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1 JOHDANTO 

1.1 Työn lähtökohdat ja rajaus 
 
Kandidaatintyössä tutkitaan koneistuskiinnittimien suunnittelua ja vaikutusta 

tuotantoon. Koneistavissa konepajoissa siirretään suunnitteluresursseja enemmän 

kappaleiden käsittelyaikojen ja koneistuskiinnittimien tehostamiseen, koska niihin 

keskittyvä tuotannollinen aika on pois tehokkaasta tuottavasta työstä. Tuotannon 

menetelmäkehityksen merkitys koneistuskiinnittimien osalta nousee, kun huomataan 

kappaleen asetusaikojen ja kiinnittämisen olevan hidaste.  

 

Prototyyppiasteella olevat kiinnittimet on otettu käyttöön tuotannossa, kun 

koneistuskiinnittimien suunnitteluun ei ole varattu tarpeeksi resursseja. Tämä on 

johtanut koneistuskapasiteetin tehottomaan käyttöön koneistuskiinnittimien ollessa 

viimeistelemättömiä. Tämän kandidaatintyön teoriaosuudessa keskitytään 

tarkastelemaan koneistuskiinnitintekniikoita ja kiinnittimien suunnittelussa 

huomioitavia asioita. Tarkastelun kohteena on koneistuskiinnittimien suunnittelun 

nykytila ja tulevaisuus erikoiskiinnittimien osalta. Työn käytännönosuudessa esitetään 

Ponsse Oyj:n erään valuosan koneistuskiinnittimen suunnitteluprosessi. 

1.2 Koneistuskiinnittimen suunnittelu 

 
Koneistuskiinnitin suunniteltiin Ponsse Oyj:n menetelmäkehitysosastolle. Tehtävänä oli 

uuden mallisarjan valuosan koneistuskiinnittimen suunnittelu. Tuotannon kannalta 

arvioitiin valmistusmäärien perusteella kokonaisajat kappaleiden valmistukselle ja 

tarkasteltiin koneistuskeskuksien kapasiteettia kappaleiden koneistusta varten. 

Koneistuskiinnittimestä suunniteltiin mahdollisimman helposti käytettävä ja tehokas. 

Käyttötarkastelussa tehtiin koneistuskiinnittimelle ulottuvuustarkastelu 3D-mallilla ja 

kehitettiin koneistuskiinnittimen ergonomiaa. 

 
Valuosalle suunniteltiin koneistuskiinnitin ja kehitettiin samalla kokonaisuudessaan 

koneistuskiinnittimien suunnittelua ja käytettävyyttä.  
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Ensimmäiseksi tehtiin kapasiteettitarkastelu ja arvioida miten paljon tarvitaan 

koneistusaikaa uusien valujen koneistukseen. Seuraavaksi tutkittiin 

koneistuskiinnittimen käytettävyyttä kuten värähtelyjä ja käytön helppoutta sekä 

tehokkuutta. 

2 KONEISTUSKIINNITTIMET JA NIIDEN NYKYTILA 
 
Koneistettavan kappaleen kiinnittäminen nähdään koneistavissa yrityksissä 

merkittävässä asemassa tuotantoprosessissa. Tuotettaessa rakenteellisesti yksinkertaisia 

ja selkeitä kappaleita on mahdollista käyttää kiinnittämisessä sarjavalmisteisia välineitä. 

(Kauppinen 2008, s.3.) 

2.1 Perusteita koneistuskiinnittimistä ja niiden suunnittelusta 

 
Koneistuskiinnitinsuunnittelu on usein järjestetty yrityksen sisällä, mutta silti varsinaisia 

kiinnitinsuunnittelijoita on vähän. Yleensä siitä vastaavat menetelmäsuunnittelijat, 

joiden koulutustaso on vaihtelevaa. Tiedonhankintatavat erilaisista kiinnitystavoista ja -

menetelmistä koneistuskiinnitinsuunnittelussa ovat messut, vierailut toisissa yrityksissä, 

sisäinen koulutus, työkalutoimittajien antamat tiedot sekä tiedonhankinta lehdistä ja 

kirjallisuudesta. (Kauppinen 2008, s.3.) 

 
Vahvuutena kiinnitinsuunnittelussa ja -valmistuksessa on menetelmäsuunnittelijan 

monipuolinen työkokemus, jolloin pystytään tekemään monimutkaisiin kappaleisiin 

kiinnittimet. Kehityskohteita koneistuskiinnitinsuunnittelussa ovat tuotannon 

tehostaminen, yhteistyön parantaminen tuotesuunnittelun ja tuotannonkehityksen välillä 

sekä esimerkiksi kiinnitysteknologioiden nopea käyttöönotto. Huomioitavia asioita ovat 

myös sarjatuotannon haasteet eli asetusaikojen lyhennys sekä yhteistyöongelmien 

ratkaiseminen tuotesuunnittelun ja koneistuksen välillä. (Kauppinen 2008, s.3.) 

 
Kiinnittimien laatua seurataan välillisesti tai suoraan, mutta keskittyminen tuotannon 

tehokkuuteen on vähäistä. Kiinnittimien sijaintitiedot löytyvät konepajalta 

dokumentoituina sekä CAD-piirustuksina. Koulutusta koneistuskiinnittimien 

kehittämiseen tarvitaan, mutta sen saatavuudesta ei ole tietoa. (Kauppinen 2008, s.3.) 
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Eurooppalaiset työstökonevalmistajat kehittävät uudelleen muokattavia järjestelmiä, 

joilla tarkoitetaan moduleista rakentuvaa koneistuskiinnitintä, joka on nopeasti 

muunnettavissa uusiin tehtäviin. Ratkaisulla päästään nopeasti muuntautuviin 

järjestelmiin ei jatkuvasti muuttuviin järjestelmiin. Uudelleen muokkautuvalla 

tarkoitetaan, että koneistuskiinnitin voi muuttua työkappaleen koon- ja työkappaleen 

geometrian suhteen. Koneistuskiinnitin voi muuttua myös tuotantovolyymin- ja 

nopeuden suhteen, sekä koneistusprosessin- tai valmistustarkkuuden suhteen. 

(Kauppinen 2008, s.3.) 

