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Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää uudentyyppinen menetelmä erään kuitumateriaalin 

muovaukseen ja testata sen toimivuutta. Työ aloitetaan kirjallisuustutkimuksena koskien 

olemassa olevia kuitumateriaalin muovausmenetelmiä ja kuitumateriaalin 

materiaaliominaisuuksia. Kehitettävä menetelmä eroaa olemassa olevista kuitumateriaalin 

muovausmenetelmistä monivaiheisuudellaan. Menetelmässä monivaiheinen muovaus tapahtuu 

yhdellä iskulla, joka eroaa myös olemassa olevista metallin muovausmenetelmistä 

merkittävästi. Muovauksessa on tarkoitus hyödyntää kuitumateriaalin paikallista venymää. 

Kehitettävään muovausmenetelmään soveltuva työkalu ideoidaan ja suunnitellaan hyödyntäen 

nykyaikaisia CAD-ohjelmistoja. Suunniteltu työkalu myös valmistettiin ja sen todettiin 

toimivan suunnitellusti: muovaus on monivaiheista, eikä aihio pääse luistamaan pidättimien 

alla. Työkalulla suoritetaan myös koeajoja eri kuitumateriaaleilla, joilla selvitetään eri 

prosessiparametrien ja materiaaliominaisuuksien vaikutus muovauksen onnistumiseen. 

Koeajetut materiaalit soveltuvat kehitetylle menetelmälle heikosti, mutta työkalun 

jatkokehityksellä ja eri materiaaleilla voi onnistunut muovaus olla mahdollista. 
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The goal of this master’s thesis is to develop a new type of a forming method for a certain fiber 

material and to test its functionality. The research begins with a literary review concerning 

forming methods already in use and the properties of the material. The method developed differs 

from used methods with its use of multiple stages. The developed method uses a single motion 

to achieve its multiple stages which differs from multistage forming processes already in use in 

the metal industry. The developed method is purposed to use the local stretch properties of the 

material. Tools for the developed forming method are designed using a modern CAD software. 

The designed tools are manufactured and they work as planned: the forming is performed in 

multiple stages and the blank is not allowed to slip under the holding tools. The tools are used 

for test on different fiber materials. As a result the properties of the tested materials are not 

suitable for the developed forming method but with further research successful forming may be 

achieved. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys ovat nykyisin yhä enemmän läsnä ihmisten 

jokapäiväisissä valinnoissa. Vihreä ajatustapa asettaa vaatimuksia, sekä uusia mahdollisuuksia 

teollisuudelle. Tämä näkyy myös pakkaustekniikassa, jossa öljypohjaisia muovipakkauksia 

pyritään korvaamaan uusiutuvilla materiaaleilla. Elintarvikepakkauksissa muovi on rahallisesti 

mitattuna eniten käytetty pakkausmateriaali ja painon mukaan mitattuna toiseksi käytetyin 

materiaali (Kirwan & Strawbridge, 2003, s. 175). Muovi omaa pakkausmateriaalina hyvän 

muovautuvuuden ja hyvät tiiviysominaisuudet sekä siitä valmistetut astiat ovat monimuotoisia. 

Elintarvikkeet pakataan usein suojakaasuun, joka hidastaa ruuan pilaantumista. Suojakaasulla 

täytettyjä pakkauksia kutsutaan yleisesti MAP-pakkauksiksi. Lyhenne MAP tulee 

englanninkielisistä sanoista Modified Atmosphere Packaging. MAP-pakkauksissa ilmatiiviys 

on tärkeää, sillä pakkauksen sisään päässyt ilma nopeuttaa elintarvikkeen pilaantumista 

merkittävästi (Mullan & McDowell, 2003, s. 303–304). 

 

Elintarvikepakkausten materiaaliksi kartonki on muoviin verrattuna ympäristöystävällisempi 

vaihtoehto. Yleisimmin käytettyjä kartongin muovausmenetelmiä ovat puristusmuovaus ja 

syväveto. Käytettäessä kartonkia MAP-pakkauksina, kartonkiastian päälle liitetään muovikalvo. 

Olemassa olevissa kartongin muovausmenetelmissä hyödynnetään taitoksia halutun muodon 

saavuttamiseksi, jolloin kartongin ja muovikalvon välinen tiiviys on hankala saavuttaa, mutta 

Lemisen (2016, s. 67–68) mukaan kuitenkin mahdollista. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus 

kehittää käytännön toteutus kartongin muovausmenetelmälle, jossa hyödynnetään kartongin 

venymisominaisuuksia. Kun muovauksessa hyödynnetään kartongin venymistä, saadaan astian 

reuna pidettyä tasaisena, jolloin liitos muovikalvon kanssa on helppo tehdä tiiviiksi.  

