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Ohutlevyjen taivutus ja ohutlevykappaleiden lopullisten mittojen määrittäminen etukäteen 

on haastava aihe, joka on jatkuvan aktiivisen tutkimustyön kohteena. Yksiselitteistä ja 

yleispätevää laskentamallia kappaleen oikaistun pituuden määrittämiseen ei ole pystytty 

kehittämään, sillä kappaleen lopullisten mittojen muodostumiseen vaikuttaa materiaali, 

materiaalivahvuus, käytetty taivutusmenetelmä sekä taivutuskoneet työkaluineen. Näistä 

tekijöistä johtuen toimivat laskentamallit ovat usein yrityskohtaisia eikä ne ole 

yleistettävissä. 

 

Tässä tutkimuksessa käsiteltiin 3D-suunnitteluohjelmiston käyttöönottoa kohdeyrityksessä, 

3D-suunnitteluohjelmistoon asetettavia taivutusparametreja sekä vapaataivutuksella 

taivutettavien ohutlevyjen käyttäytymistä niin teoriassa, kuin käytännössä. Tutkimus oli 

kaksiosainen, jossa teoreettisessa osuudessa käsiteltiin ohjelmiston käyttöönottoa yleisellä 

tasolla sekä eri tapoja kappaleen oikaistun pituuden selvittämiseksi. Kokeellisessa osuudessa 

suoritettiin kohdeyrityksen materiaaleilla ja laitteistolla taivutuskokeita, jonka jälkeen 

taivutuskokeiden tulosten avulla haettiin 3D-suunnitteluohjelmiston taivutusparametrit 

vastaamaan taivutettuja kappaleita. Teoriaosuuden ja käytännön kokeiden yhteistuloksena 

kohdeyritykseen saatiin valittua k-arvoon perustuva oikaistun pituuden määrittämisen 

laskentamalli ja mallin k-arvoksi 0,30. 

 

Tutkimuksen tuloksista huomattiin, että kappaleen oikaistun pituuden määrittäminen ei ole 

yksiselitteistä edes käytännön kokeiden kautta, ja että laskentamallit ovat hyvin herkkiä 

mittavirheille.  
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Bending of sheet metal parts and prediction of final dimensions of bended sheet metal part 

is challenging area, which is under constant research. Unequivocal and universal calculation 

model for determining the flat length of the sheet metal part couldn’t have been developed, 

because used material, material thickness, used bending process and bending machine 

including different tools all affects to final dimensions of the bended part. Therefore, 

calculating models of sheet metal bending are commonly company-specific and couldn’t be 

generalized.  

 

In this research, implementing 3D CAD software into target company, bending parameters 

to be set into the 3D CAD software and behaviour of the sheet metal parts bended with air 

bending was studied both in theory and in practice. Research was divided to two parts, 

theoretical and practical parts. In theoretical part, software implementation in general and 

different methods to determine flattened length of sheet metal part was studied. In practical 

part, bending tests with target company’s materials and machinery was performed. After 

that, dimensions of bent parts were used to adjust bending parameters in 3D CAD software 

to match bent parts. Combining the results from theoretical and practical parts, flattened 

length calculation model based on k-factor was chosen for target company. Value for k-

factor was determined to be 0,30. 

 

From the results of this research it was concluded that determining the flattened length of 

sheet metal part is not unequivocal even with the help of practical test series. In bending, 

there are many variables affecting the final dimensions of the part and calculation models 

are very sensitive to measuring errors.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

a taivutetun kappaleen ensimmäisen laipan pituus [mm] 

b taivutetun kappaleen toisen laipan pituus [mm] 

k neutraaliakselin sijainti suhteessa levynpaksuuteen 

r taivutussäde [mm] 

ri taivutuksen sisäsäde [mm] 

rn taivutuksen neutraaliakselin säde [mm] 

s levynpaksuus [mm] 

vx oikaistun pituuden laskennassa käytetty korjaava tekijä, jossa x on 

taivutuskulma [mm] 

β Taivutuskulma [°] 

 

CAD Computer Aided Design, tietokoneavusteinen suunnittelu 

CAM Computer Aided Manufacturing, tietokoneavusteinen valmistus 

dwg Drawing, tiedostomuoto käyttäjän luoman tiedon säilyttämiseen CAD-

ohjelmistoissa 

dxf Drawing Exchange Format, tiedostomuoto CAD-ohjelmistojen väliseen 

tiedonsiirtoon 

jgf JETCAM Geometry File, tiedostomuoto jolla siirretään tieto JETCAM-

ohjelmistosta työstökoneelle 
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1 JOHDANTO 

 

 

Uuden ohjelmiston käyttöönotto yrityksessä on kokonaisuudessaan iso prosessi ja 3D-

suunnitteluohjelmiston tapauksessa ohjelmiston käyttöönotolla on vaikutuksia aina 

suunnittelusta lopputuotteeseen asti. Ohutlevyjen käyttäytyminen taivutuksissa on jo yli 

vuosisadan ajan ollut haastava aihe, johon ei edelleenkään ole saatu yksiselitteistä ja 

kaikkialla toimivaa mallia (Groche & Traub 2015, s. 436). Tässä tutkimuksessa tuotetaan 

kohdeyritykselle tietoa 3D-suunnitteluohjelmiston integroinnista ja käyttöönotosta 

yrityksessä sekä niiden aiheuttamista mahdollisista haasteista ohutlevytuotannon 

näkökulmasta. Johdannossa esitetään tutkimuksen taustat, kohdeyrityksen tavoitteet 

ohjelmiston käyttöönotolle, työssä käytetyt rajaukset, tutkimusongelma ja 

tutkimuskysymykset. 

 

1.1 Tutkimuksen taustat ja lähtökohdat 

Tutkimus on tehty suomalaisen sähkönjakelujärjestelmiä valmistavan yrityksen tarpeisiin. 

Kohdeyrityksen tuotanto on pääasiassa kokoonpanotyötä, mutta kotelo- ja runkorakenteisiin 

tarvittavat ohutlevyosat yritys valmistaa pääasiassa itse. Kohdeyrityksellä on tutkimusta 

tehdessä metallisuunnittelussa käytössä yksinkertainen 2D CAD-ohjelmisto (Computer 

Aided Design, tietokoneavusteinen suunnittelu) ja käynnissä on siirtymävaihe 3D-

suunnitteluohjelmistoon. Kohdeyrityksen tavoitteina 3D-suunnitteluohjelmiston 

käyttöönotossa on tehostaa ja tarkentaa suunnittelua, säästää kustannuksia, lyhentää 

läpimenoaikaa sekä helpottaa prototyyppituotantoa. 3D-suunnitteluohjelmistosta halutaan 

hyötyä myös kokoonpano-ohjeiden laatimiseen sekä markkinointiin. Vaatimukseksi 3D-

suunnitteluohjelmistolle kohdeyritys on määritellyt yhteensopivuuden nykyisen 

suunnittelujärjestelmän kanssa, sillä 3D-suunnitteluohjelmisto toimisi osana jo olemassa 

olevaa CAD/CAM-linkkiä (Computer Aided Manufacturing, tietokoneavusteinen 

valmistus). Yhteensopivuutta vaaditaan myös siksi, että siirtyminen 3D-

suunnitteluohjelmistoon tapahtuu tuoteperheittäin, joten siirtymävaiheessa on käytössä kaksi 

CAD-ohjelmistoa. 
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1.2 Tutkimuksen rajaukset 

Käsitteinä 3D-suunnitteluohjelmiston käyttöönotto, ohutlevytuotteiden suunnittelu- ja 

työstöparametrit sekä ohutlevytuotanto ovat laajoja, joten tutkimusta on rajattu 

relevantimmaksi koskemaan juuri kohdeyrityksen tarpeita. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

tarkastelemaan ohutlevytuotantoa ja -tuotteita koskevia mallinnus- ja työstöparametreja 

vapaataivutuksen osalta. Taivutuksen osalta tarkastellaan ja vertaillaan standardin DIN 6935 

ja Oehlerin metodin tarjoamia sekä SolidWorks-ohjelmistoon esiasetettuja laskentamalleja 

ohutlevyn oikaistun pituuden selvittämiseksi. Työstä rajataan pois muut ohutlevytuotteiden 

valmistusmenetelmät, kuten pohjaaniskutaivutus ja muovaus, sillä kohdeyritys ei käytä niitä 

omassa tuotannossaan. Tutkimuksessa käytetään 3D-suunnitteluohjelmistona SolidWorks-

ohjelmistoa versioltaan SolidWorks Student Edition 2016. 

