmän avulla muottipesään saadaan aikaiseksi suuriakin voimia. Voiman 

tuotto riippuu hammasrattaan hampaiden lukumäärästä sekä sähkömoottorin 

ominaisuuksista. Järjestelmän yksinkertaisuus tekee siitä sekä edullisen että kompaktin 

ratkaisun.  

 

Kuvassa 37 on esitetty hammastanko/hammasratas kombinaation yhdistäminen 

nivelmekanismiin. Näin voimantuottoa voidaan kasvattaa jopa 400 % ilman, että moottorin 

tai hammasrattaan ja –tangon ominaisuuksia täytyy muuttaa merkittävästi.   
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Kuva 37. Hammastanko- & Nivelmekanismilla tuotettu prässäys. 

 

Kuvien 36 ja 37 mukaisissa ratkaisussa negatiivisena puolena on se, että muottilevyn 

voimantuotto on hammasrattaan sekä hammastangon välisten kitkapintojen varassa. Jos 

hammasrattaan ja hammastangon materiaalit eroavat merkittävästi toisistaan, voi kitkan 

vaikutuksesta tapahtua abrasiivista kulumista, jolloin kovempi aine irrottaa pehmeämmän 

aineen repimällä sen pinnasta palasia [19]. Tämän vuoksi valittavien materiaalien pinnan 

kovuuden tulisi olla lähes identtiset [19].  

 

Kitkan aiheuttamaa mekaanista kulumista voidaan estää pinnoittamalla kitkapinnat tai 

vaihtoehtoisesti käyttämällä erilaisia voiteluaineita. Voiteluaineiden negatiivisena puolena 

mainittakoon se, että ne sotkevat, jolloin IP54 puhtausluokituksen saavuttaminen kaikissa 

pinnoissa vaikeutuu. Myös EU:n elintarviketeollisuuden standardit koneenrakennuksen 

suhteen asettavat rajoituksia voiteluaineiden käytölle [9]. Taulukossa 4 on esitetty 
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joidenkin materiaalien kitkakertoimia [20]. Oikeita materiaaleja hyödyntämällä kestoikää 

voidaan parantaa merkittävästi.  

 

Taukukko 4. Materiaalien kitkakertoimia [20]. 

 

 

3.3.1 Pneumatiikka 

Pneumatiikalla tarkoitetaan järjestelmää, joka toimii paineistetulla ilmalla [21]. Sen yleisin 

käyttökohde on pienillä voimilla tehtävät nopeat liikkeet tai kevyiden kappaleiden siirrot. 

Yleisimmin käytetään ilmanpainetta 0-10 bar, mutta joissakin teollisissa käyttökohteissa 

ilmanpaine voi olla 10-13 bar. Pneumatiikan etuna ovat varsin alhaiset 

hankintakustannukset verrattuna hydrauliikkaan tai sähkömekaniikkaan sekä hygieenisyys.  

 

Pneumaattinen järjestelmään kuuluvat kompressori, jolla paineilma tuotetaan. Lisäksi 

tarvitaan paineilmanjälkikäsittelylaitteisto, jolla paineilmasta voidaan poistaa sinne kertyvä 

kosteus. Käsitelty puhdas käyttökelpoinen paineilma varastoidaan paineilmasäiliöön. 

Paineilmaa siirretään säiliöstä venttiileille paineilmaverkoston kautta. Paineilmaa ohjaavat 

venttiilit ohjaavat lopuksi paineilman sylinteriin, jolla haluttu lineaarinen liike saadaan 

suoritettua. [21] 

 

Perinteisiä kompressoreita ovat mäntäkompressorit, ruuvikompressorit sekä 

lamellikompressorit. Edelleen nämä kompressorit voidaan jakaa kolmeen alaluokkaan, 

joita ovat: öljyvoidellut, öljyttömät/hiljaiset sekä teollisuuskäyttöön tarkoitetut 

kompressorit. Näiden kompressoreiden eroja on esitelty taulukossa 5. 
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Taulukko 5. Kolmen paineilmakompressorimallin vertailu. 

 

 

Voimantuotto on pneumaattisella sylinterillä hyvin rajallinen. Varsinkin useita nopeita 

toistoja vaativassa raskasta voimaa vaativassa toimilaitteessa myös sylinterin tiivisteiden 

kuluminen aiheuttaa ongelman. Kun toimilaitteen voimantuotto on 20 000 N, on 

pneumaattisen järjestelmän tilavuusvirran oltava >180 l/min.  

 

Nykyään myös suurien voimien tuottaminen on mahdollista pneumatiikalla. Tästä 

esimerkkinä Aventics Oy:n pneumatiikkasylinterit, joiden työntövoimat vaihtelevat 

sylinterin koon mukaan 10 000 N - 50 000 N [23]. Korrelaatio voiman ja hinnan suhteen 

on kuitenkin voimakas. Mitä suurempaa voimaa pneumaattiselta sylinteriltä vaaditaan sitä 

korkeammaksi sen hankintahinta ja komponentit tulevat[23]. 

 

Sylinterin mitoitukseen pneumatiikkayritykset tarjoavat erilaisia laskentaohjelmia, joiden 

avulla asiakas voi mitoittaa sopivan sylinterin tarpeisiinsa. Ohjelmaan syötetään tarvittavat 

lähtöarvot, jotka sylinteriltä vaaditaan ja ohjelma ehdottaa suositeltua sylinteriä tarvittavine 

ominaisuuksineen, joilla vaaditut ominaisuudet saavutetaan. [24] 

 

Sylinterin voimantuotto pneumaattisissa järjestelmissä voidaan esittää matemaattisesti 

käyttämällä kaavassa (2) esitettyä menetelmää.  

 

 
, 

(2) 
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jossa, Fps on pneumaattiselta sylinteriltä saatava voima, pps on pneumaattiseen sylinterin 

mäntään kohdistuva paine ja Aps on pneumaattisen sylinterin männän pinta-ala. [25] 

 

Pneumatiikkaa hyödynnetään prässin kehätyökalun toiminnassa. Pneumaattisten 

sylintereiden ansiosta kehätyökalu puristaa esistanssattua aihiota muottityökalua vasten 

muovauksen aikana. Sylinterit kehätyökalulle on mitoittanut Marko Kasurinen 

diplomityössään, joka käsitteli kartonkipakkauslinjaston anturointia. Työssään Kasurinen 

mitoitti sylinterit siten, että ne hyödyntävät paineilmaverkon 6 bar painetta. [25] 

 

Käytettäviksi sylinteriksi on valittu Feston compact range valikoimasta ADN-32-IPA, 

joiden yksittäinen voimantuotto on 375 N [25]. Näiden sylinterien avulla kehätyökalun 

toimintaa voidaan ohjata tarkasti. Etuna on myös sylinterien vähäinen tilantarve.  