 

1.1 Tutkimusongelma, tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen ongelmana oli uudentyyppisen kartonkipakkauksen valmistusmenetelmän 

käytännön toteutuksen puuttuminen. Monivaihemuovaukseksi kutsutun valmistusmenetelmän 

toimintaperiaate on tunnettu, mutta sen mahdollistava tekninen ratkaisu tarvitaan. Tutkimuksen 

tavoitteena oli mahdollistaa uudentyyppisen pakkauksen valmistus monivaihemuovauksella. 
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Tavoitteen saavuttaminen vaati uuden muovaustyökalun ideoinnin, suunnittelun ja 

valmistuksen sekä onnistuneiden koeajojen suorittamisen. Ongelman ratkaisemiseksi 

muodostetut tutkimuskysymykset olivat: 

- Millainen on monivaihemuovauksen toteutuksen mahdollistava työkalu? 

- Miten eri parametrit vaikuttavat monivaihemuovauksen onnistumiseen? 

- Millaisilla kartongeilla monivaihemuovaus onnistuu parhaiten? 

 

1.2 Tutkimusmetodit ja rajaus 

Tutkimus aloitettiin kirjallisuustutkimuksena, koskien kartongin muovaamista ja siihen jo 

kehitettyjä työkaluja. Työkalujen osalta tutkittiin vastaavia metallien muovaustyökaluja sekä jo 

käytössä olevia kartongin muovausmenetelmiä. Monivaihemuovaukseen soveltuva työkalu 

suunniteltiin ja valmistettiin, jonka jälkeen muovauksen onnistumista tutkittiin koeajojen avulla. 

Suunnittelu tutkimus rajattiin työkalun valmistuksen osalta prototyyppiasteelle ja työkalulla on 

tarkoitus suorittaa koeajoja eri materiaaleilla ja prosessiparametreillä. Työkalun käyttö oli 

rajoitettu yksinkertaiseen prässiin, eli käytettävissä on ainoastaan yhdestä suunnasta vaikuttava, 

puristava voima. 

 

1.3 MAP-pakkaaminen 

Elintarvikekäytössä pakkaukset täytetään usein suojakaasulla (MAP). Useat ruuat pilaantuvat 

nopeasti ilmassa niiden kosteusprosentin tippuessa tai kasvaessa, reagoidessaan hapen kanssa ja 

mikro-organismien kasvaessa. Pakkaamalla ruuat suojakaasuun hidastetaan ruuan vanhenemista 

ja pilaantumista sekä pidennetään käyttöikää. Yleisimmin käytetyt suojakaasut ovat happi (𝑂2), 

hiilidioksidi (𝐶𝑂2) ja typpi (𝑁2), joita käytetään sellaisinaan tai seoksina. (Mullan & McDowell, 

2003, s. 303–304.) Tärkeää MAP-pakkauksissa on niiden ilmatiiviys. Kartongista valmistetut 

MAP-pakkaukset valmistetaan liittämällä kartonkiastian päälle muovikalvo tai -kansi. Syvät 

kartonkiastiat on valmistettu yleensä menetelmillä, joissa kartonkiin syntyy taitoksia. Taitokset 

voivat muodostaa ilmakanavia pinnalle johon kalvo tai kansi liitetään. Näiden ilmakanavien 

kautta pakkaus menettää ilmatiiviytensä. Esimerkiksi puristusmuovattujen astioiden ilmatiivis 

pakkaaminen sallii korkeintaan 150 µm syviä, taitosten synnyttämiä uria muovin ja kartongin 

liitospinnalla (Leminen et al., 2015, s. 6906.) Kehitettävällä muovausmenetelmällä on tarkoitus 
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muovata kartonkia sen paikallisen venymän avulla, jolloin siihen ei synny taitoksia ja MAP-

pakkauksissa käytettävä muovi saadaan liitettyä tasaiselle pinnalle. 

 

1.4 Käytössä olevat muovausmenetelmät 

Kartongin muovauksessa voidaan käyttää sekä kaksi- että kolmiulotteisesti muovaavia 

tekniikoita. Haluttu muoto voidaan saavuttaa hyödyntäen materiaalin venymisominaisuuksia tai 

taitoksien avulla. Kartongin venymisominaisuudet ovat rajoitetut, joten yleisesti käytetään 

menetelmiä, joissa materiaaliin syntyy taitoksia. Pahvilaatikoiden tapaan taittelemalla 

valmistettavia pakkauksia käytetään paljon, mutta niiden valmistukseen ei sisälly varsinaista 

kartongin muovausta. 

 

Tyhjiömuovausta käytetään paljon muoviastioiden valmistuksessa, mutta sitä voidaan soveltaa 

myös kartongin muovaukseen. Tyhjiömuovauksessa aihio lämmitetään muovauslämpötilaan, 

jonka jälkeen aihio muovataan naarasmuottia vasten alipaineen avulla. Myös paineilmaa tai 

mekaanisia painimia voidaan käyttää avustamassa muovausprosessia. (Ali Ashter, 2014.) 