2.2 Työkappaleen kiinnityksen vaikutus tuotantoon 

 
Tehokkaan työstön oleellinen osa ovat tehokkaat koneistuskiinnittimet. Asetusaikojen ja 

kiinnityksen nopeutuessa ja yksinkertaistuessa lyhenevät työstökoneen tuottamattomat 

ajat. Koneistuskiinnittimiltä toivotaan muunneltavuutta ja mahdollisuutta valmistaa 

kappaleita tuoteperhekohtaisesti. Tosin useimmat koneistuskiinnittimet ovat 

käytettävissä vain yhtä tuotetta kohti. Koneistuskeskuksissa pyritään käyttämään 

ryhmäkiinnittimiä, joihin voidaan kiinnittää useita kappaleita samasta 

kokoonpanoryhmästä. Tuotannon kannalta tehokkainta olisi jos ryhmäkiinnittimeen 

voitaisiin asentaa useita kappaleita samasta kokoonpanoryhmästä. Tällöin voitaisiin 

yksinkertaistaa tuotannonohjausta ja helpottaa osien virtausta kokoonpanoon. (Aaltonen 

1997, s. 244.) 

 
Koneistuskeskuksella työstettävissä työkappaleissa on yleensä työstettävänä tasoja ja 

reikiä. Kiinnityksen on oltava tarpeeksi tukeva ja kappaletta on mielellään voitava 

koneistaa samalla kiinnityksellä useista eri suunnista. Kiinnitystä helpottaa se, että 

koneistuskeskusten paletti on usein indeksoitava eli pyörivä. Koneistuskiinnittimet 

kannattaakin suunnitella esimerkiksi nelisivuisiksi, jolloin yhden paletin koneistusaikaa 

voidaan kasvattaa välttäen näin turhia asetuksia ja kappaleiden vaihtoja esimerkiksi 

koneistuskeskuksella. (Aaltonen 1997, s. 245.) 

2.3 Kiinnittämisen periaate 

 
Työkappaleen paikoittamisella tarkoitetaan sen sijainnin määrittämistä työkaluun 

nähden. Koneistettaessa täytyy kappaleen sijainnin olla yksikäsitteisesti määrätty ja sen 

sijainti on säilyttävä siihen vaikuttavista voimista riippumatta.  
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Suunniteltaessa kiinnitintä on ensimmäisenä valittava työkappaleen paikoitustasojen 

lukumäärä ja asema. Sitten valitaan tasoille sijoitettavien paikoituspisteiden asema, 

sijainti ja lukumäärä. Mittaperuspinta on pinta, josta lähtien jokin työstämällä 

valmistettu mitta on piirustuksessa annettu ja jota peruspintana käyttäen se tarkastetaan.  

Työkappaleen mittaperuspintoina käytettävät tasot ovat paikoitustasoja ja niiden 

määrittämiseksi on tunnettava työkappaleen mittaperuspintojen lukumäärä ja asema.  

 
Kuvassa 1 on työstösuuntien vaikutus kappaleen mittaperuspintojen määrään. 

Normaalisti kaikki työkappaleen peruspinnat ovat yhdensuuntaiset jonkin 

koordinaattijärjestelmän kolmen tason (X-Y, Y-X ja Y-Z) kanssa, jolloin voidaan 

peruspintojen sijainnin vaihtelu esittää kuvan 1 mukaisesti. (MET 1982, s.59.) 

 

 
Kuva 1. Työstösuuntien vaikutus mittaperuspintojen määrään (MET 1982, s.59.). 

 
Paikoituspinta ei aina voi olla sama kuin mittaperuspinnan asento johtuen työkappaleen 

geometriasta, valmistustavasta ja työkappaleen pinnan laadusta. Tällöin on käytettävä 

esimerkiksi kuvan 2 apupaikoituspintoja, jotka voidaan koneistaa pois käytön jälkeen. 

(MET 1982, s.61.) 
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Kuva 2. Kappaleen paikoitusta helpottavia apupaikoituspintoja (MET 1982, s.61.). 
 

2.3.1 Kiinnittämisen perusstatiikka 
 
Kaikilla kiinteillä kappaleilla on kuusi vapausastetta, jolloin kappale voi liikkua kolmen 

akselinsa ympäri ja niiden suunnassa. Työkappaleen asema on määrättävä vastaavasti 

työstötapauksen mukaan joko yhdessä, kahdessa tai kolmessa tasossa. Kuvassa 3 on 

työkappaleen yksittäisiä paikoitustasoja merkattu numeroin I, II ja III. Suorakulmaisen 

työkappaleen paikoittamiseen tarvitaan kuusi paikoituskohtaa kolmessa mittapinnassa 

kaikkien kuuden vapausasteen sitomiseksi niin kuin kuvassa 3. (MET 1982, s.63.) 
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Kuva 3. Paikoituskohdat paikoituspintoja määrättäessä (MET 1982, s.63.). 

2.3.2 Kiinnittäminen 
 
Koneistuksen alussa kappaleessa on yleensä vain koneistamattomia pintoja jolloin on 

työkappale ensimmäisessä työvaiheessa paikoitettava koneistamattoman pinnan 

mukaan. Tällöin paikoituspinnaksi valitaan mahdollisimman suuri pinta ja paikoitus on 

tehtävä siten, että työstön jälkeen jäljelle jäävät ainepaksuudet tulevat yhtä suuriksi. 

Valukappaleissa ei saa käyttää jakosaumaa siihen syntyvän purseen vuoksi, jolloin 

paikoittaminen on tehtävä jakosauman viereisiä pintoja käyttäen. (MET 1982, s.62.) 

 
Paikoituskohtia määritettäessä on otettava huomioon paikoituselimien kaksi toimintoa, 

jotka ovat työkappaleen aseman määrääminen ja toisaalta työstövoimien, 

kiinnitysvoimien ja työkappaleen oma painon vastaanottaminen. Paikoituksella on 

näistä kaikkein suurin merkitys. (MET 1982, s.62.) 

 

Paikoituskohtien asema määräytyy sen mukaan missä paikoitustasossa on käytettävissä 

työkappaleen suurin pinta, koska paras mahdollinen paikoitustarkkuus saavutetaan kun 

paikoituskohdat asetetaan mahdollisimman kauas toisistaan. Ohjeita paikoituspisteiden 

valintaan ovat 
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- suurin määrä paikoituspisteitä on sijoitettava sille paikoitustasolle, 

jossa käytettävissä oleva työkappaleen pinta on suurin 

- paikoituspisteet on asetettava kuhunkin paikoitustasoon niin, että 

niiden välimatka on mahdollisimman pitkä 

- paikoituspisteiden vaikutussuunta on oltava kohtisuoraan työkappaleen 

pintaa vastaan 

- paikoituselinten vastavoimien ja vaikuttavien resultoivien 

voimakomponenttien vaikutussuorien välisten etäisyyksien tulee olla 

mahdollisimman pienet. (MET 1982, s.63.) 