 

3.3.2 Hydrauliikka 

Hydrauliikka on teollisuudessa yksi yleisimmistä tavoista tuottaa suuria voimia tai vääntöä 

vaativia liikkeitä. Hydraulisessa järjestelmässä käytettävät pumput, venttiilit ja sylinterit 

yhdistetään toisiinsa putkilla tai letkuilla [26]. Yleisesti teollisuudessa hydrauliikalla 

toteutettuja järjestelmiä käytetään erilaisissa puomeissa ja nostureissa [26]. 

 

Hydrauliikan muita etuja ovat esimerkiksi: 

 Helposti hallittavat liikkeet 

 Suurtenkin voimien tuotto onnistuu pienillä toimilaitteilla 

 Kytkettävyys elektronisiin järjestelmiin/tietokoneohjaus. [22 s.437] 

 

Vastaavasti hydrauliikan negatiivisena puolena ovat esimerkiksi:  

 Hydrauliikassa käytettävän öljyn vuodot ja tihkumiset 

 Matala huoltoväli 

 Komponenttien hinta 

 Meluhaitat. [22] 

 

Perinteisillä hydraulisilla vääntömoottoreilla voidaan saavuttaa jopa 420 000 Nm 

vääntömomentti. Vastaavasti sylintereillä tuotetulla lineaarisella liikkeellä voidaan 
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saavuttaa yli 200 000 N voima. Seuraavassa on esitetty joitakin yhtälöitä, joiden avulla 

hydraulista järjestelmää ja sen ominaisuuksia voidaan mallintaa matemaattisesti. [16] 

 

Suuntaventtiilin matemaattinen mallintaminen kannattaa aloittaa valitsemalla 

halutuntyyppinen suuntaventtiili. Esimerkiksi yleisesti käytetty 4/3 -suuntaventtiili, jota 

ohjataan sähkömagneettisesti, voidaan matemaattisesti mallintaa kaavojen (3)-(8) 

mukaisesti. Yhtälössä (3) on esitetty suuntaventtiilin karan asemaa jännitteiden 

approksimaatiota apuna käyttäen  

 

 
, 

(3) 

 

jossa, U2 on takaisinkytkentäjännite, Uin on venttiilin ohjausjännite ja τ on venttiilin 

aikavakio sekunteina. Venttiilin aikavakio voidaan määrittää, joko venttiiliä toimittavan 

yrityksen omistamasta Bode -diagrammista tai vaihtoehtoisesti lukemalla diagrammista      

-45o vaihesiirron kohdalta rajataajuus f-45
o ja sijoittamalla tämä yhtälöön (4). [21] 

 

  

 

(4) 

Suuntaventtiileissä virtausnopeudet luokitellaan turbulenttisiksi, koska virtausnopeudet 

ovat varsin suuria. Tämä virtausnopeus Q saadaan laskettua kaavassa (5) esitetyllä 

menetelmällä [21] 

 

 
 

 
(5) 

jossa, K on venttiilin avautuma. K parametri voidaan määrittää puoliempiiristä 

mallinnustekniikkaa apuna käyttäen. Tällöin K voidaan määrittää kaavaa (6) avulla. [21] 

 

 

 
 

 
(6) 
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jossa, Cv on venttiilin tilavuusvirtavakio. [21] 

 

Lopuksi venttiilin valmistajalta saatuja tietoja apuna käyttäen, tai vaihtoehtoisesti venttiilin 

virtausta mittaamalla, voidaan määrittää tilavuusvirtavakio, kuten on esitetty kaavoissa (7) 

ja (8). [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 

 

jossa, QA on tilavuusvirta männänpuolella, QP on järjestelmään tuleva tilavuusvirta, QB on 

tilavuusvirta männänvarrenpuolelta, QT on tankkiin tuleva tilavuusvirta, Cv on venttiilin 

tilavuusvirtavakio, pp on järjestelmään tuleva paine, pB ja pA ovat tankiin tulevat ja lähtevät 

paineet.  

 

Sylinteriltä vaadittava nettovoima saadaan laskettua tasapainoyhtälön  avulla 

kaavasta (9) 

 

 , (9) 
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jossa Fs on sylinterin voima, A1 on sylinterin männän pinta-ala. p1 on männänpaine, joka 

kohdistuu mäntään, A2 on sylinterin männän renkaanpinta-ala, p2 on männän varren 

puolella vaikuttava paine ja Fµ,res on kitkavoiman resultantti arvo, joka syntyy 

männänvarren sekä männän tiivisteiden kitkavoimista sylinterin liikkeen aikana. Tämä 

arvo on tyypillisesti 0.002 -0.2*Fs väliltä [21] 

 

Vastaavasti sylinterin tilavuusvirrat saadaan laskettua kaavalla (10). 

 

 

 

 

(10) 

jossa QS1 on sylinterin männän puoleinen tilavuusvirta, A1 on männän pinta-ala, v on 

nopeus, jolla sylinterin tulee liikkua. QS2 on sylinterin varren puoleinen tilavuusvirta, A2 on 

männän varren pinta-ala. [21] 

 

Hydrauliikkaratkaisuja tarjoavat yritykset ovat ymmärtäneet kuluttajien tarpeet ja luoneet 

monenlaisia yksinkertaisia ohjelmia, joiden avulla asiakas voi mitoittaa hydrauliikan omia 

tarpeitaan vastaavaksi.  Liitteessä V on esitetty kaksi internetistä löytyvää 

mitoitusohjelmaa, joissa mitoituksen taustalla on edellä mainitut hydrauliikan 

mitoituksessa käytettävät kaavat. [27][28]  

 

Teknisiltä ominaisuuksiltaan hydrauliikka tarjoaa potentiaalisen vaihtoehdon prässiltä 

vaadittavien voimien tuottamiseen. Hydraulisen järjestelmän suunnitteleminen valituilla 

lähtöarvoilla, jotka esitettiin luvussa 3.1. (Fs = 150 kN, v = >200 mm/s ja iskunpituus l = 

300 mm) aloitettiin kyselemällä vaihtoehtoisia ratkaisuja markkinoilla toimivilta 

hydraulisia järjestelmiä valmistavilta yrityksiltä. 

 

Koska suunnitellulla prässillä tullaan valmistamaan kartonkivuokia, joihin on tarkoitus 

pakata elintarvikkeita, aiheuttaa öljyn tihkuminen ongelman IP54:n sekä elintarvike 

standardien valossa [9] [22]. Öljyn pääsy tulisi eristää kaikin mahdollisin tavoin 

muottipinnoilta. Tästä syntyy väistämättä lisäkustannuksia. Lisäksi käytettävän hydraulisen 

nesteen tulisi olla erittäin ympäristöystävällistä täyttääkseen elintarviketeollisuuden IP54 

normit [9]. 
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Öljyn tihkumisongelmaan on olemassa ratkaisuja. Esimerkiksi komponenttien oikeilla 

valinnoilla saadaan hydraulinen järjestelmä erittäin kompaktiin muotoon. Kuvassa 38 ja 39 

on esitetty Hydjan Oy:n ratkaisu, jolla hydrauliikka on eristetty omaan tilaansa. Näin ollen 

myös mahdolliset vuodot pysyvät pienellä, hallitulla alueella ja moottorin ja pumpun 

aiheuttamat meluhaitat pienenevät huomattavasti.  