Kuvassa 1 on esitetty tyhjiömuovauksen toimintaperiaate. 

 

Kuva 1. Tyhjiömuovauksen toimintaperiaate (mukaillen Ali Ahster, 2014). 

 

Kuvassa vasemmalla on lähtötilanne, jossa aihio on asetettu naarasmuotin päälle. Aihiota on 

lämmitetty ja pidätin pitää sen paikallaan muovauksen ajan. Kun naarasmuotista poistetaan 

ilma, syntyy alipaine, ja aihio muovautuu naarasmuotin muotoihin. (Ali Ashter, 2014.)  

Kartongin tyhjiömuovauksessa saavutetut astiasyvyydet ovat kuitenkin kartongin 

materiaaliominaisuuksista johtuen pieniä. Syvempien astioiden valmistamiseksi käytetään 

yleensä puristusmuovausta tai syvävetoa.  
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Puristusmuovauksessa käytetään yleensä nuuttausta, eli painettuja uria aihiossa, jotka 

helpottavat muovaustapahtumaa. Nuuteilla hallitaan taitosten syntymistä astian kulmissa ja 

taitoksista saadaan tasalaatuisia. Puristusmuovauksessa nuutattu aihio asetetaan uros- ja 

naarasmuotin väliin, jonka jälkeen urosmuotti painaa aihion naarasmuotin muotoihin. Aihiota 

pitää paikallaan pidätin, jolla rajoitetaan aihion luisumista muovaustapahtumassa ja 

mahdollistetaan nuuttien toimivuus suunnitellusti. Kun aihio on painettu muottien väliin, siitä 

muodostuu halutun muotoinen astia. Muotteja pidetään puristettuna yhdessä, jonka jälkeen 

nuutit pitävät muotonsa. Samalla pidätin puristaa astian reunat tasaiseksi. Prosessissa 

naarasmuotti on lämmitetty muovautuvuuden parantamiseksi. Kartongin polymeeripinnan 

kanssa kosketuksissa oleva urosmuotti ei ole lämmitetty. (Tanninen, 2015, s. 17.) 

Puristusmuovauksen vaiheet on esitetty kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Puristusmuovauksen vaiheet (Leminen et al., 2013, s. 5707). 

 

Kartongin syväveto on toimintaperiaatteeltaan verrattavissa metallien syvävetoon. Syvävedosta 

on teollisuudessa käytössä eri prosessivariaatioita, mutta toimintaperiaate on kaikissa sama: 

aihiota pidetään paikallaan levynpidättimellä, vetopainin painaa levyaihion vetorenkaan läpi 

haluttuun muotoon siten että levyaihio pääsee luistamaan levynpidättimen alla. (Vistal & 

Retulainen, 2012, s. 4425–4428.) Syvävedon toimintaperiaate on esitetty kuvassa 3. 
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Kuva 3. Syvävedon toimintaperiaate (Wallmeier, Linvill & Östlund, 2014, s. 1). 

 

Kuvassa 3 𝑉𝑃 on painimen liikkumisnopeus, 𝑇𝑃 on painimen lämpötila, 𝐹𝐵𝐻 on pidätinvoima ja 

𝑇𝐷  on muotin lämpötila. Nämä ovat prosessin tärkeimmät säädettävät parametrit. Erona 

metallien syvävetoon on kartongilla aihion lämmitys ja mahdollinen kostutus ennen muovausta 

sekä valmiin tuotteen jäähdytys muovauksen jälkeen. Lämmityksellä ja kostutuksella 

parannetaan kartongin muovautumisominaisuuksia. Aihion jäähdyttyä se säilyttää uuden 

muotonsa. Syvävedolla saavutettavaa suurinta astiasyvyyttä on hankala määrittää, sillä suurin 

mahdollinen syvyys riippuu paljon valmistettavan astian muodosta. (Vistal & Retulainen, 2012, 

s. 4425–4428; Wallmeier et al., 2014, s. 1-3.)  

 

1.5 Kartongin materiaaliominaisuuksien vaikutus 

Materiaalin muovattavuutta arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin se kestää 

muovausmenetelmiä. Kartongin materiaaliominaisuuksia, jotka vaikuttavat sen 

muovattavuuteen, ovat puristuslujuus, vetolujuus, taivutusjäykkyys ja kimmomoduuli. 

Kartongin sisäiset kuidut ovat järjestyneet valmistusmenetelmästä johtuen epäsymmetrisesti. 

Kartonkiin syntyy valmistuksessa konesuunta (MD, Machine Direction) ja poikkisuunta (CD, 

Cross Machine Direction), joihin muovattaessa materiaali käyttäytyy eri tavoin. Kartongin 
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muovausta kolmiulotteisesti rajoittaa sen kyky kestää plastisia muodonmuutoksia ilman 

vaurioita.  Materiaaliominaisuuksien vaikutus muovautuvuuteen ei ole itsestäänselvyys, vaan 

muovautuvuus riippuu vahvasti myös käytettävistä työkaluista ja muovausolosuhteista. (Vishtal 

et al., 2013, s. 677–678.) 