 

Käsiteltävä materiaali rajataan kohdeyrityksessä yleisesti käytössä olevaan materiaaliin eli 

standardin EN10346 mukaiseen jatkuvatoimisella kuumaupotusmenetelmällä 

pinnoitetuttuun kylmämuovattavaan ohutlevyteräkseen. Kohdeyrityksessä käytettävä 

teräslaatu DX51D kuuluu standardin EN10346 mukaisesti kylmämuovattaviin 

niukkahiilisiin teräksiin ja on tarkemmin määriteltynä taivutus- ja profilointilaatua (SFS-EN 

10130 2007, s. 7). Kohdeyrityksessä on käytössä DX51D ohutlevyterästä kahdella eri 

pinnoitevariaatiolla, DX51D+Z275MBC ja DX51D+Z275MBS. Kyseiset 

pinnoitevariaatioiden tunnukset koostuvat pinnoitetyypistä, pinnoitteen massaa kuvaavasta 

luvusta, pinnoitteen kuviota kuvaavasta tunnuksesta, pinnanlaatua kuvaavasta 

tunnustuksesta sekä pintakäsittelyä kuvaavasta tunnuksesta (SFS-EN 10130 2007, s. 8). 

Tässä tapauksessa Z kuvaa sinkkipinnoitetta, luku 275 kuvaa pinnoitteen molempien puolien 

yhteenlaskettua massaa grammoina neliömetriä kohden, M kuvaa pienikuvioista pinnoitetta, 

B kuvaa vaativaa pinnanlaatua, C kuvaa kemiallista passivointia ja S orgaanista passivointia 

(SFS-EN 10130 2007, s. 21, 24-25). Ohjelmiston käyttöönottoa sekä sen vaikutusta 

tuotantoon tarkastellaan kohdeyrityksen tuotteiden ja tuotannon näkökulmasta. 

 

 

1.3 Tutkimuksen tavoite, tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset  

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kohdeyritykselle tietoa 3D-suunnitteluohjelmiston 

integroinnista ja käyttöönotosta olemassa olevaan suunnittelujärjestelmään 

ohutlevytuotannon osalta. Tutkimuksen tutkimusongelmana on ohutlevysuunnittelussa 
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mallinnus- ja työstöparametrien sekä materiaaliominaisuuksien yhteisvaikutuksesta 

aiheutuva vaikeus lopullisen tuotteen mittojen ennakoinnissa. Kohdeyrityksessä tämä 

ongelma konkretisoituu uuden 3D-suunnitteluohjelmiston käyttöönotossa ja siinä tehtävässä 

parametrien ennakkoasettamisessa. Kohdeyrityksessä on noin 3500 ohutlevyosaa, joita tämä 

ongelma koskee. 

 

Tutkimusongelmasta on johdettu seuraavat tutkimuskysymykset: 

 Miten tulisi ennakkoasettaa taivutuksen SolidWorks-parametrit 3D-

suunnitteluohjelmiston tehokkaan käyttöönoton ja kokoonpanotyön 

varmistamiseksi? 

 Millä edellytyksillä SolidWorks-ohjelmisto saadaan integroitua osaksi 

kohdeyrityksen nykyistä CAD/CAM-järjestelmää? 

 Minkälaisia ongelmia väärin asetetut parametrit voivat aiheuttaa 

ohutlevytuotannossa ja kokoonpanossa? 
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2 3D-SUUNNITTELUOHJELMISTON INTEGROINTI JA OHUTLEVYJEN 

TAIVUTUSPARAMETRIT 

 

 

Kirjallisuuskatsauksessa haetaan vastauksia suunnitteluohjelmiston käyttöönotossa 

huomioon otettaviin asioihin sekä ohutlevytuotteiden mallinnusparametrien vaikutuksiin 

kappaleen lopullisissa mitoissa. Tutkimuksen kirjallinen osuus jakaantuu kahteen osaan, 

joissa käsitellään 3D-suunnitteluohjelmiston käyttöönottoa ja ohutlevytuotannon teoriaa 

taivutuksen suhteen.  

 

Ohutlevyn tai levyn (engl. sheet metal) määritelmä paksuuden suhteen vaihtelee lähteestä ja 

etenkin materiaalista riippuen. Vertailtaessa eurooppalaisia ja amerikkalaisia standardeja 

löytyy eroavaisuuksia ohutlevyn paksuusmääritelmien suhteen. Amerikkalainen ASTM 

standardisoimisjärjestö luokittelee ohutlevyn ja karkealevyn (engl. plate) rajapaksuudeksi 6 

mm, kun taas eurooppalaisten EN 10130 ja EN 10346 standardien mukaan raja on 3 mm 

terästen osalta (ASTM A568 2007, s. 2; SFS-EN 10130 2007, s. 6; SFS-EN 10346 2015, s. 

4). Materiaalien osalta esimerkiksi alumiiniohutlevyksi luetaan 0,2-6,0 mm paksuiset 

valssatut levyt (SFS-EN 485 2016, s. 6), mutta teräksisissä ohutlevyissä vastaava väli on 

0,35-3 mm (SFS-EN 10130 2007, s. 6) tai 0,2-3,0 mm (SFS-EN 10346 2015, s. 4). Tässä 

työssä käsitellään aihetta kohdeyrityksen näkökulmasta ja ainoastaan kohdeyrityksen 

käytössä olevien menetelmien ja materiaalien osalta. Näin ollen tässä tutkimuksessa 

ohutlevy määritellään standardin SFS-EN 10346 mukaisesti enintään 3mm paksuksi 

jatkuvatoimisella kuumaupotusmenetelmällä pinnoitetuksi kylmämuovattavaksi 

ohutlevyteräkseksi.   

 

2.1 3D-suunnitteluohjelmiston käyttöönoton edellytykset 

Tärkeimpänä edellytyksenä 3D-suunnitteluohjelmistoon siirtymisessä on yhteensopivuus 

olemassa olevan CAD/CAM-järjestelmän kanssa. Tutkimusta tehtäessä yrityksen käytössä 

olevat ohjelmistot ohutlevysuunnittelussa ja -tuotannossa olivat BricsCAD Classic ja 

JETCAM -ohjelmistot. BricsCAD Classic toimii yksinkertaisena 2D-tason CAD-

ohjelmistona, jolla luodaan ohutlevykappaleiden geometriat. BricsCAD Classic -

ohjelmistolla piirretty geometria tallennetaan dwg-tiedostomuodossa. Valmistusvaiheessa 

osatiedosto muutetaan dxf-tiedostomuotoon JETCAM-ohjelmistoa varten, jolla suoritetaan 
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tuotettavien kappaleiden nestaus eli osien asettelu arkille hukka minimoiden. Nestauksen 

jälkeen levytyökeskukselle menevä tiedosto viedään JETCAM-ohjelmasta jgf-

tiedostomuodossa. 