2.4 Koneistuskiinnittimen tehtävät 

 
Kiinnittimen tehtävänä on työkappaleen paikoittaminen oikeaan asentoon työkaluun ja 

työstökoneeseen nähden toistuvasti riittävällä tarkkuudella. Kiinnittimen on tuettava, 

pidettävä työkappale paikoillaan ja otettava vastaan lastuamisvoimien komponentit sekä 

syntyvät momentit aiheuttamatta kappaleeseen haittaavia muodonmuutoksia. 

Kiinnittimellä on oltava seuraavia etuja: 

 
- inhimillisten virhemahdollisuuksien minimointi 

- varmat ja helpot kiinnitykset 

- lyhyemmät valmistus- ja tarkastusajat 

- työkalujen jälleenasetuksen poistaminen tilausten toistuessa 

 
Perustoimintojen lisäksi käytettävyyteen ja tehokkuuteen liittyen kiinnittimeltä 

edellytetään myös seuraavia asioita: 

 
- Kappaleiden irrotus, vaihto ja kiinnitys on oltava nopeaa. 

- Kiinnittimen tulee olla pitkäikäinen, helppokäyttöinen, turvallinen ja 

sen huoltotarve vähäinen. 

- Hinnaltaan kiinnittimien on oltava hyväksyttävässä suhteessa 

työstökoneeseen ja saavutettavaan hyötyyn nähden. 

- Kiinnittimien rakenne suunnitellaan sellaiseksi, että kappaleet on 

työstettävissä mahdollisimman monelta suunnalta yhdellä 

kiinnityksellä. 
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- Kiinnittämiseen käytettävien voimien on oltava mahdollisimman 

pienet, mutta riittävän tukevat vaimentamaan lastuamisvoimien 

aiheuttamat värähtelyt hyväksyttävälle tasolle. 

- Kiinnittimien tulee olla kiinnityspinnoiltaan tarkkoja työstettävän 

kappaleen mittatoleranssien puitteissa. 

- Muodonmuutoksista tms. aiheutuvat vaihtelut eivät saa ylittää 

valmistustoleransseja. (MET 1989, s.7.) 

 
Joustavaan tuotantojärjestelmään tulevalta kiinnittimeltä edellytetään soveltuvuutta 

automatisoituihin valmistusjärjestelmiin, jotka kykenevät pitämään yllä 

keskeytymätöntä tuotantoa työkappaleiden ja sarjojen vaihdellessa järjestelmälle 

ominaisissa rajoissa. Tärkeitä ominaisuuksia kiinnittimeltä automatisoiduissa 

konepajajärjestelmissä ovat 

 
- soveltuvuus muodoiltaan ja kooltaan erilaisille kappaleille 

- koneistus mahdollisuus erilaisilla järjestelmään kuuluvilla koneilla 

- työkappaleiden kuljetusten helppous 

- valu- ja taetoleranssien kompensointi 

- tehokkaan lastunpoiston mahdollisuus (MET 1989, s.7.) 

2.5 Kiinnitintekniikat ja -tyypit 
 
Joustavissa valmistusjärjestelmissä ratkaistaan työkappaleiden kuljetukseen ja 

varastointiin liittyvät ongelmat usein palettien käytöllä. Kiinnittämisen automatisointi 

on vaikeaa vaihtelevien kappaleiden, pienten eräkokojen ja valmistussarjojen 

vaihtuvuuden takia. Työkappaleiden kiinnittäminen paleteille tapahtuu usein 

manuaalisesti perinteisillä kiinnitysmenetelmillä, jolloin järjestelmissä käytetyt 

kiinnitintyypit ovat lähes poikkeuksetta erikois- tai rakennussarjakiinnittimiä. Kuvassa 4 

on kaavio millä perusteella kiinnitinmenetelmä valitaan valmistusta varten. Käytännössä 

kappaleiden sarjakoon kasvaessa muodostuu edullisemmaksi tehdä erikoiskiinnitin, kun 

taas pieniä sarjoja tehtäessä pyritään käyttämään standardisoituja yleiskiinnittimiä. 

(MET. 1989. s.7.) 
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Kuva 4. FM-järjestelmiin soveltuvat kiinnitysmenetelmät (MET 1989, s.7.). 

 
 Koneistuskiinnittimet voidaan jakaa kolmen päätyyppiin, jotka ovat  

 
- itsetoimiset kiinnittimet, joissa kiinnitysvoima synnytetään 

painovoiman, työstövoimien, työliikkeen tai adheesion avulla 

- manuaaliset kiinnittimet, joissa ihminen synnyttää kiinnitysvoiman 

käyttäen epäkeskoa, kiilaa, ruuvia tai vipuja tms. 

- laitetoimiset kiinnittimet, joissa kiinnitysvoima tuotetaan hydraulisesti, 

pneumaattisesti, sähköisesti tai magneettisesti (MET 1989, s.7.) 

2.6 Palettijärjestelmä 
 
Paletti toimii vaihdettavana työstövoimia välittävänä liitoselimenä työkappaleen ja 

työstökoneen pöydän välillä. Paletin tehtävät standardisoituna välikappaleena ja 

työkappaleen kuljetusalustana ovat 

 
- kiinnityksessä 

- siirrossa ja varastoinnissa 

- automaattisessa kappaleenvaihdossa 
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- lukituksessa työstökoneen pöytään 

- työkappaleen työvaiheen tunnistuksessa (MET 1985, s.9). 

 
Palettien lukitus ja paikoitusratkaisut ovat suurimmaksi osaksi valmistajakohtaisia ja 

palettien standardisointi tältä osin on vielä kesken. Palettien kiinnityspintojen koot on 

sitä vastoin standardisoitu. Työkappaleen kiinnitykseen käytetään paletteja siten, että 

standardipaletille kiinnitetään työkappale vaihdettavien kiinnittimien avulla tai kiinnitin 

ja paletti muodostavat kiinteän kokonaisuuden, johon työkappaleet kiinnitetään. 

Paletilta toivottavia ominaisuuksia ovat 

 
- tukevuus eri suuntiin 

- hyvä käsiteltävyys 

- vähäinen herkkyys lastuille ja lastuamisnesteille 

- hyvä paikoitustarkkuus (MET 1985. s.9) 

2.7 Värähtelyt koneistuskiinnittimessä 

 
Ominaisarvoanalyysillä selvitetään monimutkaisille rakenteille ominaisia 

värähtelytaajuuksia ja -muotoja. Dynaamista herätettä aiheutettaessa rakenteelle on 

ominaista värähdellä lähellä sille ominaisia herätetaajuuksia. Näitä taajuuksia mitataan 

värähtelyistä aiheutuvien kiihtyvyyksien avulla. Rakenteen ominaistaajuuksilla 

tarkoitetaan taajuuksia, joilla rakenne alkaa värähdellä ja joutuu resonanssiin. 