 

Kartongeista ilmoitettavista ominaisuuksista yksi tärkeimmistä on neliöpaino, eli kuinka paljon 

yksi neliömetri kartonkia painaa grammoissa (g/m²). Suuremman neliöpainon omaavalla 

kartongilla on paremmat lujuusominaisuudet, mikäli verrattavat kartongit ovat muilta osin 

samanlaisia. Neliöpainon kasvaessa kasvaa myös kartongin paksuus, joka ilmoitetaan 

mikrometreinä (µm). Lujuusominaisuuksien paraneminen pätee myös paksuuteen samalla 

tavalla kuin neliöpainoon, eli paksummalla kartongilla on paremmat lujuusominaisuudet. 

(Kirwan, M. J., 2008, s. 36.) 

 

Kosteudella on merkittävä vaikutus kartongin lujuusominaisuuksiin ja käyttäytymiseen 

muovattaessa. Kun ympäröivän tilan suhteellinen kosteus on suurempi kuin materiaalin kosteus, 

imee kartonki kosteutta. Ympäröivän tilan kosteuden ollessa pienempi kuin materiaalin 

kosteuden, pienenee myös kartongin kosteus. Kosteus imeytyy materiaalin kuituihin, jonka 

seurauksena ne, ja koko materiaali turpoavat. Kuitujen ollessa järjestyneet pääosin materiaalin 

konesuuntaan, tapahtuu materiaalin laajenemista enemmän koneensuunnan vastaiseen 

suuntaan. Materiaalin kosteus pyrkii aina samalle tasolle, kuin ympäröivän tilan suhteellinen 

kosteus. Muutos tapahtuu kuitenkin eri nopeudella kosteuden vähetessä ja lisääntyessä. 

(Kirwan, 2008, s. 36–38.) Kuvassa 4 on esitetty materiaalin kosteuden muutos, kun ympäröivän 

tilan kosteus muuttuu pisteiden 1–4 mukaan.  
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Kuva 4. Kartongin kosteuden muutos ilman suhteellisen kosteuden mukaan (mukaillen 

Iggesund Paperboard, 2016).   

 

Ilmiöstä johtuen pelkästään materiaalin testausolosuhteet eivät ole merkittävät, vaan myös 

säilytysolosuhteilla on merkitystä. Kuivissa tai kosteissa olosuhteissa säilytettyjen materiaalien 

kosteusprosentit eivät ole yhtä suuria, vaikka testaus tehtäisiin samoissa olosuhteissa. (Kirwan, 

2008, s. 37–38.) 

 

Kartongin käyttäytyminen muovattaessa muuttuu merkittävästi lämpötilan ja kosteuden 

mukaan. Korkeammassa lämpötilassa materiaali muovautuu helpommin, eli sen 

lujuusominaisuudet ja taivutusjäykkyys laskevat. Samoin tapahtuu myös, jos kosteusprosentti 

kasvaa. Korotettu lämpötila myös laskee metallin ja kartongin välistä kitkaa. Joillain 

kartonkilaaduilla korotettu lämpötila voi parantaa muovattavuutta jopa 100 %. Lämmityksen 

yhteydessä kartonkiaihiosta vapautuu kosteutta. Huomioitavaa onkin, että materiaalin 

kosteusprosentti ei laske liikaa lämmityksen yhteydessä, jolloin sen muovautuvuus heikkenee.  

Korkea kosteusprosentti puolestaan nostaa metallin ja kartongin välistä kitkaa ja voi lisäksi 

laskea kartongin lujuusominaisuuksia liikaa, jolloin syntyy repeämiä. (Vishtal et al., 2013, s. 

677–690.) 
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Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena muovata materiaalia pelkästään paikallisen venymän avulla, 

jolloin merkittäviä materiaaliominaisuuksia ovat murtolujuus, kimmomoduuli ja 

taivutusjäykkyys. Murtolujuuden arvo kuvastaa kartonkiin nähden kohtisuoraa voimaa, jolla 

kartonki rikkoontuu. Murtolujuuteen vaikuttavat kuitujen lujuusominaisuudet, mutta kuitenkin 

pääasiassa kuitujen väliset liitokset. Kuten muillakin materiaaleilla, myös kartongilla on 

elastisia ominaisuuksia. Kun materiaalia muovataan pienellä voimalla, ei materiaalissa synny 

plastista muodonmuutosta, vaan materiaali palautuu muovauksen jälkeen alkuperäiseen 

muotoonsa. Tätä kutsutaan takaisinjoustoksi. Ennen rikkoontumista kartongissa tapahtuu sekä 

elastisia, että plastisia muodonmuutoksia. Vetolujuus, kimmomoduuli ja taivutusjäykkyys 

vaikuttavat muovaukseen tarvittavan voiman suuruuteen. Muita muovaustapahtumaan 

vaikuttavia ominaisuuksia ovat työkalun ja materiaalin välinen kitka sekä muovauslämpötilat. 