 

Käyttöönotettava 3D-suunnitteluohjelmisto SolidWorks korvaa edellä kuvatussa 

CAD/CAM-linkissä BricsCAD-suunnitteluohjelmiston. Yhteensopivuuden näkökulmasta 

ehtoina käyttöönotettavalle 3D-suunnitteluohjelmalle on siis tuki lukea ja muokata dwg-

tiedostoja ja luoda dxf-tiedostoja. Nämä tiedostomuodot ovat yleisiä ohutlevytuotannon 

CAD- ja CAM-tiedostomuotoja ja useat yleiset 3D-suunnitteluohjelmistot, mukaan lukien 

SolidWorks, tukevat näitä tiedostomuotoja (SolidWorks 2017). Siirtyminen BricsCAD 

Classic -ohjelmistosta SolidWorks-ohjelmistoon tapahtuu vaiheittain ja tuoteperhe 

kerrallaan, joten yhteensopivuus olemassa olevien osatiedostojen suhteen on välttämätön.  

 

2.2 Ohutlevytuotteiden mallinnus- ja taivutusparametrit 

Ohutlevytuotteiden mallinnuksessa ja tuotannossa käytetään useita ohutlevytuotteille 

tyypillisiä parametreja. Näiden avulla kuvataan ja otetaan huomioon mm. taivutuksen 

takaisinjoustoa ja taivutuksesta aiheutuvaa materiaalin venymistä. Taivutetun 

ohutlevykappaleen reitti suunnittelusta valmiiksi tuotteeksi sisältää paljon eri suunnittelun 

ja valmistuksen vaiheita, joissa voi muodostua virheitä tai eroja eri suunnittelu- ja 

valmistusmenetelmien välillä. Tässä tutkimuksessa oletetaan, että materiaalin 

laatupoikkeamista ja leikkausvirheistä johtuvat virheet lopullisessa kappaleessa ovat 

minimaaliset samoja koneita ja työkaluja käytettäessä ja suurimmat erot kappaleen 

lopullisissa mitoissa johtuvat oikaistun pituuden laskentamalleista. 

 

2.2.1 Taivutetun kappaleen oikaistu pituus 

Taivutettavien ohutlevytuotteiden suunnittelussa on otettava huomioon levymateriaalissa 

tapahtuvat plastiset muodonmuutokset ja niiden vaikutus levyaihion mittoihin (Matilainen 

et al. 2011, s. 245-248). Taivutusta tehdessä taivutuksen sisäreunalla materiaali puristuu 

kasaan ja vastaavasti ulkoreunalla materiaali venyy. Sisä- ja ulkoreunan muodonmuutokset 

ovat yleensä erisuuria, joiden johdosta neutraaliakseli eli levyn keskiosassa sijaitseva 

jännityksetön alue siirtyy kohti taivutuksen sisäreunaa. (Matilainen et al. 2011, s. 245-248; 

Benson 2016; Luodetlahti & Mäkelä 2008, s. 234) Taivutuksessa syntyvät jännitykset ja 

neutraaliakselin paikka on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Taivutuksen neutraaliakselin siirtymä (Benson 2016). 

 

Neutraaliakselin siirtymisen eli taivutuskohdan venymisen johdosta taivutettavan 

ohutlevytuotteen aihion pituusmitat poikkeavat valmiin tuotteen mitoista. Kappaleen 

oikaistun pituuden määrittäminen on aiheena jatkuvan tutkimuksen alla ja oikaistun pituuden 

määrittämiseksi on kehitetty lukuisia laskentamalleja ja taulukoituja arvoja yksittäisten 

tutkimusten tuloksena sekä laitevalmistajien ja materiaalintoimittajien tarjoamana. Vaikka 

malleja ja tapoja oikaistun pituuden laskemiseen on lukuisia, voidaan tavat jakaa karkeasti 

kahteen pääluokkaan: korjaaviin tekijöihin ja neutraaliakselin pituuteen (Groche & Traub 

2015, s. 437). Tässä työssä tarkastellaan ja vertaillaan oikaistun pituuden laskentamalleja 

standardin DIN 6935 ja k-arvoon perustuvan Oehlerin metodin osalta, joista DIN 6935 

tarjoama laskentamalli edustaa korjaavaan tekijään perustuvaa mallia ja Oehlerin metodi 

neutraaliakselin pituuteen perustuvaa mallia. 

 

Standardiin DIN 6935 pohjautuvan suomenkielisen standardin SFS 5998 mukaan 

teräsohutlevystä valmistetun kappaleen oikaistu pituus voidaan määrittää, kun tunnetaan 
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levyn paksuus, taivutuskulma ja laippojen pituudet (SFS 5998 2015, s. 3). Standardin 

mukaan ohutlevykappaleen oikaistu pituus lasketaan kaavalla (SFS 5998 2015, s. 7): 

 

𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑣    (1) 

 

, jossa a on ensimmäisen sivun pituus, b on toisen sivun pituus ja v on korjaava tekijä.  

 

Standardin mukaan korjaavan tekijän vx arvo sekä käytettävä laskentakaava riippuvat 

taivutettavasta kulmasta. Korjaavan tekijän laskentakaavat on jaoteltu kolmeen eri 

taivutuskulma-alueeseen: 0° < β ≤ 90°, 90° < β ≤ 165° ja 165° < β ≤ 180°, joissa β on 

taivutuskulma. (SFS 5998 2015, s. 7.) Mainituille taivutuskulma-alueille laskentakaavat ovat  

 

𝑣0−90 = 𝜋 ∗ (
180°−𝛽

180°
) ∗ (𝑟 +

𝑠

2
∗ 𝑘) − 2 ∗ (𝑟 + 𝑠)   (2) 

 

𝑣90−165 = 𝜋 ∗ (
180°−𝛽

180°
) ∗ (𝑟 +

𝑠

2
∗ 𝑘) − 2 ∗ (𝑟 + 𝑠) ∗ tan (

180°−𝛽

2
)  (3) 

 

𝑣165−180 = 0      (4) 

 

, joissa r on taivutussäde millimetreinä, s on levynpaksuus millimetreinä ja k on 

taivutussäteen ja levynpaksuuden suhteesta laskettava kerroin. Kerroin k lasketaan kaavalla 

 

𝑘 = 0,65 +
1

2
∗ log

𝑟

𝑠
     (5) 

 

Kaavan 5 sijaan voidaan kerroin k määrittää levynpaksuuden s ja taivutussäteen r avulla 

myös graafisesti kuvassa 2 esitetystä graafista.  
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Kuva 2. Kertoimen k graafinen määrittäminen taivutussäteen ja levynpaksuuden suhteen r/s 

avulla. (SFS 5998 2015, s. 8) 

 

Vaihtoehtoisena oikaistun pituuden laskentamallina voidaan käyttää Oehlerin metodia, joka 

perustuu neutraaliakselin siirtymään ja koko kappaleen neutraaliakselin pituuteen. 

Neutraaliakselin siirtymää ja sijaintia kuvataan k-arvolla, joka voidaan määrittää kaavalla 

(Groche & Traub 2015, s. 437): 

 

𝑘 =
(𝑟𝑛−𝑟𝑖)

𝑠
      (6) 

 

, jossa ru on neutraaliakselin taivutussäde ja ri on taivutuksen sisäpinnan taivutussäde. Tarkan 

k-arvon määrittämiseksi tulee suorittaa koetaivutukset, sillä k-arvo on riippuvainen 

materiaalista, materiaalivahvuudesta sekä käytetystä laitteistosta. On kuitenkin olemassa 

valmiiksi taulukoituja yleispäteviä k-arvoja eri taivutusmenetelmille, taivutussäteille ja 
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materiaalikovuuksille, joita voi käyttää lähtöarvoina tai ohjaamaan oikeaan suuntaan k-

arvon valinnassa. Esimerkki taulukoiduista k-arvoista on esitetty kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Taivutuksessa käytettäviä ohjeellisia k-arvoja (Pat. US 8131516 B2 2012). 