 

 

Kuva 38. Hydjan Oy:n hydrauliikkaratkaisu [29]. 
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Kuva 39. Hydjan Oy:n kompakti hydrauliikkaratkaisu [29]. 

 

Kuvissa näkyy, kuinka hydrauliikka järjestelmä on eristetty omaan pieneen tilaansa siten, 

että vain koneikon sylinterit tulevat rakenteen ulkopuolelle. Näin öljyn tihkuminen on 

rajattu pienelle alueelle, eikä öljy pääse kosketuksiin sylinterin päässä olevaan tuotteeseen. 

 

Hydraulisen järjestelmän huoltoväliä ja kestoikää voidaan pidentää nykyaikana erilaisilla 

lisäkomponenteilla, joilla järjestelmän toimintaa voidaan parantaa ja tasapainottaa. 

Negatiivisena puolena mainittakoon kuitenkin se, että komponenttien hinta on vielä varsin 

korkea, jolloin hydraulisen järjestelmän kokonaiskustannus kohoaa nopeasti. 

 

Prässin kaltaisen koneikon voimantuoton ja ohjauksen tuottaminen hydrauliikan ja 

automaation avulla vaatii monenlaisia komponentteja. Oheisessa on esitetty listaus niistä 

komponenteista, joilla saavutetaan nyt suunnitellulta prässiltä vaadittavat ominaisuudet, 

huoltoväli sekä kompakti rakenne. 
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Tarvittavat komponentit: 

 Öljysäiliö 300 l 

 Valuma-allas 

 Kytkin + kannatin 

 Sähkömoottori 37 kW 

 Vaimenninkiskot 

 Imuhana + Induktiivinen rajakytkin 

 Mittarihana + painemittari 

 Mittalasi 

 Pintalähetin 

 Paluusuodatin 

 Painesuodatin 

 A10VSO71 Hydrauliikkapumppu 

 Peruslevy 

 Vapaakiertoventtiili 

 Regel venttiili 

 Vesijäähdytin 

 Säätöventtiili jäähdytysvedelle 

 Sylinteri HJSB-100x60x300 PKP lineaarianturilla 

 Automaatio koneikolle 

 Hydrauliikkaletkut 

 Hydrauliikka öljy S32 300 l 

 Äänieristetty kehikko. 

 

Komponenttien määrä kasvaa nopeasti todella suureksi, millä on negatiivinen vaikutus 

prässin kompaktin rakenteen tavoittelemisessa. Komponenttien avulla järjestelmän 

huoltoväliä voidaan pidentää yhdestä vuodesta kolmeen vuoteen.  
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3.3.3 Sähkömekaniikka 

Sähkömekaniikka eli mekatroniikka on sähkömoottorilla tuotettua mekaniikkaa. 

Sähkömekaniikka on yleistymässä ja sen käyttö on kasvanut teollisuudessa viime vuosina 

voimakkaasti. Sen etuja ovat muun muassa: 

 Komponenttien hiljaisuus 

 Mahdollistaa suurienkin voimien tuoton 

 Ympäristöystävällisyys 

 Tilantarve. 

[22] 

 

Mekatroniikan heikkoutena mainittakoon, että järjestelmän rajoituksena ovat nopeuden, 

voiman sekä iskunpituuden suhde toisiinsa [22]. Kuvassa 40 on kuvattu näiden kolmen 

ominaisuuden sudetta toisiinsa. 

 

 

Kuva 40. Voiman, nopeuden ja iskunpituuden välinen suhde 

 

Mekatroniikan hyödyntäminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja mitoitusta erityisesti 

moottoreissa ja vaihteiden valinnoissa. Tarvittava voimantuotto prässäykseen tuotetaan 

ohjaamalla sähkömoottorin rotaatio halutun kaltaiseksi liikkeeksi.  

 

Koneen suunnittelun kannalta olennaista on, että suunniteltu prässi täyttää sille asetetut 

vaatimukset, sekä IP 54 turvallisuus ja puhtausmääräykset. Lisäksi vaatimuksia koneen 
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suunnittelulle asettaa EU:n elintavikelainsäädäntö [9]. Kuvassa 41 on kuvattu näiden 

kolmen ominaisuuden suhdetta toisiinsa sekä tavoitteelliset arvot omaava suhde. 

 

Kuva 41. Voiman, nopeuden ja iskunpituuden välisten suhteiden tavoite. 

 

Tavoiteominaisuuksien saavuttamiseksi sähkömekaniikalla eli mekatroniikalla prässin 

voimantuotto voidaan toteuttaa ainoastaan lineaari aktuaattorin avulla. Tällöin 

sähkömoottorin rotaatioenergiaa hyödyntämällä aktuaattorin sylinteri liikkuu halutulla 

nopeudella (v) ja voimalla (F) iskunpituuden verran (l).   

 

Sopivan lineaarisen aktuaattorin valinta prässin tavoitteellisilla ohjearvoilla suoritettiin 

kilpailuttamalla markkinoilla olevia lineaari aktuaattoreiden toimittajia. Useiden kyselyjen 

jälkeen vaihtoehtoisiksi toimittajiksi muodostui kolme yritystä: SKS Mekaniikka, Boch 

Rexroth sekä Kontram. 

 

3.3.4 Prässin voimantuoton valinta 

Voimantuottomenetelmäksi haettiin ratkaisua, jonka avulla ennalta määrätyt ominaisuudet 

voidaan saavuttaa mahdollisimman edullisesti ja helposti. Pääasiallinen kriteeri on 

toimilaitteen hinta, sillä koneen mekaniikan hankintakustannukset eivät saa ylittää 35 000 

€:a. 
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Tämä asettaa myös suunnittelulle lisäpaineita, sillä tarvittavat komponentit, mekaniikka 

sekä automaatio on saatava hankittua mahdollisimman halvalla. Tämä tarkoittaa sitä, että 

kaikki kustomointi on jätettävä pois ja tuotteen mekaniikan voima, nopeus ja iskunpituus 

on pystyttävä saavuttamaan sellaisilla komponenteilla, joita markkinoilta löytyy paljon. 

Mitä suurempi valmistusvolyymi komponenteilla on, sitä alemmaksi niiden hinta lopulta 

määräytyy. Taulukossa 6 on esitetty erilaisten mekanismien tarkastelua pisteanalyysillä. 

Suurimman pistemäärän saavuttanut menetelmä valitaan. [30] 

 

Taulukko 6. Pisteanalyysi voimantuotossa käytettävistä mekanismeista. 

 

 

Edellä mainituista syistä päätettiin, että haluttu mekaniikka, jolla voima tuotetaan, on 

kohdistettava suoraan muottien liikkumiseen ilman välillistä voimansiirtoa. Tällöin 

mekaniikalta vaaditaan riittävää suorituskykyä tuottaa tarvittava 150 kN voima ja 

vähintään 200 mm/s nopeus. Aikaisemmin aihetta on empiirisesti tutkittu Sami Matthewsin 

diplomityössä valmistuneella koneella ja tuolloin huomattiin, että jo pelkän 

kampimekanismin säätäminen vaatii aikaa ja resursseja, joita ei ole käytettävissä [17]. 