(Kirwan, 2008, s. 38–39; Levlin & Söderhjelm, 1999, s. 140–144.) 

 

Kartonkien sallima venymän vaihtelee tyypillisesti 2–6 % välillä riippuen eri 

materiaaliominaisuuksista ja valmistusmenetelmistä. Kartonki venyy konesuuntaan aina 

vähemmän kuin poikkisuuntaan. Kartongin kuiduista suurin osa ovat järjestyneet konesuuntaan 

ja kuidut venyvät pääasiassa poikkisuuntaan. (Kunnari, Jetsu & Retulainen, 2007, s. 2.) 

 

1.6 DFMA 

Työkalun suunnittelussa käytettiin DFMA – ajattelutapaa. DFMA on lyhenne 

englanninkielisistä sanoista Design For Manufacture and Assembly, eli karkeasti 

suomennettuna valmistus- ja kokoonpanoystävällinen suunnittelu. DFMA voidaan myös eritellä 

valmistusystävälliseen (DFM) ja kokoonpanoystävälliseen (DFA) suunnitteluun, jotka tulevat 

englanninkielisistä sanoista Design For Manufacture ja Design For Assembly. Vanhanaikainen 

tapa tuotteen valmistuksessa on ensin suunnitella tuote, jonka jälkeen miettiä kuinka se 

valmistettaisiin tai kuinka sen valmistusta helpotettaisiin. Vanhanaikaisessa mallissa 

suunnittelun ja valmistuksen välillä on ”muuri”, eli yhteistyötä ei tapahdu. DFMA:n 

periaatteiden mukaisesti tuotteen valmistukseen ja kokoonpanoon liittyvät seikat otetaan 

huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Ideaalisessa DFMA–mallissa suunnittelu ja valmistus 

toimivat yhteistyössä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. (Boothroyd & 

Dewhurst & Knight, 2002, s. 7; Eskelinen & Karsikas, 2013, s. 7–13.) 



17 

 

Koska suunniteltua työkalua oli tarkoitus valmistaa vain yksi kappale, ei kokoonpanoseikkoja 

tarvinnut huomioida laajasti. Kokoonpanovaihe tuli kuitenkin huomioida siinä määrin, että 

työkalun kokoonpano oli mahdollinen. Suunnittelun lähtökohtaisena tavoitteena on aina 

tuotteelta vaadittujen ominaisuuksien toteuttaminen. DFM-ajattelun mukaan tuotantovaatimus 

täytetään valitsemalla tuotteen muodot ja materiaali siten, että tuotteen valmistus on 

mahdollisimman helppoa. Valmistustekniset asiat tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa, että 

kalliita uudelleensuunnitteluja vältettäisiin. (Eskelinen & Karsikas, 2013, s. 7–9.) 

 

Työkalun suunnittelussa noudatettiin DFMA:ta koko suunnitteluprosessin ajan. Työkalussa ei 

ollut missään suunnittelun vaiheessa sellaisia muotoja tai ominaisuuksia, jotka olisivat 

mahdottomia valmistaa. Kun tuote suunnitellaan alusta asti valmistettavissa olevaksi, toteutuu 

tuotteen valmistettavuus todennäköisesti paremmin. Valmistuskustannuksia pienentäviä 

seikkoja pohdittiin suunnittelun loppuvaiheessa. Tämä koko suunnitteluprosessin ajan 

valmistettavissa oleva tuote on mahdollista toteuttaa tutkimuksessa käytetyn 

virtuaalimallinnuksen avulla, jota pidetäänkin DFMA:n apukeinona. Valmistusteknisiä asioita 

pohdittiin osien valmistajan sekä projektiin osallistuneiden henkilöiden kanssa läpi 

suunnitteluprosessin. 

 

1.7 Työkalumateriaalit 

Materiaalin muovauksessa käytettäviltä työkaluilta vaaditaan pitkää käyttöikää sekä muotonsa 

pitävyyttä. Tämä vaatii työkalujen materiaaleilta kovuutta ja kulumiskestävyyttä. 

Tutkimuksessa käytettävän kartongin muovaustyökalujen materiaaleilta vaaditaan lisäksi 

lämmönjohtavuutta, sillä työkalut ovat yleensä joko lämmitettyjä tai jäähdytettyjä. Hyvällä 

lämmönjohtavuudella taataan tasainen lämpötila koko työkalussa. Riippuen työkalun muodon 

monimutkaisuudesta, on materiaalin koneistettavuus myös tärkeä ominaisuus työkalun 

valmistettavuuden kannalta DFMA-ajattelun mukaan.  