 

2.2.2 Taivutussäde 

Taivutussäde on ohutlevyjen taivutuksissa eräs merkittävimmistä tekijöistä ja tietoa 

taivutussäteestä tarvitaan mm. oikaistun pituuden laskemiseksi. Taivutuksille määritetään 

materiaalin, materiaalivahvuuden ja käytettävän menetelmän mukaan pienin sekä suurin 

mahdollinen taivutussäde, jotta liian pienen taivutussäteen vuoksi kappaleessa ei tapahdu 

murtumia, tai liian suuren taivutussäteen vuoksi kappaleessa ei tapahdu ollenkaan plastisia 

muodonmuutoksia, jolloin kappale palaa taivutuksen jälkeen takaisin alkuperäiseen 

muotoonsa.  

 

Kohdeyrityksessä ohutlevykappaleiden taivutukset tapahtuvat vapaataivutuksena, jossa 

ylätyökalu eli painin painaa levyä alatyökalujen laitojen väliin, kuitenkin ilman että työkalut 
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koskettavat toisiaan. Tämä tutkimus on tehty kohdeyrityksen tarpeisiin, joten taivutusten 

osalta keskitytään vain vapaataivutukseen. Vapaataivutuksen periaate on esitetty kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4. Vapaataivutuksen periaate (SheetMetal.Me 2017a).  

 

Toisin kuin pohjaaniskutaivutuksessa, vapaataivutuksessa taivutussäteen määrittäminen ei 

ole täysin yksiselitteistä, vaan työkalujen lisäksi toteutunut taivutussäde riippuu myös 

materiaaliominaisuuksista, alatyökalun v-aukon leveydestä sekä ylätyökalun säteestä. Näistä 

tekijöistä merkitsevimpänä voidaan pitää v-aukon leveyttä ja käytännössä se on ainoa 

muuttuja, mikäli ylätyökalu sekä materiaali pidetään vakioina. V-aukon leveyden vaikutus 

on havainnollistettu kuvassa 5, josta huomataan, että kapeammalla v-aukolla taivutussäde 

pienenee. V-aukon leveydelle ja taivutussäteelle ei ole olemassa tarkoin määriteltyä 

suhdetta, vaan v-aukon leveyden valinta halutulle taivutussäteelle perustuu ennemmin 

materiaalikohtaisiin nyrkkisääntöihin. Vapaataivutuksessa minimitaivutussäteen määrää 

käytettävä materiaali ja materiaalivahvuus. Vaikka tarkka arvo vaihteleekin materiaalista 

riippuen, käytännössä vapaataivutuksessa päästään materiaaliominaisuuksista johtuen 

pienimmillään taivutussäteisiin, jotka ovat 63 % materiaalivahvuudesta. (Benson 2013).  

 

Painin 

Levy 

Alatyökalu 
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Kuva 5. Alatyökalun v-aukon vaikutus toteutuneeseen taivutussäteeseen (SheetMetal.Me 

2017b). 

 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että SolidWorks-ohjelmiston integrointi 

nykyiseen CAD/CAM-linkkiin on käytettävien tiedostomuotojen suhteen mahdollista. 

Ohutlevyjen taivutusten osalta huomattiin, että vapaataivutuksessa toteutuneen 

taivutussäteen määrittäminen ei ole yksiselitteistä ja siitä johtuen myös oikaistun pituuden 

laskeminen on haasteellista. Standardin DIN 6935 tarjoamissa oikaistun pituuden 

laskentamalleissa taivutussäde on keskeisessä roolissa, joten sopivammaksi menetelmäksi 

tässä tapauksessa valikoituu k-arvoon perustuva menetelmä. 
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3 TUTKIMUSMETODIT TAIVUTUSPARAMETRIEN MÄÄRITTÄMISEKSI 

 

 

Tutkimuksessa hyödynnetään metoditriangulaatiota. Tutkimusmetodeina on kolme 

toisistaan riippumatonta metodia, joiden tuloksia vertaillaan keskenään. Kyseiset 

tutkimusmetodit ovat esitetty kuvassa 6. 

 

 

Kuva 6. Tutkimusmetodien triangulaatio. 

 

Triangulaatiota hyödynnetään siten, että ensin kirjallisuustutkimuksen avulla kootaan tietoa 

ohutlevytuotteiden taivutuksesta. Kirjallisuudesta haetaan myös ohutlevyjen 

taivutusparametreihin liittyvää ohjeistusta sekä ohjelmiston ja erityisesti 3D-

suunnitteluohjelmiston käyttöönotossa huomioon otettavia näkökohtia. Tämän jälkeen 

suoritetaan taivutuskokeita kohdeyrityksessä käytössä oleville ohutlevymateriaaleille ja 

materiaalivahvuuksille. Kolmantena vaiheena SolidWorks-ohjelmistolla mallinnetaan 

taivutuskokeiden kappaleita taivutuskokeissa toteutuneilla mitoilla ja etsitään näin 

ohjelmistoon oikeat taivutusparametrit, jotta tuotanto täsmäisi mahdollisimman hyvin 

suunniteltuja mittoja. Lopuksi konkreettisten sekä virtuaalisten taivutuskokeiden tuloksia 

verrataan kirjallisuustutkimuksessa löytyneisiin parametreihin. 

 



19 

 

Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi 3D-suunnitteluohjelmiston käyttöönottoa ja 

ohutlevytuotteiden ja -tuotannon teoriaa. Ohutlevyjen osalta käsitellään eri 

kirjallisuuslähteiden tarjoamia laskukaavoja ja taulukoita taivutuksien venymän ja 

takaisinjouston ennustamiseksi. Kirjallisuustutkimuksessa haetaan vastauksia seuraaviin 

kysymyksiin: 

- Mitä asioita täytyy ottaa huomioon suunnitteluohjelmiston käyttöönotossa? 

- Kuinka ohutlevytuotteen mallinnus- ja työstöparametrit vaikuttavat valmistettavan 

levyosan mittoihin ja kokoonpantavuuteen 

 

Tutkimuksen kokeellinen osuus jakaantuu kahteen eri osioon, jotka ovat konkreettinen 

taivutuskoe ja SolidWorks-ohjelmistolla suoritettava mallinnus. Tutkimuksessa suoritetaan 

konkreettinen taivutuskoe, jossa koekappaleina on kohdeyrityksen käytössä olevia 

ohutlevymateriaaleja eri materiaalivahvuuksilla. Taivutuskokeessa tutkitaan ohutlevyjen 

käyttäytymistä taivutuksissa venymän suhteen. Taivutuskokeessa eri materiaaleista ja 

materiaalivahvuuksista leikataan suorakulmaisia 150mm taivutusaihioita, jonka jälkeen 

aihioiden tarkat toteutuneet pituudet mitataan. Mittausten jälkeen koekappaleisiin tehdään 

keskelle 90 asteen taivutus, jonka jälkeen taivutettujen kappaleiden molemmat laipat 

mitataan.  

 

Kokeellisessa osuudessa käytetään kohdeyrityksen tuotannossa käytössä olevia laitteita ja 

koneita. Koekappaleiden aihioiden leikkaus suoritetaan Baykal HGL 2600x6 levyleikkurilla. 