 

Useiden eri toimittajien joukosta erottui kaksi toimijaa, joiden ehdottamilla ratkaisuilla 

ennalta määritetyt ominaisuudet toimilaitteelle saavutetaan voimansiirtomekanismia. Nämä 

toimijat olivat Hydjan, joka tarjosi eristettyä hydraulista ratkaisua ja Kontram, joka tarjosi 

sähkömekaanisena ratkaisuna Knödlerin valmistamaa uudentyyppistä lineaari aktuaattoria, 

jossa aktuaattorin liikettä ohjataan synkroniservomoottorilla. Knödlerin ratkaisua käytetään 

yleisesti uusissa ruiskuvalukoneissa ruiskutusyksikön liikuttamisessa edestakaisin. 
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Kummassakin menetelmässä on omat etunsa ja ongelmansa. Voimantuottomekaniikan 

lopullinen valinta suoritettiin SWOT- sekä pisteanalyysien pohjalta 09.12. pidetyssä 

palaverissa, jossa molemmat vaihtoehdot esitettiin projektiin osallistuville henkilöille ja 

eniten kannatusta saanut menetelmä valittiin. Kuvassa 42 on esitetty SWOT–analyysi 

Kontram Oy:n tarjoamasta ratkaisusta. Vastaavasti kuvassa 43 on esitetty SWOT-analyysi 

Hydjan Oy:n tarjoamasta ratkaisusta. 

  

 

Kuva 42. SWOT-Analyysi Kontram Oy:n tarjouksesta. 
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Kuva 43. SWOT-analyysi Hydjan Oy:n tarjouksesta. 

 

Lisäksi kummassakin tarjouksessa automaation ja ohjauksen suunnittelusta vastaa 

Beckhoff Oy, jonka automaatiota on käytetty myös aikaisemmissa Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston toimilaitteissa. Palaverin lopputuloksena päädyttiin valitsemaan lähes 

yksimielisesti voimantuottomekaniikaksi Kontram Oy:n esittämä ratkaisu. Pääsyyt tämän 

tarjouksen valintaan olivat selkeästi. 

 Alhaisempi hankintahinta 

 Ympäristöystävällisyys (IP 54) 

 Matalampi sähkönkulutus 

 Max. kaksinkertainen liikenopeus; 400 mm/s > tavoiteltu 200 mm/s 

 Uutta teknologiaa, jota ei ole vielä kyseisessä sovelluksessa testattu  

=> Kilpailuetu. 

 

Taulukossa 7 on esitetty pisteanalyysi valinnasta, josta käy ilmi valintaprosessi 

voimantuoton valinnan suhteen. Suurimman pisteen saanut menetelmä valittiin. 
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Taulukko 7. Pisteanalyysi voimantuoton valinnasta 

 

 

Voimantuoton valinnan lisäksi aktuaattorin säädettävyyden sekä sylinterin paikkatietojen 

vuoksi, jouduttiin valitsemaan joko, absoluutti- tai inkremettianturi, jonka avulla 

järjestelmä pystyy määrittämään aktuaattorin liikkeen ja sylinterin sijainnin. Aktuaattoriin 

valittiin absoluuttianturi. 

 

3.4 Prässin viimeistely 

Alustavan suunnittelun jälkeen prässin rakenne viimeisteltiin. Tässä vaiheessa otettiin 

yhteyttä myös Suomessa toimiviin työkalun valmistajiin, joilta löytyy valmiit 

ratkaisuvaihtoehdot työkalun rakenteelle. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa 

työkalun levyistä, johteista sekä ohjaustapeista ja renkaista koostuisi standardiosista.  

 

Monien yritysten joukosta erottuivat Oinonen Tooling Oy sekä Fodesco Oy, joilla 

molemmilla löytyi valmiit ratkaisut työkalujen valmistukseen sekä standardikoot 

tarvittaville komponenteille. Levy- ja komponenttivalinnoilla voidaan saavuttaa 30 % 

säästö verrattuna siihen, että kyseiset osat valmistettaisiin mittatilaustyönä. 

 

Voimantuoton valinnan jälkeen lineaari aktuaattorin rakennetta sovitettiin koneen 

rakenteeseen. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti aktuaattori sijoitettaisiin pohjalevyn 

ja johteiden väliin. Näin ollen koko koneikon rakenne olisi pohjalevyjen sisäpuolella. 

Tämä ratkaisu on esitetty kuvassa 44. 
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Kuva 44. Aktuaattori rakenteen sisällä. 

 

Kuvan 44 rakenteessa on selviä ongelmia. Seuraavaksi prässin voimantuottoa mietittiin 

sijoitettavaksi pohjalevyjen taakse. Tämä on esitetty kuvassa 45. 

 

 

Kuva 45. Aktuaattori pohjalevyn takana. 
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Kuvassa 46 on esitetty viimeinen versio prässistä. Räjäytyskuvassa näkyy selvästi 

suunnitellun prässin komponentit sekä rakenteen järjestys. 

 

Kuva 46. Prässin rakenteen räjäytyskuva. 
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4 SUUNNITTELUN TULOSTEN TARKASTELU  

 

 

Tässä osiossa tarkastellaan suunnittelun tuloksia. Tulosten tarkastelulla pyritään tuomaan 

esille niitä työvaiheita ja analyysimenetelmiä, joita työn toteutuksessa on käytetty. 

Tarkastelun alussa käydään läpi teorian hyödyntämistä suunnittelussa, jonka jälkeen 

tarkastellaan suunnittelu lukujen 3.2 - 3.4 suunnittelun tuloksia ja havaintoja.  

 

4.1 Teoreettinen tarkastelu 

Ennen suunnittelun aloittamista tutustuttiin perusteellisesti kahteen vallitsevaan suunnittelu 

standardiin VDI 2221:seen sekä arvoanalyysiin. Tämän lisäksi teoriassa otettiin huomioon 

kartonkivuokien valmistusta sekä muodonantolaitteilta vaadittavia ominaisuuksia 

tutustumalla aihetta käsitteleviin artikkeleihin sekä diplomitöihin.  

 

Näitä artikkeleita ja diplomitöitä sovellettiin työn suorituksessa monipuolisesti siten, että 

niissä esitetyt kriittiset työvaiheet ja menetelmät otettiin huomioon työtä tehdessä. Näin 

suunnittelussa pystyttiin toteuttamaan toimivia olemassa olevia ratkaisuja. 

 

Työn teoriaosiossa tutustuttiin myös markkinoilla oleviin vuokien valmistajiin sekä näiden 

yritysten muodonantokoneisiin. Lisäksi tutustuttiin myös näitä koneita koskeviin 

patentteihin. 