 

Työkalun materiaalin valintaan vaikuttaa ensisijaisesti onko työkalulla tehtävä työstö lastuavaa 

vai muovaavaa. Lisäksi materiaalivalintaan vaikuttavat työstettävän materiaalin ominaisuudet, 

työstölämpötila, työstönopeus sekä työkalumateriaalin ominaisuudet työkalun valmistuksen 

kannalta ja materiaalikustannukset. Yleisimpiä työkalumateriaaleja tutkimuksessa käytettävän 
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kartongin muovauksessa ovat työkaluteräkset, rakenneteräkset, alumiinit ja pronssit. Tämän 

tutkimuksen materiaalivalinnassa päätettiin huomioida työkaluteräkset sekä rakenneteräkset, 

joiden ominaisuuksia on käsitelty seuraavissa kappaleissa. 

 

Työkaluteräkset ovat erikoisteräksiä, jotka jaetaan kemiallisen koostumuksen sekä 

käyttölämpötilan mukaan kylmätyöteräksiin, kuumatyöteräksiin sekä pikateräksiin. 

Työkaluteräkset ovat pääosin seostettuja teräksiä, mutta myös seostamattomia teräksiä 

käytetään, pääosin käsityökaluissa. Hiilipitoisuus on yleensä suuri ja tyypillisiä seosaineita ovat 

kromi (Cr), molybdeeni (Mo), nikkeli (Ni), vanadiini (V), volframi (W) ja koboltti (Co). 

Työkaluteräksiltä vaadittu kulumiskestävyys ja puristuslujuus saavutetaan lämpökäsittelyillä ja 

työkaluteräksiä käytetäänkin yleensä lämpökäsiteltyinä. (Berger, Scheerer & Ellermeier, 2010, 

s.6; Metalliteollisuuden keskusliitto, 2001, s. 284.) 

 

Kylmätyöteräksiksi luetaan teräkset, joiden käyttölämpötila on alle 200 °C. Niiden tärkeimmät 

seosaineet ovat hiili ja sen kanssa karbideja muodostavat kromi, molybdeeni, vanadiini sekä 

volframi. Teräksen hiilipitoisuuden kasvaessa myös karkaisussa syntyvän martensiitin kovuus 

kasvaa, jonka ansiosta myös itse teräksen kovuus ja lujuus kasvavat. Kylmätyöterästen 

hiilipitoisuus onkin yleensä korkea. Seosainepitoisuudet sekä lämpökäsittelyt vaihtelevat 

käyttökohteen mukaan. Kylmätyöteräksiin sisältyy iskunkestäviä teräksiä, jotka soveltuvat 

hyvin iskeviin työkaluihin ja myös kulumista kestäviä teräslaatuja. (Sten, 2015a; Valorinta, 

1993, s. 185–186.) 

 

Kuumatyöteräksiä käytetään, kun työkalun käyttölämpötila ylittää jatkuvasti 200 °C. 

Kuumatyöteräksillä on nimensä mukaan korkea kuumankestävyys, kuumasärönkestävyys sekä 

kuumasitkeys. Hiilipitoisuus on kuumatyöteräksillä yleensä alle 0,6 % ja yleisemmät seosaineet 

ovat kromi, molybdeeni ja vanadiini. Seostus on oltava runsasta karkenevuuden ja 

työskentelylämpötilaa korkeamman päästölämpötilan takaamiseksi. Kuumatyöteräksiä 

käytetään yleensä nuorrutettuna, jolloin murtolujuusarvot ovat luokkaa 1200–1800 MPa.  (Sten, 

2015b; Valorinta, 1993, 186–187.) 
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Pikateräksiä käytetään yleensä suurilla nopeuksilla koneistettaessa. Tärkeimmät seosaineet ovat 

hiili ja sen kanssa karbideja muodostavat kromi, molybdeeni, vanadiini, volframi ja koboltti. 

Pikateräksien mikrorakenteessa on karbideja hautautuneena päästömartensiitista koostuvaan 

matriisiin, jonka ansiosta ne ovat kuumakovia. Voimakas sekundäärikarkeneminen on niille 

ominaista, jonka ansiosta martensiitin kovuus säilyy tai jopa kasvaa lämpötilan kohotessa. 

Pikaterästen pääasiallinen käyttökohde on lastuavassa työstössä, mutta käyttö myös meisteissä 

ja pursottimissa on lisääntynyt. (Sten, 2015c.)  