Mittaukset suoritetaan digitaalisella työntömitalla, jonka asteikko on 0-150 mm ja tarkkuus 

0,01 mm. Taivutukset suoritetaan kahdella eri särmäyspuristimella, joita kuvataan 

kohdeyrityksessä pienenä ja isona särmäyspuristimena. Pieni särmäyspuristin on Coastonen 

valmistama Cone900, jolla kohdeyrityksen normaalituotannossa taivutetaan pieniä, 

maksimipituudeltaan alle 1 m, sekä materiaalivahvuudeltaan ohuita, 1,0-1,5 mm, levyosia. 

Iso särmäyspuristin taas on Safanin valmistama, malliltaan SMK-K 50-2550 TS1, jolla 

taivutetaan normaalituotannossa isommat sekä materiaalivahvuudeltaan paksummat, 1,5-2,5 

mm, levyosat. Normaalituotannon materiaalivahvuusjaottelusta huolimatta molemmilla 

särmäyspuristimilla taivutetaan kaikkia taivutuskokeessa käytettäviä materiaalivahvuuksia. 

Mittalaite sekä käytettävät särmäyspuristimet ovat esitetty kuvissa 7, 8 ja 9. 
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Kuva 7. Taivutuskokeessa käytettävä digitaalinen työntömitta. 

 

 

Kuva 8. Coastone Cone900 särmäyspuristin, suurin työleveys 900 mm. 
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Kuva 9. Safan SMK-K 50-2550 TS1 särmäyspuristin, suurin työleveys 2550 mm. 

 

Särmäyspuristimissa käytetään eri materiaalivahvuuksille eri työkaluvariaatioita. 

Normaalituotannossa käytetään molemmissa särmäyspuristimissa pääsääntöisesti 

yhdenlaisia ylätyökaluja eli painimia, Coastone-särmäyspuristimessa kuvassa 10a esitettyä 

säteeltään 0,6 mm olevaa sekä Safan-särmäyspuristimessa kuvassa 10b esitettyä säteeltään 

1,0 mm olevaa paininta. 

 

     

 (a)     (b) 

Kuva 10. Taivutuskokeessa käytettyjen särmäyspuristimien painimet. a) Coastone by 

Eurostampin painin 0,6 mm säteellä. b) Wilan painin Safan-särmäyspuristimeen 1,0 mm 

säteellä.  
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Alatyökalujen suhteen käytettyjen valikoima on kohdeyrityksessä suurempi, sillä 

särmäyspuristinkohtaisten työkalujen lisäksi eroja on alatyökalujen v-aukkojen leveydessä 

sekä v-aukkojen reunojen pyöristyksissä. Tässä tutkimuksessa käytettiin molemmille 

särmäyspuristimille kahta eri alatyökalua, v-aukon leveydeltään 6 mm alatyökalua 1-1,5 mm 

materiaalivahvuuksille sekä 16 mm alatyökalua 2,0 ja 2,5 mm materiaalivahvuuksille. 

 

Taivutuskokeessa käytetään standardin EN 10346 mukaisia sinkkipinnoitettuja taivutus- ja 

profilointilaadun teräsmateriaaleja, DX51D+Z275MBC sekä DX51D+Z275MBS. 

Koekappaleiden materiaalivahvuudet ovat 1,0, 1,25, 1,5, 2,0 ja 2,5 mm, joista 

materiaalivahvuudet 1,5 ja 2,0 mm on pinnoitettu MBS-pinnoitteella eli orgaanisesti 

passivoidulla pinnoitteella ja loput MBC-pinnoitteella eli kemiallisesti passivoidulla 

pinnoitteella. Taivutuskokeessa käytetyt koekappaleet ovat esitetty kuvassa 11. 

 

 

Kuva 11. Koekappaleet tutkimuksen taivutuskokeita varten.  

 

Mittausjärjestelyissä koekappaleiden leveydet vaihtelivat satunnaisesti 

materiaalivahvuudesta riippuen, mutta kaikki koekappaleet leikattiin samaan 150 mm 

pituuteen. Myös koekappaleiden lukumäärä vaihteli materiaalivahvuudesta riippuen. 

Taulukossa 1 on esitetty taivutuskokeen koesarjamatriisi, josta käy ilmi materiaali- ja 

materiaalivahvuuskohtaiset kappalemäärät sekä miten koekappaleet jakautuivat kahden 

käytettävän särmäyspuristimen välillä. 
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Taulukko 1. Taivutuskokeiden koesarjamatriisi 

Materiaali ja 

materiaalivahvuus 

Koekappaleide

n lukumäärä, 

yhteensä 

Koekappaleiden 

lukumäärä, 

Coastone 

Koekappaleiden 

lukumäärä, 

Safan 

DX51D+Z275MBC, t = 

1,00 
12 6 6 

DX51D+Z275MBC, t = 

1,25 
10 6 4 

DX51D+Z275MBS, t = 

1,50 
9 5 4 

DX51D+Z275MBS, t = 

2,00 
11 5 6 

DX51D+Z275MBC, t = 

2,50 
6 3 3 

Kappaleita yhteensä 48 25 23 

 

Tutkimuksen kokeellisen osuuden toinen osa on testi, jossa SolidWorks-ohjelmalla 

mallinnetaan taivutuskokeen kappaleita eri parametreilla. Taivutuskokeen tuloksina saadaan 

todelliset toteutuneet mitat koekappaleiden aihioiden sekä 90 asteen kulmaan taivutettujen 

kappaleiden laippojen pituuksille, mutta ei välttämättä oikeita taivutuksen parametreja, joilla 

suunnitteluohjelmassa ohutlevyjen taivutukset käyttäytyisivät samalla tavalla kuin 

tuotannossa. SolidWorks-ohjelmalla mallinnetaan eri materiaalivahvuuksille 90 asteen 

kulmaan taivutettuja ohutlevykappaleita, joiden laippojen pituuksiksi asetetaan 

taivutuskokeen tuloksena saadut laippojen pituudet. Kaikkia yksittäisiä taivutettuja 

kappaleita ei mallinneta SolidWorks-ohjelmalla, vaan koesarjoittain lasketaan keskiarvot 

aihioiden sekä taivutetun kappaleen laippojen mitoista. Koesarjalla tarkoitetaan taulukon 1 

mukaista yksittäistä materiaalivahvuuden ja särmäyspuristimen yhdistelmää. 

Yksinkertaistamiseksi SolidWorks-mallintamisessa käytetään kaikille 

materiaalivahvuuksille, molemmille särmäyspuristimille sekä kaikille työkaluvariaatioille 

taivutussäteenä r = 1 mm, sillä todellista toteutunutta taivutussädettä yksittäiselle 

materiaalivahvuudelle ja työkaluvariaatiolle ei pystytä selvittämään. Kuvissa 12 ja 13 on 

esitetty kokeellisessa osuudessa käytetty SolidWorks-malli sekä havainnollistava kuva 

laippojen pituuksien asettamisesta kyseiseen malliin.  
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Kuva 12. SolidWorks 3D-malli taivutetusta koekappaleesta. Mallin mitat käyvät ilmi 

kuvasta 13.  

 

 

Kuva 13. SolidWorks-mallin sketchissä laippojen pituudet asetetaan vastaamaan 

taivutettujen kappaleiden laippojen pituuksia. SolidWorksin sketchissä ei näy taivutuksen 

pyöristyssäde r=1. Pituuden ovat millimetreinä.  
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Kun laippojen pituudet on määritelty taivutettujen kappaleiden mukaisiksi, säädetään 

taivutuksen parametreja SolidWorks-ohjelmassa siten, että levitetyn kappaleen aihion mitat 

vastaavat taivutuskokeen koekappaleiden aihioiden mittoja. Esimerkki erään koekappaleen 

levitetystä kappaleesta on esitetty kuvassa 14. 