Värähtelytaajuudet voidaan määritellä elementtimenetelmää käyttävillä ohjelmilla. 

(Inman 2001, s. 295 -303, 469 -480,546 -554.) 

 
Herätteen aiheuttama resonanssi lisää energiaa koneistuskiinnittimen värähtelyyn sille 

ominaisella taajuudella, jolloin sekä esimerkiksi koneistuskiinnitin, että työstettävä 

kappale alkavat värähdellä yhä kasvavalla amplitudilla. Tällainen käyttäytyminen voi 

johtaa koneistustyökalun mekaanisen vaurioon, koneistuksen epätarkkuuteen ja 

koneistuskeskuksen mekaanisten osien lyhentyneeseen elinikään. (Inman 2001, s. 295 -

303, 469 -480,546 -554.) 

2.8 Ominaisvärähtelytaajuuksien laskennallinen teoria 
 
Koneistuskiinnittimessä on kyse harmonisesta pakkovärähtelystä karan pyörimisen 

aiheuttaessa herätettä koneistuksessa kiinnittimeen kappaleineen.  
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Seuraavassa on esitetty matemaattinen pohja ominaisarvoanalyysille matriisein. 

Käytännön osuudessa tutkitaan koneistuskiinnittimen ominaisvärähtelytaajuuksia 

käyttäen elementtimenetelmään perustuvaa ohjelmaa, joka käyttää laskennassa 

ominaisarvoanalyysin teoriaa. Harmoniselle pakkovärähtelylle on liikeyhtälö, jossa 

useampi vapausaste voidaan esittää matriisimuodossa seuraavasti: 

 
M&x& +Cx& + Kx = F,    (1) 

 
jossa M on n× n – massamatriisi sisältäen inertiakuvauksen. 

C on n× n – vaimennusmatriisi ja kuvaa systeemin vaimennusta. 

K on n× n – jäykkyysmatriisi ja kuvaa systeemin jäykkyyttä. 

&x& on n ×1- kiihtyvyysvektori ja kuvaa systeemin alkioiden kiihtyvyyksiä. 

x& on n ×1- nopeusvektori ja kuvaa systeemin alkioiden nopeuksia. 

x on n ×1 – asemavektori ja kuvaa systeemin alkioiden asemaa. 

F on n ×1 – voimavektori ja kuvaa systeemin ulkoisia voimia. 

 

Joustavan kappaleen ominaisarvot voidaan määrittää kun liikeyhtälön yleistetty 

voimavektori asetetaan nollaksi kuten yhtälössä 2. Vaimennustermiä Cx& ei oteta 

huomioon tässä analyysissä.  

 

Mu&& + Ku = 0,   (2) 

 

missä u&& kuvaa solmujen kiihtyvyyksiä ja u kuvaa solmujen asemaa 

Yhtälö (2) kuvaa näin vapaata vaimenematonta värähtelyä, johon ei vaikuta ulkoisia 

voimia. 

 
Ominaiskulmataajuudet haetaan liikeyhtälöstä ajansuhteen integroituvan 

ratkaisuyritteen muodossa. 

 

x(t) = usin(ωt +φ ),   (3) 
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jossa φ kuvaa systeemin alkutilaa ja  ω kuvaa systeemin kulmanopeutta. Toinen 

aikaderivaatta ratkaisuyritteelle on muotoa (Inman 2001, s. 295 -303, 469 -480, 546 -

554.): 

 
&x&(t) = −ω 2usin(ωt +φ )   (4) 

 
Homogeeninen yhtälö saadaan kun sijoitetaan ratkaisu yritteen toinen aikaderivaatta (4) 

vaimenemattoman vapaan systeemin liikeyhtälöön (2).  

 
M(−ω 2 )usin(ωt +φ ) + Kusin(ωt +φ ) = 0 

 
ja sievennettynä (−ω 2M + K)u = 0   (5) 

 
Edellä olevalle yhtälölle löytyy ratkaisut vain silloin kun kerroinmatriisin determinantti 

on nolla: 

 
det(−ω 2M+ K) = 0    (6) 

 
Ominaiskulmataajuudet ω voidaan ratkaista homogeenisesta yhtälöstä (6) ja 

sijoitettaessa ominaiskulmataajuudet takaisin yhtälöön (5), saadaan vastaavat nollasta 

poikkeavat ominaismuodot u. Ratkaisuvektorit kuvaavat kunkin solmun tyypillistä 

siirtymätilaa kullekin ominaiskulmataajuudelle, joten ratkaisuvektorit kuvaavat 

systeemin ominaismuotoja. Solmujen määrän ja solmujen vapausasteiden määrän tulo 

on suoraan verrannollinen saatujen ratkaisujen määrään eli ominaiskulmataajuuksien ja 

ominaismuotojen määrään. (Inman 2001, s. 295- 303, 469- 480, 546- 554.) 

 
Ominaistaajuudet saadaan ominaiskulmataajuuksista seuraavasti. 

 
f = 2πω,     (7) 

 
jossa f on ominaistaajuus. (Inman 2001, s. 295 -303, 469 -480, 546 -554) 
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3 PONSSEN KONEISTUSKIINNITTIMET JA NIIDEN SUUNNITELU 

 
Tämän kandidaatintyön kohdeyritys Ponsse Oy käyttää Fastemsin FMS-korkeavarastoa, 

johon on liitetty koneistuskeskuksia ja hitsaussoluja. Käytössä on pääasiassa 

erikoiskiinnittimiä, jotka ovat yrityksessä suunniteltuja. Kiinnitinmoduleita ja 

standardiosia on käytössä vain kohteissa, joihin niitä on helppo soveltaa. Standardiosia 

tilataan valmistajilta ja käytetään erikoiskiinnittimissä, joihin kiinnitetään 

yksinkertaisen geometrian omaavia suorakaiteen muotoisia kappaleita. Suunniteltavan 

koneistuskiinnittimen reunaehdot muodostuvat käytössä olevien koneiden ja 

kapasiteetin mukaisesti. 