 

Vaikka rakenneteräkset ovatkin käyttötarkoituksensa mukaan luokiteltuna koneen- ja 

laivanrakennukseen sekä erilaisiin rakenteisiin tarkoitettuja, voidaan niitä käyttää myös 

työkalujen materiaaleina. Rakenneteräkset jaotellaan seostusasteen mukaan seostamattomiin, 

niukkaseosteisiin ja runsasseosteisiin teräksiin. Seostamattomien rakenneterästen ominaisuudet 

vaihtelevat pääasiassa niiden hiilipitoisuuden mukaan. Seostamattomista teräksistä 

työkalukäyttöön soveltuvat lujuus- ja sitkeysominaisuuksiensa ansiosta parhaiten koneteräkset, 

jotka omaavat hyvän lastuttavuuden. Seostetut teräkset jaotellaan niukkaseosteisiin ja 

runsasseosteisiin teräksiin niiden seosainepitoisuuden mukaan. Alle 5 % seosaineita sisältävät 

teräkset ovat niukkaseosteisia ja yli 5 % seosaineita sisältävät runsasseosteisia. Seosaineilla 

pyritään yleensä parantamaan teräksen lujuutta, karkenevuutta sekä kulumisenkestävyyttä 

käyttökohteen tarpeiden mukaan. (Valorinta, 1993, s. 139, 154.) 

 

Terästen ominaisuuksia parannetaan myös lämpökäsittelyiden avulla, joista yleisimpiä ovat 

nuorrutus ja hiiletyskarkaisu. Nuorrutusteräkset ovat seostamattomia tai seostettuja laatu- tai 

erikoisteräksiä. Niiden hiilipitoisuus on yleensä 0,25–0,60 % ja tavallisimmat karkenevuutta 

lisäävät seosaineet ovat kromi, nikkeli ja molybdeeni. Nuorrutusteräkset ovat lujia ja sitkeitä 

niiden päästömartensiittisen mikrorakenteensa ansiosta. Niiden murtolujuusarvot liikkuvat 

alueella 500–2000 MPa. Hiiletyskarkaisussa teräksen pintaan syntyy ohut, martensiittinen ja 

runsaasti hiiltä sisältävä pintakerros, sisäosan säilyessä sitkeänä. Hiiletysteräkset sisältävät noin 

0,15–0,20 % hiiltä ja 0,5–1,2 % mangaania. Karkenevuutta lisäävinä seosaineina käytetään 

kromia, nikkeliä ja molybdeeniä. (Metalliteollisuuden keskusliitto, 2001, s. 112, 186; Valorinta, 

1993, s. 150.) 
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Kun teräkseen lisätään seosaineeksi kromia vähintään 12 %, paranee sen kesto hapettavissa 

olosuhteissa merkittävästi. Teräksen pintaan muodostuu tällöin kromioksidikalvo, joka eristää 

teräksen ympäristön hapettavista olosuhteista. Pelkistäviltä olosuhteilta kromioksidikalvo ei 

suojaa. Näitä, runsaasti kromilla seostettuja teräksiä kutsutaan ruostumattomiksi teräksiksi. Kun 

seosaineena käytetään kromin lisäksi nikkeliä, saadaan teräksestä kestävä myös pelkistävissä 

olosuhteissa. Kolmas yleisesti käytetty seosaine on molybdeeni. Kromi- ja nikkeliseostuksen 

määrä muuntelee teräksen mikrorakennetta, jonka mukaan ruostumattomat teräkset on jaoteltu 

neljään pääryhmään: austeniittiset ruostumattomat teräkset, ferriittiset ruostumattomat teräkset, 

austeniittis-ferriittiset eli duplex-teräkset ja martensiittiset ruostumattomat teräkset. 

(Metalliteollisuuden keskusliitto, 2001, s. 226–227; Valorinta, 1993, s. 166–168.) 

 

Ferriittiset ruostumattomat teräkset kestävät hyvin syövyttäviä olosuhteita sekä ovat edullisia. 

Niiden työstö ja hitsaaminen on kuitenkin hankalaa haurastumisominaisuuksien takia, joka estää 

niiden käytön monissa kohteissa. Martensiittisia ruostumattomia teräksiä käytetään joko 

nuorrutettuna tai karkaistuina. Nuorrutettujen laatujen kesto syövyttävissä olosuhteissa vastaa 

ferriittisten ruostumattomien terästen syöpymisenkestoa. Karkaistuja laatuja käytetään, kun 

käyttökohde vaatii kovuutta ja kulutuksenkestävyyttä. Austeniittiset laadut ovat 

ruostumattomista teräksistä käytetyimpiä. Niihin sisältyvät myös niin sanotut ”haponkestävät 

teräkset”, joiden molybdeenipitoisuus takaa niille hyvän syöpymisenkeston. Austeniittiset 

ruostumattomat teräkset ovat lähtökohtaisesti työstökarkenevia. Kun austeniittisen teräksen 

kromipitoisuutta lisätään ja nikkelipitoisuutta vähennetään, muuttuu sen mikrorakenne ferriittis-

austeniitiseksi. Nämä teräslaadut omaavat paremmat lujuusominaisuudet sekä 

jännityssyöpymiskestävyyden. (Valorinta, 1993, s. 168–173.) 