 

 

Kuva 14. Taivutusparametreja muokkaamalla saadaan oikaistu pituus vastaamaan 

taivutuskokeen aihion pituutta. 

Tutkimuksen kokeellisessa osuudessa suoritetaan yhteensä 48 koekappaleelle kullekin yksi 

90 asteen taivutus. Kokeellisen osuuden toisessa osassa tehdään 16 kappaletta SolidWorks-

malleja erilaisille materiaali- ja särmäyspuristinvariaatioille.  
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4 TAIVUTUSKOKEIDEN TULOKSET 

 

 

Tässä kappaleessa esitetään edellä määriteltyjen tutkimusmetodien tuottamat vastaukset 

tutkimuskysymyksiin. Taulukossa 2 on esitetty tutkimuksessa käytetyille eri pinnoitteella 

pinnoitetuille materiaaleille sekä materiaalivahvuuksille määritetyt k-arvot. K-arvon 

määrittämiseen otettiin todellisuudessa huomioon taulukon 1 koesarjamatriisissa 

ilmoitettuja määriä vähemmän kappaleita, sillä yhteensä viisi koekappaletta leikattiin joko 

vinoon tai väärään kokoon. Tämän lisäksi kaksi koekappaletta taivutettiin yli liian pieneen 

kulmaan. Virheelliset koekappaleet, yhteensä 7, jätettiin huomiotta k-arvoa määrittäessä. 

Esimerkki ylitaivutetusta kappaleesta on esitetty kuvassa 15. 

 

 

Kuva 15. Taivutettuja koekappaleita, joista päällimmäinen on taivutettu yli. 

 

Kuvasta huomataan myös, että ylitaivutetun kappaleen lisäksi muitakin kappaleita 

vertailtaessa eroja toteutuneen taivutussäteen suhteen löytyy. Selkeimmin tämä käy ilmi 

vertailtaessa kahdella eri särmäyspuristimella tehtyjä taivutuksia. Huomataan, että 

manuaalisesti testatut ja asetetut särmäyspuristimen arvot taivutettaville levyille eivät tuota 

täysin samanlaisia taivutuksia. Mittausvirheiden vähentämiseksi, kolmen pienimmän 

materiaalivahvuuden koekappaleet mitattiin kahteen kertaan.  
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Taulukko 2. Solidworks-mallinnuksella määritetyt taivutuksen k-arvot. 

Materiaali K-arvo, Coastone K-arvo, Safan 

DX51D+Z275MBC, t = 1,00 0,28 - 0,61 0,29 - 0,60 

DX51D+Z275MBC, t = 1,25 0,28 - 0,63 0,23 - 0,46 

DX51D+Z275MBS, t = 1,50 0,34 - 0,38 0,35 - 0,38 

DX51D+Z275MBS, t = 2,00 0,25 0,22 

DX51D+Z275MBC, t = 2,50 0,27 0,24 

 

Kuten taulukosta 2 voidaan todeta, erityisesti pienemmillä materiaalivahvuuksilla kahden 

mittauskerran väliset erot ovat suuret. Suurin ero mittauskertojen välillä muodostui 1,25 mm 

materiaalivahvuudelle ja Coastone-särmäyspuristimelle, missä toisesta mittauskerrasta 

määritetty k-arvo oli 125% ensimmäistä k-arvoa suurempi. Materiaalivahvuuksilla t = 1,00 

mm ja t = 1,25 mm k-arvot edustavat mittaustulosten ääripäitä, kun taas 

materiaalivahvuudella t = 1,50 erot tasoittuvat. Taulukon 2 tulokset ovat esitetty graafisesti 

kuvassa 16. 

 

 

Kuva 16. Mallinnuksen tuloksena saadut k-arvot graafisesti esitettynä 
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Kahden pienimmän materiaalivahvuuden toiset mittauskerrat edustavat selkeitä poikkeamia 

ja jopa teoriassa mahdottomia arvoja, joten voidaan olettaa näiden arvojen osalta 

tapahtuneen mittaus- tai muita virheitä. Saatujen tulosten perusteella k-arvojen keskiarvoksi 

muodostui 0,36, mitä kuitenkin edellä mainitut poikkeamat nostavat. Ilman yli k-arvon 0,5 

poikkeamia keskiarvo on n. 0,30, joka kuvastaa saatuja tuloksia paremmin. K-arvo 0,30 on 

kirjallisuuslähteistä löytyneitä ohjearvoja pienempi, mutta saatujen tulosten valossa sillä 

päästään kaikilla materiaalivahvuuksilla lähemmäksi todellisia mittoja. 
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5 POHDINTA 

 

 

Ohutlevyjen käyttäytymistä taivutuksessa on tutkittu jo yli vuosisadan ja lukuisia erilaisia 

laskentamalleja oikaistun pituuden selvittämiseksi on kehitetty. Käytettävän laskentamallin, 

materiaaliominaisuuksien sekä laitteiston yhteisvaikutus tekee kappaleen lopullisten 

mittojen ennalta määrittämisen haasteelliseksi. Tutkimuksessa etsittiin vastausta 

tutkimuskysymyksiin, jotka käsittelivät 3D-suunnitteluohjelmiston integroinnin 

edellytyksiä kohdeyrityksen nykyisiin järjestelmiin sekä 3D-suunnitteluohjelmistoon 

esiasetettavia taivutuksen parametreja tehokkaan käyttöönoton varmistamiseksi. 

 

5.1 Vertailu ja yhtymäkohdat aiempaan tutkimukseen 

Aikaisempia tutkimuksia mukaillen, voidaan todeta, että ohutlevykappaleen oikaistun 

pituuden laskentamallin määrittäminen on haasteellista käytännön kokeista huolimatta. 

Saadut tulokset poikkesivat teorialähteiden ohjearvoista, mutta poikkeamat olivat tasaisesti 

samaan suuntaan, jolloin voidaan olettaa poikkeamien johtuvan esimerkiksi 

materiaaliominaisuuksista tai väärin mallinnetusta taivutussäteestä. 

 

5.2 Tutkimuksen objektiivisuus, reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimus tuotti kohdeyritykselle arvokasta tietoa ohutlevyjen käyttäytymisestä 

taivutuksessa. Oikaistun pituuden kaava on erittäin herkkä reagoimaan mittojen muutoksiin 

tai väärään taivutussäteeseen. Vakioidun taivutussäteen sekä mahdollisten mittavirheiden ja 

mittausten epätarkkuuksien vuoksi tutkimuksen tuloksissa esiintyy pientä epävarmuutta ja 

yksittäisiä isoja heittoja, mutta kokonaisuutena tuloksista sai muodostettua luotettavan 

johtopäätöksen k-arvon suhteen. K-arvojen vaihdellessa laidasta laitaan, kappaleen aihion 

pituus ei muuttunut kuin millin sadas- tai kymmenesosia, mitkä ei kohdeyrityksen 

tuotannossa ja kokoonpanossa vaikuta tuotteen kokoonpantavuuteen käytännössä ollenkaan. 