3.1 Ponsse yrityksenä 
 
Ponsse Oyj on myynti-, huolto-, teknologia- ja teollinen yhtiö metsäkonealalla ja on 

suomalainen valmistaja ympäristöystävällisissä tavaralajimenetelmän metsäkoneissa 

maailmanlaajuisesti. Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja 

yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien 

puunkorjuuratkaisujen kehittäjä ja valmistaja maailmassa. Yhtiön kotipaikka on 

Vieremä ja yrityksen osakkeet noteerataan OMX:n pohjoismaisella listalla. Konsernin 

palveluksessa on noin 1000 työntekijää, ja sillä on toimintaa 40 maassa. (Ponsse, 2008) 

3.2 Työstettävä kappale 

 
Uusi työstettävä kappale on valu, joka täytyy koneistaa ennen hitsausta. Valukappaleen 

materiaalina käytetään nuorrutettua valuterästä. Käyttäjien kokemuksen mukaan 

kyseisen materiaali on lastuttaessa sitkeää, joten lastut eivät kunnolla katkea, mikä 

aiheuttaa lastujen kiertymistä karan ja terän ympärille hankaloittaen työstöä. 

Valukappaleiden tarkkuusluokaksi valuyritys ilmoittaa CT 10, joka käytännössä 

tarkoittaa työstettävillä kappaleilla valun perusmittojen tarkkuuden vaihtelua välillä 4 

mm – 10 mm. (Pere 1995.) 

3.3 Suunnitteluohjelmistot Ponssella 

 
Suunnittelussa käytettiin Solid Works 2007 CAD-ohjelmaa ja apuna Atonin tuote 

tiedonhallintajärjestelmää (PDM).  



 

14 
 

Karkea aikataulu projektille tehtiin Microsoft Project projektinhallinta sovelluksella. 

Suunnitellun koneistuskiinnittimen rakenteellisia ominaisuuksia tarkasteltiin 

elementtimenetelmää hyväksikäyttävällä Ansys Workbench 11.0 ohjelmalla. Ansys 

Workbench on käyttöliittymä Ansyksestä esimerkiksi Solid Worksin rinnalle, jolla 

pyritään helpottamaan FEM-analyysien tekemistä. Kappaleen ja kiinnittimen 

värähtelyongelmaa työstössä analysoitiin tässä työssä käyttämällä apuna Ansys 

Worbench ohjelmistoa selvittämällä sillä koneistuskiinnittimen 

ominaisvärähtelytaajuudet. 

3.4 Koneistuskeskukset 
 
Kiinnittimet suunniteltiin vaakakaraisille koneistuskeskuksille niiden koneistusmittojen 

mukaiseksi. Kuvassa 5 on paletit ja kiinnittimet kappaleineen, jotka koneistetaan. 

Maksimissaan voidaan laittaa jonoon 6 erilaista työstettävää kappaletta. 

 

 
Kuva 5. Työstökeskuksen työympäristö 

 
Koneistustila on kuvassa 6 ja siitä Solid Worksilla tehty kokoonpanomalli kuvassa 7. 

Koneistuskeskuksen ulottuvuuksista työstössä tehtiin Solid Worksilla kokoonpanokuva, 

joka määriteltiin työkalujen ulottuvuuksien mukaisesti kuten kuva 8 osoittaa. 
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Kuva 6. Koneistuskeskuksen koneistustila 

 

Kokoonpanokuvassa voitiin työstön ulottuvuutta tarkastella suunnitellun kiinnittimen 

osalta ja simuloida yksinkertaisesti koneistusta. Näin saatiin helpotettua 

kiinnitinsuunnittelua ja varmistettua kiinnittimen soveltuvuus kyseiselle työstökoneelle. 

Kuvassa 7 on kokoonpanokuvana työstötila ja liikkuvuuksien raja-arvot. 
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Kuva 7. Koneistustilasta laadittu 3D-ympäristö 

 
Vaatimuksena koneistuskiinnittimelle oli, että kiinnitettävät kappaleet on saatava 

koneistettua valmiiksi mahdollisimman vähillä kiinnitysvaiheilla eli erilaisilla 

kiinnityksillä. Samaan kiinnittimeen on saatava mahdollisimman monta kappaletta ja 

koneistettavien kappaleiden tarkkuus täytyy olla annettujen toleranssien mukainen. 

Kappaletta koneistettaessa työkalujen aiheuttamat värähtelyt kiinnittimessä on oltava 

hallinnassa. Koneistuskiinnittimen on oltava helppokäyttöinen. Kustannukset 

huomioidaan ilman erillisiä laskelmia, koska on kyse pitkäaikaiseen käyttöön 

tarkoitetusta tuotannon apulaitteesta. 

4 SUUNNITTELUPROSESSIN TULOKSET 

  
Ensin kandidaatintyöhön tehtiin karkea suunnitteluaikataulu liitteessä I, jonka avulla 

tarvittavat työhön liittyvät osa-alueet saatiin tehtyä ajallaan ja tutkittua tarvittavassa 

aikamäärässä. Seuraavaksi tehtiin kapasiteettitarkastelu koneistuskeskuksista, joilla 

kappaleita olisi tarkoitus työstää. Varsinainen suunnittelutyö aloitettiin pienen 

mallisarjan valun koneistuskiinnittimen pohjalta.  
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Koneistuskiinnitin suunniteltiin osineen kokonaan Ponssella ja osat tilattiin 

alihankkijoilta. Koneistuskiinnittimessä valmiita komponentteja olivat vain 

kiinnityspultit ja mutterit. Kiinnittimen käytettävyystarkastelussa otettiin huomioon 

mekaaninen puoli kuten värähtelyt ja jännitykset sekä siirtymät. Käytettävyydessä 

arvioitiin kiinnittimen turvallisuutta tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. 

Päätavoitteena suunnittelussa kuitenkin yritettiin päästä mahdollisimman tehokkaaseen 

tulokseen eli minimoida eri kiinnitysvaiheet ja asetusajat unohtamatta kustannuksia ja 

turvallisuutta. 

4.1 Kapasiteettitarkastelu, kiinnitystyyppi ja kiinnitysmenetelmän valinta 

 
Kapasiteettitarkastelun tavoitteena oli tarkastaa, miten kovalla käytöllä valuosiin sopivat 

koneistuskeskukset ovat. Kapasiteettitarkastuksessa arvioitiin eri kappaleiden vaatimat 

työstöajat koneistuskeskuksilla ja tehtiin näiden perusteella taulukot, joista voitiin 

helpommin hahmottaa kapasiteetin käytön tilanne. Sopivimmaksi kiinnitystekniikaksi 

koneistettaville kappaleille tuotantomäärän ja geometrian osalta valittiin 

erikoiskiinnittimet. Erikoiskiinnitin sopi parhaiten koneistuskiinnittimeksi kappaleen 

ominaisuuksien, geometrian sekä kustannuksen puitteissa ja niin kuin arvioitiin myös 

kuvan 4 tietojen perusteella. 