 

4.2 Työkalurungon tarkastelu 

Olemassa olevaa työkalurunkoa jouduttiin muuttamaan, jotta sitä voidaan hyödyntää 

suunnitellussa prässissä. Työkalun muutokseen haettiin ratkaisua ruiskuvalukoneissa 

käytettävien työkalujen rakenteesta. Tällöin työkalun kiinnitys ja vaihto voidaan toteuttaa 

turvallisesti ja helposti nosturia apuna käyttäen. Työkalua vaihtaessa prässistä irrotetaan 

tukilevy, joka nostetaan rakenteesta pois nosturin avulla. 

 

Urostyökalun kiinnitys tukilevyyn tapahtuu olemassa olevaa 0-pistetyökalun kiinnitystä 

apuna käyttäen ja keskittyy ohjausrenkaan avulla tukilevyn keskelle. Samalla menetelmällä 
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toteutetaan myös naarastyökalun kiinnitys ja keskittäminen. Erona on, että naarastyökalun 

tukilevy kiinnitetään lineaari aktuaattorin sylinterissä kiinni olevaan aluslevyyn. 

 

Naarastyökaluun suunniteltiin myös aihionohjaus, jonka avulla prässättävä aihio keskittyy 

naarastyökaluun. Keskittäminen tapahtuu kuuden ohjaustapin avulla, jotka ympäröivät 

naarastyökalun rakennetta. Ohjaustapit on esitetty kuvassa 17. Prässätty aihio tipahtaa 

ohjaustappien välistä jatkokäsiteltäväksi. 

 

Suurin muutos suunniteltiin kehätyökalulle, jonka kiinnitystä suunniteltaessa otettiin 

huomioon asennuksen toteutus. Kehätyökalu asennus tapahtuu siten, että kehätyökalu 

lasketaan rungon sivutukien varassa asennuspalan päälle, jonka jälkeen tuki kiinnitetään 

kahden M10 x 60 ruuvin avulla johteissa oleviin kehätyökalun asennuspaloihin. Ratkaisu 

kiinnitykselle syntyi luonnostelemalla ongelmalle potentiaalisia ratkaisuja, joiden kautta 

päädyttiin kuvassa 27 esitettyyn kehätyökalun kokoonpanoon, joka mahdollistaa olemassa 

olevan kehätyökalun käytön uudessa prässissä. Kehätyökalun tukipilarit kiinnitetään 

kiinteänpuolen tukilevyyn neljällä M10 x 45 ruuveilla. 

 

Tehtyjen muokkausten ansiosta olemassa olevia työkaluja voidaan hyödyntää suunnitellun 

prässin rakenteessa. Muokkausten ansiosta ei ole tarvetta hankkia kokonaan uutta 

työkalurunkoa. Työkalurungon hinta riippuu paljon työkalurungon koosta, materiaaleista 

sekä työkalun rakenteen monimutkaisuudesta. Muokkauksilla saavutettu säästö on 10 000- 

20 000 euroa.   

 

4.3 Voimantuottomekanismin valinnan tarkastelu  

Voimantuotto mekaanista voimansiirtoa hyödyntämällä voitiin toteuttaa prässin rakennetta 

suunniteltaessa monella erilaisella tavalla.  Prässin kaupallistamisen kannalta järjestelmältä 

vaaditaan yksinkertaista toteutusta, jonka säätäminen käy nopeasti ja vaivattomasti. Lisäksi 

määräävänä tekijänä oli prässin hinta, jonka suunnitellut kustannukset eivät saa ylittää. 

Mekanismien käytöstä päätettiin luopua edellä mainittujen syiden sekä taulukossa 5 

esitetyn pisteanalyysin perusteella. 

 



72 

 

 

 

Aikaisemmin Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla valmistetussa joustavan 

pakkauslinjan mekaanisessa prässissä voimantuotto toteutettiin kampimenetelmää 

käyttäen. Tuolloin havaittiin, että järjestelmän säätäminen on erittäin monimutkaista. 

Voimantuotto suoraan ilman mekanismeja helpottaa ja nopeuttaa prässin säätämistä. Tällä 

on myös suora vaikutus koneen kokonaisdimensioihin, sillä nyt erilliselle mekanismille ei 

tarvitse luoda kiinnitystä tai tukirakennetta.  

 

Negatiivisena puolena voidaan todeta, että mekanismista luopuminen nostaa 

prässäysvoiman tuottavan toimilaitteen hankintakustannusta 233  %. Esimerkiksi 

hydrauliikalla toteutettuna ja mekanismia hyödyntämällä olisi sylinterin voimantuotoksi 

riittänyt 20 kN, jolloin hydraulisen järjestelmän hinta olisi ollut 12 000 euroa. 

Prässäysvoimantuottaminen suoraan sylinterillä nostaa hydrauliikan hankintahinnan 

28 000 euroon. Tämä johtuu siitä, että tarvittavien paineiden ja tilavuusvirtojen kasvaessa 

myös järjestelmän toimintaa tasapainottavien komponenttien määrää ja kokoa joudutaan 

kasvattamaan. Mekanismista syntyvää kokonaishintaa on mahdotonta arvioida pelkän 

suunnittelun perusteella. 

 

4.4 Voimantuoton valinnan tarkastelu 

Voimantuoton valinta tapahtui hydraulisen ja sähkömekaanisen voimantuottomenetelmän 

väliltä. Kummallakin menetelmällä oli omat etunsa ja negatiiviset puolensa joita 

analysoitiin luvussa 3.3.4 SWOT-analyysin sekä pisteanalyysin avulla.  Saatujen 

analyysien sekä esitettyjen ratkaisujen perusteella valittiin Kontram Oy:n tarjoama 

Knödlerin valmistama sähkömekaaninen ratkaisu, jossa hyödynnetään 

synkroniservomoottoria. 

 

Tässä ratkaisussa yhdistyy tutkimuksen tärkeimmät tavoitteet, se on uutta teknologiaa, jota 

ei ole hyödynnetty vaakatasossa toimivassa prässissä. Sen avulla prässistä tulee kompakti 

kokonaisuus, jonka säädettävyys ja paikoitustarkkuus ovat ensiluokkaiset. Lisäksi sähkö ja 

automaatio voidaan rakentaa aktuaattorin alapuolelle. Prässi noudattaa EU:n ja Suomen 

elintarvikeviranomaisten määritysten mukaisia elintarvikepakkausolosuhteita ja 

ohjeistuksia koneista [7]. Toimilaitteen hankintahinta tarjouksen perusteella alittaa budjetin 

40 %:lla. Koneikon melutaso on myös merkittävästi matalampi alle 70 dB.  
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Hydrauliikan ongelmaksi koettiin siitä aiheutuvan 85 dB melun lisäksi järjestelmän 

vaatima öljyn määrä, joka oli saadun tarjouksen perusteella 300 l. Suuri määrä öljyä vie 

paljon tilaa, jolloin tutkimuksessa asetettu tavoite kompaktin rakenteen selvittämisestä 

voidaan unohtaa. Epävarmuutta herätti myös järjestelmän tiiveys. Voidaanko hydraulisella 

järjestelmällä tuottaa elintarviketeollisuuden puhtausvaatimukset täyttäviä kartonkivuokia? 