Täytyy kuitenkin huomioida, että mikäli k-arvo on asetettu kauas oikeasta tai 

ohutlevykappaleissa on useita peräkkäisiä taivutuksia ja tuotekokonaisuus koostuu useista 

tällaisista osista, muodostuu jo tuotantoa haittaavia ja hidastavia poikkeamia.  
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5.3 Virhe- ja herkkyystarkastelu 

Ohutlevykappaleen oikaistu pituus ja lopulliset mitat määräytyvät hyvin monen tekijän 

seurauksena, jonka vuoksi virhelähteitä on paljon. Virhelähteinä voi toimia teoriatasolla 

väärin tulkitut kaavat tai vaihtoehtoisesti väärät tai epätarkat arvot kaavojen suureissa, jotka 

antavat virheellisiä tuloksia. Tästä esimerkkinä on kaikissa taivutukseen liittyvissä 

laskentakaavoissa esiintyvä taivutussäde. Kohdeyrityksessä ja tässä työssä taivutussäde 

pidettiin vakiona r = 1,0 mm, vaikka todellisuudessa työkaluina käytettiin 0,6 mm sekä 1,0 

mm ylätyökaluja. Ylätyökalujen lisäksi todelliseen taivutussäteeseen vaikuttavat materiaali, 

materiaalivahvuus sekä alatyökalun dimensiot. Ilman tarkoituksenmukaista mittalaitteistoa 

taivutusten toteutunutta taivutussädettä on mahdotonta määrittää tarkasti, jonka vuoksi 

laskentakaavojen tuottamat tulokset voivat olla virheellisiä.  

 

Käytännön virhelähteitä tässä työssä ovat taivutuskokeeseen liittyvät arvot. Leikatut 

koekappaleiden leikkauspinnat eivät olleet absoluuttisen suoria ja yhdensuuntaisia, jonka 

vuoksi eroja mitoissa, ja näin ollen myös mittavirheitä, syntyi mitatessa koekappaleiden 

aihioita eri kohdista. Saman kaltaisia mittavirheitä muodostui myös taivutusten jälkeen 

kappaleiden laippojen pituuksia mitattaessa. Toisena käytännön virhelähteenä on kappaleille 

suoritetut taivutukset ja niiden epätarkkuus. Kaksi koekappaletta jätettiin huomioimatta 

tuloksissa merkittävän kulmapoikkeaman vuoksi, mutta näiden lisäksi koekappaleissa 

saattoi olla pieniä vaihteluita taivutuskulman suhteen, joka taas vaikutti mittaustuloksiin ja 

niiden perusteella määritettäviin k-arvoihin.  

 

Tutkimuksen tuloksista voidaan huomata, että varsinkin pienillä materiaalivahvuuksilla 

kahden mittauskerran vaihteluvälit olivat suuria, jopa 125 %, k-arvosta puhuttaessa. 

Esimerkiksi 1,25 mm materiaalivahvuudelle ja Coastone-särmäyspuristimella taivutetuille 

kappaleille määritettiin kahden mittauskerran perusteella k-arvoiksi 0,28 ja 0,63, joista 

ensimmäinen on ohjearvoja alapuolella ja jälkimmäinen taas selkeästi yli ohjearvojen, jopa 

teorian puolesta mahdoton, sillä k-arvon tulisi olla materiaalista ja taivutustavasta riippuen 

0,5 tai alle. Isosta vaihteluvälistä voidaan tulkita, että k-arvo ja muut oikaistun pituuden 

laskentamallit ovat hyvin herkkiä muutoksille.  
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5.4 Avaintulokset 

Tutkimuksen avaintuloksena saatiin teoreettisia malleja sekä käytännön kokeiden tuloksia 

yhdistämällä tuotettua kohdeyritykselle sopiva ohutlevykappaleen oikaistun pituuden 

laskentamalli sekä sille lähtökohtaiset parametrit. SolidWorks-ohjelmistossa kappaleen 

oikaistun pituuden voi laskea k-arvoa, standardin DIN 6935 laskukaavoja tai käyttäjän itse 

luomia taivutustaulukoita käyttäen. Kohdeyrityksen käyttöön valittiin k-arvoon perustuva 

mallintaminen ja k-arvolle määritettiin tutkimuksen tulosten mukaisesti arvoksi 0,30.   

 

5.5 Tulosten uutuusarvo, yleistettävyys ja hyödynnettävyys 

Vaikka tieteellisesti tutkimuksessa ei syntynyt uutta tietoa, tulosten uutuusarvoa voidaan silti 

pitää kohdeyrityksen näkökulmasta hyvänä, sillä 3D-suunnitteluohjelmiston käyttöönottoa 

suoritetaan kohdeyrityksessä ensimmäistä kertaa. Myöskään tämän tutkimuksen kaltaista 

taustatietoa taivutuksen parametrien suhteen ei ole aikaisemmin tuotettu kohdeyrityksessä.  

 

Tutkimuksen hyödynnettävyys on työn luonteen takia hyvä, sillä tutkimuksen tulokset on 

tarkoitus hyödyntää 3D-suunnitteluohjelmiston käyttöönottoprojektissa sellaisenaan. 

Varsinkin tutkimuksen käytännön osuus antoi suoraan edellytykset ja hyvän pohjan 

SolidWorks-ohjelmiston käyttöönotolle ohutlevymallinnuksen parametrien suhteen, joilla 

päästään aloittamaan ohutlevysuunnittelu ja helposti säätää parametreja tarvittaessa. Vaikka 

uutuusarvo ja hyödynnettävyys ovat kohdeyritykselle hyvät, eivät tutkimustulokset ole 

kuitenkaan suoraan yleistettävissä aiheen haasteellisuuden vuoksi. Taivutettujen 

ohutlevytuotteiden lopulliset mitat ovat riippuvaisia mm. suunnitteluohjelmistossa 

käytettävistä taivutuksen parametreista, materiaalista ja materiaalivahvuudesta sekä 

särmäyspuristimessa käytettävistä työkaluvariaatioista, jonka vuoksi tämän tyyppiset 

tutkimustulokset ovat yritys- ja konekohtaisia.  

 

5.6 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimus antoi yritykselle hyvän teoreettisen ja käytännöllisen pohjan ohutlevyjen 

taivutuksien parametrien asettamiseen SolidWorksissä. Tuloksien mukaisilla 

taivutusparametreilla voidaan aloittaa prototyyppiosien mallintaminen ja siirtyä vaiheittain 

jo olemassa oleviin ohutlevyosiin, kun ohjelmiston käyttöönotto etenee. SolidWorksillä ja 

tulosten mukaisilla parametreilla mallinnettujen osien osalta täytyy aktiivisesti seurata 

tuotettujen osien mittojen paikkaansa pitävyyttä. Tutkimuksen taivutuskokeissa koesarjat 
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olivat melko pieniä ja yksittäisen materiaalivahvuuden testikappaleet samasta levyarkista. 

Testisarjoja tulisi laajentaa suurempiin lukumääriin, eri levyarkkeihin tai toimituseriin sekä 

useamman taivutuksen kappaleisiin.  

 

Testisarjojen laajentamisen lisäksi jatkotutkimusaiheina ovat taivutussäteen realistisemman 

mallintamisen mahdollisuudet kohdeyrityksessä ja taivutussäteen vaikutukset 

SolidWorksillä mallinnettujen kappaleiden mittoihin. Kohdeyrityksessä on käytössä kaksi 

erilaista särmäyspuristinta, joissa molemmissa käytetään kahta erilaista työkaluvariaatiota, 

joten erilaisia variaatioita ja sen myötä erilaisia toteutuneita taivutussäteitä on neljä 

kappaletta. Tämän lisäksi eri materiaalivahvuudet määrittelevät osaltaan pienimmät 

mahdolliset taivutussäteet, joten tulisi selvittää onko nykyinen 1 mm taivutussäteellä 

mallintaminen järkevää verrattuna mallintamiseen todenmukaisemmilla taivutussäteillä. 

 

Viimeisenä jatkotutkimusaiheena nousi esille vaihtoehtoisten taivutusmallien käyttäminen. 

Tämä tutkimus keskittyi Oehlerin metodin mukaisen k-arvon määrittämiseen ja 

hyödyntämiseen, mutta tulisi selvittää paras vaihtoehto kohdeyrityksen käyttöön. 