4.2 Koneistuskiinnittimen mallintaminen ja sen kestävyystarkastelu 

 
Suunnittelu voitiin aloittaa apuna käyttäen pienemmän mallisarjan valun kiinnitintä. 

Työ eteni ulottuvuustarkastelujen ja käyttäjien antaman palautteen avulla. Käytännössä 

edettiin luonnoksista siirtyen sitten Solid Works ohjelmistolla mallinnukseen. 

Kiinnityksen Solid Works mallinnus aloitettiin kokoonpanosta, jossa oli valmiiksi 

työstettävät kappaleet. Dynaamista tarkastelua kiinnittimelle ei tehty, koska liikkuvat 

osat olivat vähäisiä ja niille tulevat rasitukset liikkeessä pieniä. Staattinen analyysi 

tehtiin Ansys Workbench ohjelmistolla arvioimalla kaikkein suurimman työstövoimista 

tulevan resultantin aiheuttama rasitus kiinnittimeen. 

4.3 Ominaisvärähtelytaajuudet 
 
Ansys Workbenchillä tehtiin analyysi, jonka perusteella saadaan koneistuskiinnittimen 

ominaisvärähtelytaajuudet.  
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Ominaisvärähtelytaajuuksien ominaismuotoja ei esitetä, koska värähtelyn tarkka 

tutkiminen ei ole työn päätarkoitus. Taulukossa 1 on 6 ensimmäistä 

ominaisvärähtelytaajuutta 

Taulukko 1. Koneistuskiinnittimen ominaisvärähtelytaajuudet 

 

Ominaismuoto Ominaistaajuus [Hz]
1 142 
2 179 
3 217 
4 310 
5 405 
6 435 

 

4.4 Koneistuskiinnittimen käytettävyyden tarkastelu  

 
Koneistuskiinnittimen käytettävyyttä tarkasteltiin huolella jo suunnitteluvaiheessa siten, 

että koneistajilta kysyttiin mallien perusteella mielipiteitä ja arvioita sekä vinkkejä 

suunnitteluun. Käyttötarkastelussa otettiin huomioon käytettävyyteen liittyvät seikat 

kuten käyttökorkeus, kiinnitysmenetelmä sekä kiinnityksen helppous ja nopeus. 

Kiinnitysmenetelmä yhtenäistettiin esimerkiksi käyttämällä kiinnitysruuveina 

pelkästään M16 kokoluokkaa. Kuvassa 8 on näkyvillä koneistuskiinnittimen 

ulottuvuustarkastelu kokoonpanoa apuna käyttäen. Kokoonpano kuvassa tarkastetaan 

kiinnittimen sopiminen työstötilaan, koneistuksen mahdollisuus sekä kiinnittimen 

käytettävyys koneistustilanteessa.  
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Kuva 8. Koneistuksen ulottuvuustarkastelu valuosalle 

 

5 LOPPUTULOKSEN TARKASTELU JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

 
Koneistuskiinnittimen piirustusten valmistuttua laitettiin osat valmistukseen 

alihankkijoille. Toimintaperiaatteeksi kiinnittimelle muodostettiin samanlainen kuin 

edellisissäkin Ponssen koneistuskiinnittimissä. Kiinnittäminen tehtiin samankokoisilla 

paikoitusruuveilla ja saatiin mahdollisimman yksinkertaiseksi ja vapausasteet 

eliminoivaksi. 

5.1 Työstön aiheuttamien rasitusten ja värähtelyjen tarkastelu 

 
Työstökoneiden aiheuttamat värähtelyt ovat ongelma työstettäessä nuorrutettua 

valuterästä. Analyysin tarkoituksena selvitettiin miten saa Ansys Workbench 11.0 

ohjelmistolla laskettua ominaisvärähtelytaajuudet. Ominaisvärähtelytaajuuksista 

huomattiin, että koneistuskiinnittimelle ne ovat alhaalla, joten riskit resonointiin ovat 

olemassa. Työstökoneen antamien herätteiden arviointi on vaikeaa, mutta 

yksinkertaistettuna voidaan ajatella karan antavan yhden herätteen yhdellä kierroksella. 

Siten saatiin laskettua herätteet laskemalla suoraan käytettävistä työstöarvoista. 
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Koneistuskeskuksen karan pyörimisen kierrosluvut vaihtelevat välillä 500 -3000 rpm. 

Työkalujen terien lukumäärän vaihdellessa n. 2-16, lastuamisen aiheuttamat taajuudet 

vaihtelevat välillä 20 – 800 Hz jos oletetaan, että jokainen terä antaa yhden herätteen 

yhdellä kierroksella. Nämä taajuudet sattuvat koneistuskiinnittimen 

ominaisvärähtelytaajuuksille ja resonointi on mahdollista. Analyysin tuloksia ei 

verifioitu käytännössä, joten ne ovat suuntaa antavia ja niistä voitiin päätellä mitä 

suuruusluokkaa kappaleen ominaisvärähtelytaajuudet ovat. 

 
Tuotannon menetelmäkehityksessä ei ole aina resursseja esimerkiksi koneistuskiinnitin 

suunnittelussa jäädä tekemään tarkkoja analyysejä. Analyysissä selvitettiin miten 

helposti ohjelmistolla saa tehtyä suunnitellulle kiinnittimelle nopean suuntaa antavan 

analyysin, joka voisi helpottaa ja auttaa itse suunnitteluprosessia ja 

koneistuskiinnittimien kehitystyötä. Workbench hakee määritellyn geometrian valitusta 

hakemistosta ja luo käyttäjän määritelmien mukaisesti elementtiverkon ja laskee 

määritellyt tarvittavat analyysit. Workbench muodostaa analyysistä raportin, jossa on 

näkyvillä kaikki tieto mitä Ansyksen on pyydetty laskea ja tämä nopeuttaa tuotannon 

menetelmäsuunnittelijan työtä. 

5.2 Koneistuskiinnittimen toimintaperiaate 

 
Koneistuskiinnittimen toimintaperiaatteessa noudatettiin samoja linjoja kuin olemassa 

olevissa kiinnittimissä. Toimintaperiaate on yksinkertainen, kestävä, nopea ja käytettävä 

sekä samantapainen kuin olemassa olevan pienen mallisarjan valuosan kiinnittimellä. 