Hydrauliikan hankintahinta alitti myös budjetin mutta vain 20 %:lla.  

 

Kummassakin järjestelmässä automaatiosta vastasi Beckhoff Oy. Beckhoffin valinta 

automaation toimittajaksi oli tärkeää siitä syystä, että Lappeenrannan teknillisellä 

yliopistolla on paljon osaamista heidän laitteistaan ja kokemusta automaation hinta-

laatusuhteesta aikaisempien koneiden kautta. 

 

4.5 Lopputuloksen tarkastelu 

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti aktuaattori sijoitettaisiin pohjalevyn ja johteiden 

väliin. Näin ollen koko koneikon rakenne olisi pohjalevyjen sisäpuolella. Tämä ratkaisu on 

esitetty prässin viimeistelyosiossa kuvassa 44. 

 

Kuvassa 44 esitetyssä konstruktiossa on merkittäviä ongelmia. Ensinnäkin aktuaattorin 

kiinnityksen vuoksi pohjalevyyn on tehtävä erillinen kiinnityslevy, jonka päällä aktuaattori 

lepää pelkkien kahdeksan M18 ruuvien sijaan. 

 

Toinen ongelma on se, että aktuaattorin koosta johtuen johteiden ja täten myös johteita 

pitkin liikkuvan aluslevyn kokoa on kasvatettava, jotta aktuattorin rakenne ei osu 

johteisiin. Lisäksi moottorin sijainti aktuaattorissa on rakenteen kannalta hankala, sillä 

johteet jouduttaisiin moottorin vuoksi siirtämään siten, että ne eivät ole keskellä 

pohjalevyä. Tästä aiheutuu edelleen mitoituksellista haittaa aluslevyjen, tukilevyjen ja 

muottilevyjen keskittämiselle ja kasvattaa koneikon kokonaisdimensioita. 

 

Kolmas ja merkittävin ongelma on rakenteen kapeus. Kun aktuaattorin sylinterin maksimi 

liike on 300 mm, muottilevyn paksuus 55 mm, tukilevyn paksuus 30mm ja aluslevyn 

paksuus 40 mm, jää liikevaraa ainoastaan 175 mm. Tämä etäisyys on liian kapea, jotta 

muodonantotyökalua voidaan vaihtaa ergonomisesti. Tästä syystä johteiden pituutta 



74 

 

 

 

joudutaan lisäämään 130 mm, jotta saadaan käyttöön aktuaattorin koko liikerata. Naaras ja 

urostyökalun etäisyyden toisistaan ollessa 300 mm. Saavutetaan asennustyön kannalta 

tärkeä ergonomia.  

 

Edellä mainittujen ongelmien vuoksi aktuaattorin asennuksessa mietittiin toista 

vaihtoehtoa. Tässä vaihtoehdossa aktuaattori sijoitetaan pohjalevyn taakse, jolloin se ei ole 

muodonantolaitteen ja johteiden tiellä. Tämä asennusvaihtoehto on esitetty kuvassa 45.  

 

Kun aktuaattori sijoitetaan rakenteen perälle, johteiden väliä ei tarvitse kasvattaa. Näin 

ollen konstruktion kokonaisdimensiot ovat pienemmät kuin kuvan 44 konstruktiossa. 

Lisäksi muottipesälle jää enemmän liikkumatilaa, jolloin muottien asennus ja huolto on 

ergonomisesti helpompi toteuttaa. Koneen kokonaisdimensiot ovat kuvan 45 rakenteessa 

1143 mm x 615,5 mm x 670 mm. Aktuaattorin sekä synkronisähkömoottorin 

yhteenlaskettu massan on 300 kg. Massojen aiheuttamat rasitukset suhteessa aktuaattorin 

tuottamaan 150 kN prässäysvoimaan ovat niin pienet, että pohjalevyn rakenne kestää niistä 

aiheutuvat rasitukset helposti. 

 

Kuvissa 45 ja 46 aktuaattori lepää sille suunnitellun tukitason päällä. Tukitason avulla 

varmistetaan aktuaattorin kiinnitys, koska aktuaattori on prässin kallein yksittäinen 

komponentti. Kuvassa 47 on esitetty tilanne, jossa aktuaattori on tuettu laippaliitoksella. 

Kuvasta nähdään, että aktuaattorista aiheutuvat massat eivät taivuta sylinteriä kiinnityksen 

ansiosta juuri lainkaan (1,000 * 10-30 mm). 
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Kuva 47. Aktuaattorin kiinnitys laippaliitoksella pohjalevynrunkoon. 

 

Taipumisen aiheuttava tilanne voi syntyä silloin, jos aktuaattorin kiinnitysruuvit pääsevät 

löystymään ajan kuluessa esimerkiksi tärinästä johtuen. Kuvassa 48 on esitetty tilanne, 

jossa aktuaattorin laippakiinnitys on puutteellinen. Kuvasta nähdään, että aktuaattorin 

rungon aiheuttama taivutus sylinterin juuresta on suuruudeltaan 1,405 x 10-3.mm. Tämä 

johtuu siitä, että 60 mm pohjalevy, jossa aktuaattori on kiinni laippaliitoksella, tukee 

sylinterin runkoa. 

 

 

Kuva 48. Aktuaattorin massan aiheuttama taipuma, laippaliitoksen pettäessä. 
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Kuvassa 49 on esitetty sama tilanne siten, että aktuaattoria lisäksi sen rakenteen alapuolelta 

tukitasolla. Kuvasta nähdään, että mahdollinen taipuma pienenee 1,405 x 10-3:stä 6,190 * 

10-6 mm:iin.  

 

 

Kuva 49. Tukitason vaikutus aktuaattorin massan aiheuttamaan taipumaan. 

 

Tukilevyn kiinnitys tapahtuu prässin liikkuvan puolen pohjalevyyn neljän M10 x 30 ruuvin 

avulla. Aktuaattorin ja tukitason kiinnitystä voidaan tehostaa käyttämällä ruuvien 

aluslevyinä Nordlockin valmistamia lukitusaluslevyjä. Tällöin tukitasolle ei välttämättä ole 

tarvetta. 

 

Lopullinen prässin rakenne kuvassa 46 noudattaa VDI 2221 systemaattisen 

ongelmanratkaisun periaatetta. Prässin suunnittelussa otettiin huomioon menetelmän 

vaatima pääongelman jakaminen pienempiin osaongelmiin ja näiden ongelmien ratkaisun 

kautta sekä koko ryhmän mielipiteitä kuuntelemalla ja keskustelemalla löydettyjen 

ratkaisuvaihtoehtojen läpikäyntiä.  

 

Lopputuloksena suunnittelussa onnistuttiin luomaan kompakti (1143 mm x 615,5 mm x 

670 mm), esteettisesti tyylikäs sekä ergonomisesti toimiva ratkaisu, jonka avulla 

kartonkiaihion muodonantolaite voidaan valmistaa. Konstruktion dimensiot sekä uuden 

teknologian hyödyntämisellä saavutettiin ne tavoitteet, joita sille asetettiin. Prässissä 
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käytettävän aktuaattorin ansiosta prässi on tarkka (0,10 mm) tarkkuus, työkalu liikkuu 

nopeasti (400 mm/s), muovausvoima on tavoitteiden mukainen (150 kN). Lisäksi prässiä 

voidaan säätää tarpeen mukaan helposti ja nopeasti. 