Vaihtoehtoina on standardin DIN 6935 mukaiset taivutuksesta johtuvan venymän 

laskentakaavat tai käytännön koesarjojen tuottaman tilastollisen tiedon mukaan tuotetut 

taulukot. Jälkimmäinen vaihtoehto tuottaisi luotettavan mallin, koska tulokset eivät tulisi 

teorialähteistä, vaan käytännön kokeista, jotka olisi tehty samoilla laitteilla, materiaaleilla ja 

työkaluilla kuin kohdeyrityksen normaalissa tuotannossakin. Tämä vaatii tätä tutkimusta 

laajemmat koesarjat ja tarkempaa tutkimusta eri työkaluvariaatioiden vaikutuksesta, eikä se 

ole kohdeyrityksen resurssien käytön kannalta ainakaan tällä hetkellä järkevää. 
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LIITE I, 1 

 

TAIVUTUSKOKEIDEN TULOKSET   

    

Materiaali Koekappaleiden lukumäärä   

MBC275 1,00 12   

MBC275 1,25 10   

MBS275 1,50 9   

MBS275 2,00 11   

MBC275 2,50 6   

    

Virheelliset kappaleet:    

* Vino leikkaus tai väärä koko   

** Ylitaivutettu    

    

MBC275 1,00 Ensimmäinen mittaus   

Coastone     K = 0,28 
Koekappaleen # Aihion pituus Laippa a Laippa b 

2 149,93 75,10 76,80 
3 149,92 75,15 76,80 
4 149,98 75,15 76,75 

5* 149,75-150,00 75,10 76,80 
6 149,95 75,20 76,75 
7 149,90 75,15 76,80 

Keskiarvo 149,94 75,15 76,78 

    

Safan     K = 0,29 
Koekappaleen # Aihion pituus Laippa a Laippa b 

1 149,95 75,65 76,35 
8 149,95 75,45 76,45 
9 149,95 75,50 76,45 

10 149,91 75,50 76,45 
11 149,93 75,45 76,45 
12 149,93 75,40 76,50 

Keskiarvo 149,94 75,49 76,44 

    

MBC275 1,00 Toinen mittaus   

Coastone     K = 0,61 
Koekappaleen # Aihion pituus Laippa a Laippa b 

2 149,93 75,08 76,75 
3 149,92 75,04 76,76 
4 149,98 75,12 76,70 

5* 149,75-150,00 75,14 76,78 
6 149,95 75,15 76,68 
7 149,90 75,08 76,77 

Keskiarvo 149,94 75,09 76,73 
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Safan     K = 0,60 
Koekappaleen # Aihion pituus Laippa a Laippa b 

1 149,95 75,70 76,25 
8 149,95 75,40 76,55 
9 149,95 75,35 76,50 

10 149,91 75,50 76,30 
11 149,93 75,44 76,32 
12 149,93 75,47 76,34 

Keskiarvo 149,94 75,48 76,38 

    

MBC275 1,25 Ensimmäinen mittaus   

Coastone     K = 0,28 
Koekappaleen # Aihion pituus Laippa a Laippa b 

2* 149,85-150,05 75,55 76,92 
3 149,98 75,35 77,05 
4 150,01 75,35 77,00 
5 150,03 75,38 76,95 
6 149,94 75,35 76,93 
7 149,98 75,30 77,05 

Keskiarvo 149,99 75,38 76,99 

    

Safan     K = 0,23 
Koekappaleen # Aihion pituus Laippa a Laippa b 

1** 149,96 75,40 76,30 
8 150,01 75,80 76,75 
9 149,95 75,76 76,68 

10 149,96 75,75 76,65 
Keskiarvo 149,97 75,77 76,69 

    

MBC275 1,25 Toinen mittaus   

Coastone     K = 0,63 
Koekappaleen # Aihion pituus Laippa a Laippa b 

2* 149,85-150,05 75,38 76,86 
3 149,98 75,22 76,90 
4 150,01 75,30 76,50 
5 150,03 75,36 76,84 
6 149,94 75,30 76,89 
7 149,98 75,32 76,90 

Keskiarvo 149,99 75,30 76,81 
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Safan     K = 0,46 
Koekappaleen # Aihion pituus Laippa a Laippa b 

1** 149,96 75,35 76,50 
8 150,01 75,77 76,72 
9 149,95 75,65 76,75 

10 149,96 75,72 76,72 
Keskiarvo 149,97 75,71 76,73 

    

MBS275 1,50 Ensimmäinen mittaus   

Coastone     K = 0,34 
Koekappaleen # Aihion pituus Laippa a Laippa b 

2 150,02 75,46 77,08 
3 149,98 75,51 77,08 

4* 149,90-150,08 75,53 77,20 
5 149,95 75,48 77,17 
6 150,02 75,56 77,18 

Keskiarvo 149,99 75,50 77,13 

    

Safan     K = 0,35 
Koekappaleen # Aihion pituus Laippa a Laippa b 

1 150,00 75,66 76,82 
7 149,92 75,73 76,76 
8 149,98 75,58 77,03 
9 149,95 75,62 77,01 

Keskiarvo 149,96 75,65 76,91 

    

MBS275 1,50 Toinen mittaus   

Coastone     K = 0,36 
Koekappaleen # Aihion pituus Laippa a Laippa b 

2 150,02 75,45 77,05 
3 149,98 75,55 77,06 
4 149,90-150,08 75,49 77,15 
5 149,95 75,44 77,10 
6 150,02 75,50 77,12 

Keskiarvo 149,99 75,49 77,08 

    

Safan     K = 0,38 
Koekappaleen # Aihion pituus Laippa a Laippa b 

1 150,00 75,65 76,80 
7 149,92 75,74 76,75 
8 149,98 75,55 76,95 
9 149,95 75,60 76,90 

Keskiarvo 149,96 75,64 76,85 
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MBS275 2,00    

Coastone     K = 0,25 
Koekappaleen # Aihion pituus Laippa a Laippa b 

2 150,04 75,48 78,13 
3* 153,00 78,16 78,48 
4* 152,9-153,4 78,18 78,75 
5 150,15 75,65 78,18 
6 150,05 75,51 78,22 

Keskiarvo 150,08 75,55 78,18 

    

Safan     K = 0,22 
Koekappaleen # Aihion pituus Laippa a Laippa b 

1 150,10 76,44 77,40 
7 150,01 76,36 77,38 
8 150,08 76,38 77,45 
9 150,05 76,28 77,54 

10 150,07 76,33 77,48 
11 150,08 76,30 77,50 

Keskiarvo 150,07 76,35 77,46 

    

MBS275 2,50    

Coastone     K = 0,27 
Koekappaleen # Aihion pituus Laippa a Laippa b 

2 150,30 76,83 77,81 
3 150,33 76,94 77,78 
4 150,33 76,87 77,82 

Keskiarvo 150,32 76,88 77,80 

    

Safan     K = 0,24 
Koekappaleen # Aihion pituus Laippa a Laippa b 

1** 150,39 76,82 77,50 
5 150,40 77,05 77,81 
6 150,25 76,89 77,85 

Keskiarvo 150,33 76,97 77,83 

    

Materiaali  K-arvo, Coastone K-arvo, Safan  
DX51D+Z275MBC, t = 1,00 0,28 / 0,61  0,29 / 0,60   
DX51D+Z275MBC, t = 1,25 0,28 / 0,63  0,23 / 0,46   
DX51D+Z275MBS, t = 1,50 0,34 / 0,38 0,35 / 0,38  
DX51D+Z275MBS, t = 2,00 0,25 0,22  
DX51D+Z275MBC, t = 2,50 0,27 0,24  

 