Erona olemassa olevaan kiinnittimeen on, että uusi kiinnitin on kaksi kertaa 

tehokkaampi vanhaan verrattuna. Koneistuskiinnitin pultataan ensin palettiin kuvan 9 

punaisen nuolen osoittamista neljästä reiästä. Kiinnitin asetetaan palettiin 

mahdollisimman lujasti käyttäen apuna myös sivuun tehtyjä tukireikiä, joihin laitetaan 

ruuvit pitämään kappaletta paikallaan. 

 

Seuraavaksi voidaan kiinnittää yläpuolella työstettävät kappaleet. Sinisen nuolen 

osoittama osa kääntyy toisen ruuvin varassa, jolloin saadaan pujotettua valuosa 

paikalleen. Valuosa asettuu alla olevien neljän tai vaihtoehtoisesti kolmen vasteruuvin 

päälle ja sivuilta tukevat valuosaa mustan nuolen osoittamat vasteruuvit. 
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Kuva 9. Valmis koneistuskiinnittimen malli 
 
Ylemmässä kiinnityksessä koneistetaan ensimmäinen vaihe. Alemmassa vaiheessa 

käytetään apuna koneistettua pintaa, jonka muodon mukaisesti valuosa asetellaan ala-

sovite osaan ja kiinnitetään keltaisen nuolen osoittamalla kappaleella kiristäen ruuvilla 

se valuosaa vasten. Alemmassa vaiheessa koneistetaan toinen vaihe, jonka jälkeen 

koneistus on valmis. Koneistuskiinnittimen asennuskuva on liitteessä II, jossa on 

näkyvillä itse osat ja niiden sijoittelu. 
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5.3 Suunnitteluprosessin lopputulos 
 
Valun kiinnittimestä saatiin lopulta versio, jossa saadaan koneistettua 4 valua kerralla ja 

samalla kiinnittimellä. Kiinnitys on koneistajan kannalta helppo, koska se tapahtuu 

asettamalla kappale paikalleen ja kiristämällä pari pulttia. Palettiin hitsataan särmätyt 

viistot levyt lastujen poistumisen auttamiseksi ja toisaalta lisäämään kiinnittimen 

jäykkyyttä, jolla saadaan kiinnittimen ominaisvärähtelytaajuuksia nostettua ylemmäksi. 

Lopputulos muodostettiin mallinnuksen, tutkimuksen ja palaverien pohjalta, joita 

pidettiin koneistajien, menetelmäsuunnittelijoiden sekä esimiesten kanssa. Myös 

kiinnitystekniikoiden selvitystyö sekä ulottuvuustarkastelun kehittäminen antoivat 

paljon tietoa millainen koneistuskiinnittimen täytyy olla.  

5.4 Jatkokehitysideat ja mahdollisuudet 

 
Kehitysmahdollisuuksia kyseiselle kiinnittimelle tuli paljon jo suunnittelu, mallinnus 

sekä selvitysvaiheessa. Ideoita tuli koneistajilta, työnjohtajilta ja muilta 

menetelmäsuunnittelijoilta sekä kirjallisuudesta.  Mahdollisuudet kehittää kiinnitintä 

ovat kiinnityksen automatisoinnin ja helpotuksen puolelta ei niinkään rakenteellisesti 

vaan eri toimilaitteita hyväksi käyttäen. Kappaleen kiinnityksessä olisi mahdollista 

käyttää apuna esimerkiksi hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa. Koneistuskiinnittimessä 

voisi esimerkiksi yläpuolen kiinnitykseen käyttää enerpacia (hydraulinen lukkiutuva 

kiinnityssylinteri) tai pneumatiikka sylinteriä. Kummatkin käyttövaihtoehdot vaatisivat 

kuitenkin lukittuvan sylinterin tai hydrauliikkaa käytettäessä jopa paineakun, jotta 

tarvittava kiinnitysvoima säilyisi kiinnittimessä. Kiinnittimeen olisi myös mahdollista 

vaihtaa kiinnityselimiksi standardikiinnitysrautoja. Kuvassa 10 on enerpac 

kiinnityskomponentteja, joilla voidaan hydraulisesti kiinnittää koneistettavia osia. 

Toiminta perustuu siihen, että hydrauliikalla ajetaan sylinteri kiinni asentoon johon se 

lukkiutuu. Lukitus voidaan sitten avata kytkemällä paine päälle ja ajamalla sylinteri 

auki asentoon. 
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Kuva 10. Enerpac kiinnittimiä (Enerpac 2009).  

5.5 Koneistuskiinnittimien suunnittelun tulevaisuuden näkymät 
 
Tulevaisuudessa koneistuskiinnittimen käytettävyyden ja suunnittelun helpottamista 

tutkitaan erilaisin menetelmin kuten esimerkiksi elementtimenetelmää hyödyntäviä 

ohjelmistoja hyväksi käyttäen. Analyyseissä on tarkoitus esimerkiksi optimoida 

kiinnityspisteiden paikkaa ja kiinnitysvoimia sekä mahdollisesti analysoida 

modulaaristen kiinnittimen toimivuutta. Myös mahdollisia taipumuksia värähtelylle 

analysoidaan nykyisin ja tulevaisuudessa elementtimenetelmään pohjautuvilla 

sovellusohjelmilla. (Amaral 2004) 

5.5.1 Kiinnityspisteiden paikkojen optimointi elementtimenetelmän avulla 
 

Koneistuskiinnittimiä käytetään paikoittamaan ja rajoittamaan kappaletta koneistuksen 

aikana. Kappale täytyy siis olla paikoitettu kiinnittimeen niin, että saavutetaan 

tarvittavat mitat tarvittavilla tarkkuuksilla ilman suuria värähtelyjä. Tutkimuksessa 

käytetään elementtimenetelmää, että saadaan tarkasteltua miten erilaiset työstövoimat 

käyttäytyvät. Ensimmäiseksi Ansykseen on siirretty kappaleen geometria, materiaalin 

ominaisuudet ja pistevoimat, kontaktialueet sekä kuormitukset. Seuraavassa analyysin 

vaiheessa aletaan minimoida työkappaleen siirtymiä työstettäessä sekä maksimoida 

kiinnityksien tehokkuus, joka tarkoittaa, että määrätään parhaimmat paikat kiinnityksiä 

varten. Kuvassa 11 on määritelty paikoitus ja kiinnityskohdat tutkitulle kappaleelle. 
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Kuva 11. Tutkittava kappale ja paikoitus- ja kiinnityskohdat (Amaral 2004). 

Suomennokset: Locator = paikoitus, Clamp = kiinnitys. 

 
Tutkimuksessa saadaan optimoinnin tuloksena kolme erilaista kiinnityskombinaatiota. 