 

4.6 Taloudellinen arviointi 

Taloudellisen arvioinnin kannalta työ sujui ristiriitaisesti. Alkuperäinen aktuaattorilta 

vaadittu 20 kN voima jouduttiin muuttamaan 150 kN voimaksi, jolloin aktuaattoreiden eli 

mekaanisen voiman tuottavan järjestelmän hinta nousi yli 200 %. Budjetin asettamissa 

tavoitteissa pysyttiin mekaniikan osalta. Käytännössä budjetti alitettiin 20 prosentilla, mikä 

johtuu siitä, että työkalurunkoa voidaan hyödyntää rakenteessa muokkaamalla 

muodonantotyökalun sekä kehätyökalun kiinnitystä.  

 

4.7 Ajallinen arviointi 

Ajallisesti arvioituna työn eteneminen sujui hyvin. Aikatauluun aiheutti suurimpia 

ongelmia kolmannet osapuolet, joiden tarjouksien viivästyminen aiheutti suunnittelun 

alkuvaiheessa sen, ettei suunnittelua pystytty viemään eteenpäin halutulla tahdilla. 

Suunnittelua kuitenkin tehostettiin välittömästi, kun tarjoukset saatiin. Näin ollen 

menetettyä aikaa saatiin kirittyä kiinni ja suunnitelma eteni aikataulussa. 

 

Prässin suunnitteleminen alun palavereista lopulliseen konstruktioon vei kaiken kaikkiaan 

noin viisi kuukautta. Tuossa ajassa prässin mekaniikkaa ja osia muokattiin useaan 

otteeseen VDI 2221 ohjeistusta noudattaen ja keskeisimmistä muutoksista neuvoteltiin 

suunnitteluprojektiin osallistuvien tahojen kesken järjestetyissä palavereissa. Tämän lisäksi 

suunnittelussa otettiin huomioon työkalun valmistuksessa toimivien yritysten ehdotuksia 

standardiosien maksimoinniksi.  

 

Kaiken kaikkiaan työ sujui aikataulussa ja työssä onnistuttiin ratkaisemaan mekaniikkaan 

liittyvät ongelmat joustavasti ja luovasti VDI 2221 suunnittelustandardeja noudattaen. 

Työlle asetetut tavoitteet täyttyvät ja uutta teknologiaa voidaan suunnittelun mukaan 

hyödyntää tehokkaasti uuden mekaanisen prässin valmistuksessa.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

 

Tässä diplomityössä tutkittiin ja suunniteltiin vaakatasossa toimiva pienpakkaamon 

muodonantolaite eli mekaaninen prässi, jonka toteutuksessa pyritään käyttämään 

mahdollisimman uutta teknologiaa kustannustehokkaasti. Tavoitetta tarkasteltiin 

seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

 

Millä voimantuottomenetelmällä vaakatasossa toimivan modulaarisen pakkausyksikön 

prässi on edullisinta toteuttaa? 

Miten erilaiset mekaaniset ratkaisut vaikuttavat prässin toteutukseen? 

 

Vaakatasossa toimivan prässin voimantuoton toteutus voitiin järjestää joko hydrauliikalla 

tai sähkömekaanisesti. SWOT- sekä pisteanalyysien pohjalta tehtiin valintapäätös 

sähkömekaanisesta voimantuosta lineaari aktuaattorilla. Valinnan pääkriteereinä olivat 

toimilaitteen hinta sekä toimilaitteen ominaisuudet, joiden ansiosta prässillä saavuttiin siltä 

vaadittavat ominaisuudet vuokien valmistusnopeudesta ja -laadusta sekä EU:n ja Suomen 

elintarvikeviranomaisten asettamat koneenrakennusta koskevat vaateet.  

 

Erilaisilla mekaanisilla voimansiirtoratkaisuilla voimantuottomenetelmältä vaadittua 

maksimivoimaa voidaan pienentää, jolloin hankintakustannukset alenevat myös. 

Mekaanisen voimansiirron vuoksi järjestelmän säätämisessä tarvittavien komponenttien 

määrä kasvaa ja monimutkaistuu merkittävästi. Samalla myös prässin kokonaisdimensiot 

kasvavat. Prässin toteutuksen yksinkertaistamiseksi erilaisia mekaanisia 

voimansiirtoratkaisuja verrattiin suoraan voimantuottoon pisteanalyysin avulla, jonka 

jälkeen eniten pisteitä saanut menetelmä valittiin. Pisteanalyysin perusteella ratkaisuksi 

valittiin suora voimantuotto ilman välillistä voimantuotto mekaniikkaa. 

 

Olemassa olevia työkaluja ei voitu hyödyntää sellaisenaan suunnitellussa prässissä. 

Pääasiallinen syy tähän on työkalujen kiinnityksen poikkeavuus. Kiinnityksen 

muokkaamisen jälkeen työkaluja voitiin hyödyntää prässissä normaalisti. Työkalujen 

lujuusominaisuuksia arvioitiin ja tarkasteltiin FEM-analyysin avulla. 
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Kustannustehokkaan prässin suunnittelu nykyaikaisilla komponenteilla osoittautui oletettua 

haasteellisemmaksi projektiksi. Nykyaikaisten komponenttien soveltaminen vaatii erittäin 

paljon asiantuntemusta ja tietotaitoa komponenttien toiminnoista, kestävyydestä sekä 

hankintahinnoista, esimerkkinä mainittakoon aktuaattorin liikettä mittaava anturin valinta. 

Liikettä mittaavaksi anturiksi voidaan valita inkrementtianturi tai absoluuttianturi. Tällä on 

merkitystä sähkökatkoksien sattuessa. Absoluuttianturilla tuotantoa voidaan jatkaa heti 

sähköjen palattua siitä syklin vaiheesta, jossa kone oli sähkökatkon sattuessa. Vastaavasti 

inkrementtianturilla koneen ajo joudutaan keskeyttämään takaisin lähtötilanteeseen ennen 

seuraavan syklin alkua. Hinta ero antureiden välillä on toimittajasta riippuen 300 - 800 

euroa. 

 

On erittäin suositeltavaa, että mahdolliset alihankkijat ja komponenttien toimittajat otetaan 

mukaan neuvotteluihin jo suunnitteluvaiheessa. Tämä tarkoittaa sitä, että asiat, kuten 

voimantuoton valinta, käytettävä automaatio yms. tulee valita ja kilpailuttaa jo ennen kuin 

varsinaista 3D-suunnittelua lähdetään tekemään. Näin tekemällä saadaan hyvä arvio siitä, 

miten suurta roolia laitteen komponenteista tulevat kustannukset näyttelevät suunniteltavan 

koneikon kokonaisbudjetissa. 

 

Ongelmia prässin suunnittelussa aiheutui myös esistanssatun aihion sovittamisesta 

vaakatasossa toimivaan prässiin. Työn laajuuden ja prässiin keskittymisen vuoksi aihion 

syöttöä ei aikaresurssien takia ehditty suunnitella täysin. Erityisesti rullalta rullalle syötön 

mahdollisuutta tulisi selvittää, sillä tämä mahdollistaisi suurempien määrien valmistamisen 

ja mahdollisesti yksinkertaistaisi aihion kiinnitystä. Aihion kiinnitys lienee lähtökohtaisesti 

se suurin syy, miksi tällaista konetta ei markkinoilla vielä ole. 
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LIITE I. 1  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 42/2006 koneturvallisuudesta. 

Säädöskokoelma. 

98/37/EY 

TIETTYJÄ KONERYHMIÄ KOSKEVAT OLENNAISET TURVALLISUUS- JA 

TERVEYSVAATIMUKSET  

2.1 Elintarviketeollisuuskoneet  

Ne koneet, jotka on tarkoitettu elintarvikkeiden valmistukseen ja jatkojalostukseen 

(esimerkiksi keittämiseen, jäähdyttämiseen, pakastamiseen, sulattamiseen, pesemiseen, 

käsittelyyn tai pakkaamiseen, varastoimiseen, kuljetukseen tai jakeluun), on suunniteltava 

ja rakennettava siten, että vältetään kaikki myrkytysten, sairauksien tai tartuntojen vaarat, 

ja noudatettava seuraavia hygienian sääntöjä: 

a) Ainesten, jotka joutuvat tai jotka on tarkoitettu joutumaan kosketukseen elintarvikkeiden 

kanssa, on täytettävä niitä koskevien erityisdirektiivien vaatimukset. Kone on suunniteltava 

ja rakennettava siten, että edellä tarkoitetut ainekset saadaan puhdistettua ennen jokaista 

käyttökertaa. 

b) Kaikkien pintojen liitoksineen on oltava sileitä ja ilman reunoja ja rakoja, joihin voisi 

kerääntyä orgaanisia aineita. 

c) Koneen rakenneosat on suunniteltava siten, että ulkonemia, teräviä reunoja ja 

syvennyksiä on mahdollisimman vähän. Osat tulisi ensisijaisesti valmistaa hitsaamalla tai 

muulla jatkuvalla liitostavalla. Ruuvien, ruuvinkantojen ja niittien käyttö on kiellettyä 

teknisesti välttämättömiä tapauksia lukuun ottamatta. 

d) Kaikki elintarvikkeita koskettavat pinnat on voitava puhdistaa ja desinfioida helposti 

purkamalla, jos mahdollista, koneesta helposti irrotettavat osat. Sisäpintojen 

käyristyssäteiden on oltava riittävät perusteellisen puhdistuksen suorittamiseksi. 
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e) Elintarvikkeista sekä puhdistuksesta, desinfioinnista ja huuhtelusta peräisin olevan 

nesteen on voitava poistua koneesta esteettömästi (käyttämällä mahdollista "puhdistus"-

asentoa). 

f) Kone on suunniteltava ja rakennettava siten, että estetään kaikkien nesteiden ja elävien 

olioiden, erityisesti hyönteisten, pääsy tai minkä tahansa orgaanisen aineen kertyminen 

paikkoihin, joita ei voida puhdistaa (esimerkiksi asettamalla tiiviste koneen ja sen alustan 

välille koneessa, jota ei ole asennettu jalustalle tai pyörille, taikka käyttämällä tiivistettyjä 

rakenneyksiköitä). 

g) Kone on suunniteltava ja rakennettava siten, että mikään apuaine (esimerkiksi 

voiteluaine) ei pääse kosketukseen elintarvikkeiden kanssa. Tarvittaessa kone on 

suunniteltava ja rakennettava siten, että tämän vaatimuksen jatkuva noudattaminen voidaan 

tarkistaa. 

Ohjeet  

Edellä 1 luvussa vaadittujen tietojen lisäksi ohjeista on ilmettävä suositeltavat puhdistus-, 

desinfiointi- ja huuhteluaineet sekä -menetelmät (sekä helposti käsiksi päästävien 

paikkojen että sellaisten kohteiden osalta, joihin pääsy ei ole mahdollista tai 

tarkoituksenmukaista, kuten putkiston osalta, jotka on puhdistettava paikalla). 

2.2 Käsikoneet ja/tai käsin ohjattavat koneet  

Käsikoneiden sekä käsin ohjattavien koneiden on vastattava seuraavia olennaisia terveys- 

ja turvallisuusvaatimuksia: 

- koneella on oltava sen tyyppiä vastaava riittävän kokoinen tukipinta ja riittävän monta 

kädensijaa ja sopivankokoista tukea, joilla varmistetaan koneen vakavuus valmistajan 

ennakoimissa käyttöolosuhteissa, 

- jos kädensijoista ei voida irrottaa otetta täysin vaaratta, koneessa on oltava käynnistimet 

ja/tai pysäyttimet, jotka on järjestettävä siten, että niitä voidaan käyttää irrottamatta otetta  
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kädensijoista lukuun ottamatta tapauksia, joissa se on teknisesti mahdotonta tai joissa 

tarkoitukseen on varattu erillinen hallintalaite, 

- koneen suunnittelulla, rakenteella tai varusteilla on poistettava vahingossa tapahtuvan 

käynnistymisen vaara ja/tai vaara, että koneen käynti jatkuu vielä sen jälkeen, kun käyttäjä 

on irrottanut otteensa kädensijoista. Jos tätä vaatimusta ei ole teknisesti mahdollista täyttää, 

on ryhdyttävä muihin vastaaviin toimenpiteisiin, 

- käsikone on suunniteltava ja rakennettava siten, että tarvittaessa työstökohtaan voidaan 

nähdä. 

Ohjeet  

Ohjeissa on annettava seuraavat tiedot käsikoneesta ja käsin ohjatusta koneesta 

aiheutuvasta tärinästä: 

- käsivarsiin kohdistuvan kiihtyvyyden painotettu tehollisarvo (RMS-arvo) asianmukaisella 

testausmenetelmällä mitattuna sen ylittäessä 2,5 m/s². Jos kiihtyvyys ei ylitä 2,5 m/s², siitä 

on mainittava. 

Jos soveltuvaa testausmenetelmää ei ole, valmistajan on ilmoitettava, millä 

mittausmenetelmällä ja missä oloissa mittaus on tehty. 

Lähde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX:31998L0037 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX:31998L0037


 

 

LIITE II 

Työkalupaketti ja räjäytyskuva 

 

 



 

 

LIITE III 

Pakkausten arvo miljoonissa dollareissa. 

 



 

 

LIITE IV 

 Erilaisten prässien vertailutaulukko 

 



 

 

LIITE V 

Hydrauliikan laskentaohjelmia 

 

Hydoring, hydrauliikkalaskenta kaavio. [27] 

 

Tehohydron sylinterin mitoitusohjelma [28]. 