Parhaimman kombinaation valinnassa täytyy olla tietoa koneistuskiinnittimien 

suunnittelusta. Tutkimuksessa verifioidaan myös Ansyksen optimointi työkalua 

käytännön tilanteessa. Suuri merkitys on miten parametrit valitaan analyysiä varten ja 

miten verifiointi tuloksiin vaikuttaa myös työkalun tarkkuus ja koneistusvirheet. Silti 

tällainen työkalu voi helpottaa vaikeasti koneistettavien kappaleiden kiinnittimien 

suunnittelua. Tutkimuksessa osoitetaan, että kiinnityksen optimoinnilla voidaan 

pienentää koneistuksessa kappaleen aiheutuvia siirtymiä ja jännityksiä. (Amaral 2004) 

5.5.2 Älykkään mallin käyttö kiinnitinsuunnittelussa 
 
Älykkäät mallit ovat tulossa suunnitteluun ja suuri määrä tutkijoita on sitä mieltä, että 

älykkäitä malleja voitaisiin käyttää koneistuskiinnitinsuunnittelussa. Älykkäässä 

mallissa keskitytään suunnitteluparametreihin ja koneistuskiinnittimen tietojen 

jäsentelyyn sekä kuvaamaan kiinnitinelementtejä kiinnitinsuunnittelua varten.  

Tekoälystä tai automaationasteesta riippumatta on monenlaisia tietoryhmiä 

kiinnitinsuunnittelua varten. Voidaan esimerkiksi kehittää tekoälyyn pohjautuvia 

systeemejä ja tarjota konseptiin perustuvia pohjia älykkään mallin uudelleen käytölle. 

Kuvassa 12 on perusperiaate mitä tarkoitetaan älykkään mallin käytöllä käytännössä.  

(Hunter 2005.) 
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Kuva 12. Älykkään mallin käyttökaavio (Hunter 2005.). 

 

Älykkään mallin tekemisessä on kaksi askelta, jossa ensin selvitetään kappaleen 

geometria, koneistusprosessi ja funktionaalinen sekä yksityiskohtainen kiinnittimen 

suunnitteluprosessi ja siihen käytettävät resurssit. Toisessa vaiheessa päätetään 

suunnitteluprosessin säännöt ja tehdään ensimmäinen ratkaisu kiinnitintä varten. 
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Kaikista näistä tiedoista kootaan lopulta älykäs malli.  Älykäs malli perustuu siihen, että 

geometrioille syötetään tiedot mitä niille voidaan tehdä ja sen perusteella tehty makro 

ehdottaa kiinnitykselle tiettyjä vaihtoehtoja. Kuvassa 13 on esimerkki funktionaaliseen 

malliin perustuvasta koneistuskiinnittimestä. Kuvassa on näkyvillä itse koneistettu 

kappale ja siinä kiinnityskomponentit, jotka älykäsmalli on sijoitellut tietojen 

perusteella.  (Hunter. R. 2005.) 

 

 
Kuva 13. Funktionaalinen kiinnitysratkaisu koneistuskiinnittimeksi (Hunter 2005). 

 

Kiinnittimen funktionaalinen malliryhmä käyttää informaatiota, jossa on kuvattu 

geometria, mitat, toleranssit ja valmistusmenetelmä määräämään jokaista kiinnitin 

elementtiä. Tiedon perusteella määritellään jokaiselle kiinnityselementille 

kiinnityspinnat, paikoituspintojen sijainti ja kiinnityselementtien määritys ja paikka. 

(Hunter 2005) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Kandidaatin työssä suunniteltiin koneistuskiinnitin ja tutkittiin koneistuskiinnittimiä 

niiden tuotannollisesta näkökulmasta. Huomioimalla kiinnittimen toiminnassa 

tuotannolliset ja suunniteluun liittyvät asiat voidaan käyttää tehokkaammin hyväksi 

koko olemassa olevaa tuotantojärjestelmää. Koneistuskiinnittimen suunnitteluprosessi 

on vaativa ja työläs, joten valmistusystävällisyyttä voidaan soveltaa esimerkiksi niin, 

että käytetään mallina jo valmiita kiinnittimiä. Tuotannon menetelmäkehityksessä 

ollaan siirtymässä täysin suunnitteluun, jossa käytetään apuna työstettävien kappaleiden 

geometriatietoja ja piirustuksia sekä erilaisten kiinnitinkomponenttien ja palettien 

malleja.  

 

Teollisuudessa käytetään aikaa koneistuskiinnittimien ja kiinnityksen tehostamiseen 

myös elementtimenetelmiin perustuvilla ohjelmilla ja analysoinneilla. Esimerkiksi 

tarkasteltaessa tehokkaasti suunnitteluvaiheessa kiinnittimen värähtelyjä ja staattista 

käyttäytymistä työstettävine kappaleineen on sovellusta kuten Ansys Workbench helppo 

käyttää. Koneistuskiinnittimen suunnittelua voidaan pitää onnistuneen tuotteen kannalta 

yhtä tärkeänä kuin itse kappaleen, koska sen toimivuus vaikuttaa kappaleen 

käsittelyvaiheen jouhevuuteen, työstön laatuun sekä työn ergonomiaan. 

Kandidaatintyössä huomattiin, että käymällä koneistuskiinnittimen suunnitteluprosessi 

läpi saadaan hyödyllistä tietoa mitä mahdollisuuksia on tehostaa koneistuskiinnitin 

suunnittelua. Käytännössä esimerkiksi ulottuvuustarkastelu 3D-maailmassa on 

käytännöllinen ja nopea tapa varmistaa koneistuksen toimivuus. 
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Liite I. 

 



Kiinnitysruuvit ja vasteruuvit asetellaan ja sovitetaan kohdalleen
asennusvaiheessa ennen käyttöä

Pituussuositukset ruuveille ovat vain ohjeellisia!

Kokoonpanokuvan ruuvit ovat vain esimerkkiä varten!
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OSA KPLDESC1 DESC2KOODI PIT X LEV

1 1KONEISTUSKIINNITIN KON.KIIN SIIRT.PUO K-90/100 KONEISTUSAD6137  

2 2KIINNITYSLEVY 290 X 221 X 30AD6131 291 X 221

3 2KIINNITYSLEVY 410 X 100 X 20AD6133 420 X 100

4 2KIINNITYSLEVY 180 X 50 X 15AD6134 180 X 50

5 2PUOMINPÄÄ SIIRTOPUOMIN PUOMINPÄÄ, VALUP28540  

6 4OHJAUSNASTA  AD6141  

7 1KIINNITYSLEVY  AD6142 250 X 40
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