         

1.8 Tutkimuksen rakenne 

Kartongin materiaaliominaisuuksia, muovausta ja siihen kehitettyjä työkaluja, sekä kehitettävää 

muovausmenetelmää on käsitelty johdannossa. Työkalun suunnittelua ja valmistusteknisiä 

asioita sekä testattavien materiaalien ominaisuuksia on käsitelty kappaleessa 2. Kappaleessa 3 

on esitetty tutkimuksen tuloksena syntynyt valmis työkalu sekä koeajojen tulokset. Tuloksia on 

analysoitu kappaleessa 4 ja tutkimuksen johtopäätökset on esitelty kappaleessa 5. 
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2 MENETELMÄT JA MATERIAALIT 

 

 

Kehitettävän työkalun oli tarkoitus muovata kartonkia kolmiulotteisesti, ja on parhaiten 

verrattavissa metallien työstömenetelmistä venytysmuovaukseen. Lopputuotteena syntyy 

pyöreitä tai neliskulmaisia, astiamaisia tuotteita. Venytysmuovauksessa levynpidätin pitää 

aihiota paikallaan, vetimen venyttäessä sen muottiin. Aihio ei luisu levynpidättimen alla, jolloin 

materiaalin muovaus tapahtuu venyttämällä. (Ihalainen et al., 2005, s. 240–241.)  

Venytysmuovauksen periaate on esitetty kuvassa 5. 

 

  

Kuva 5. Venytysmuovauksen periaate. Kuvassa pidätinrenkaat (1 ja 5), levyaihio (2), vedin 

(3) ja vastin (4) (Juutilainen, 2012, s. 28). 

 

Kehitettävä muovausmenetelmä poikkeaa tästä monivaiheisuudella, eli aihion muovaus 

tapahtuu monivaiheisesti. Aihiota venytetään pienissä portaissa kartongin rajallisten 

venymisominaisuuksien takia. Usean pienen portaan lopputuloksena saadaan riittävän suuri 

muovauksen syvyys. Muovaus aloitetaan portaittain ulkoreunalta, pidättimen pitäessä aihiota 

paikallaan.  
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Kehitettävä muovausmenetelmä poikkeaa olemassa olevista kartongin sekä metallien 

muovausmenetelmistä merkittävästi. Metalleille on olemassa monivaihemuovausmenetelmiä, 

mutta ne sisältävät eri työvaiheita, joissa aihio siirretään vaiheesta toiseen ja muovaukset 

tehdään yksi kerrallaan. Kehitettävässä muovausmenetelmässä on vain yksi työvaihe ja isku, 

jossa muovauksen monivaiheisuus toteutuu. Monivaiheisen muovauksen vaiheet on esitetty 

kuvassa 6, jossa ylimpänä on muovaamaton aihio ja sen alla muovauksen vaiheet porras 

kerrallaan. 

 

 

Kuva 6. Muovaustapahtuman periaate. 

 

Kehitettävässä muovausmenetelmässä hyödynnetään kartongin paikallista venymää. Tarvitun 

paikallisen venymän määrää on hankala arvioida, joten arvioinnissa ajateltiin venymän 

tapahtuvan koko aihion pinta-alalta. Lähtökohtaisesti muovaus tehdään 5 mm syvissä portaissa 

ja muovattavan alueen halkaisija pienenee 10 mm portaitten välillä. Kartongilta vaadittavan 

venymän määrä vaihtelee muovaussyvyyden ja muovattavan alueen halkaisijan mukaan. 

Vaadittu venymä koko aihion alalta eri tilanteissa voidaan laskea aihion pinta-alamuutoksen 

avulla seuraavasti: 

 

Venymä % = (
𝜋∗𝑟2+𝜋∗𝑑∗ℎ

𝜋∗𝑟2 ) ∗ 100 − 100   (1) 
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Yhtälössä 1 r on muovattavan alueen säde, d halkaisija ja h muovaussyvyys. Kartongin sallima 

suurin venymä on yleensä noin 8 %. Muovausmenetelmän materiaalilta vaatimaa venymää 

arvioitiin laskennallisesti eri muovaussyvyyksillä ja muovauksen eri vaiheissa. Vaaditut 

teoreettiset venymät eri tilanteissa on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Kartongilta vaaditut teoreettiset venymät. 

Muovaussyvyys [mm] Halkaisija [mm] Venymä [%] 

5 150 13,33 

5 140 14,29 

5 130 15,38 

5 120 16,67 

      

4 150 10,67 

4 140 11,43 

4 130 12,31 

4 120 13,33 

      

3 150 8,00 

3 140 8,57 

3 130 9,23 

3 120 10,00 

      

2 150 5,33 

2 140 5,71 

2 130 6,15 

2 120 6,67 

 

Taulukosta nähdään, että käytettäessä 5 mm muovaussyvyyksiä aihiolta vaadittu venymä on 

noin 13–17 %. Muovauksen materiaalilta vaatimaa venymää saadaan vähennettyä 

pienentämällä muovaussyvyyttä tai kasvattamalla muovattavan alueen halkaisijaa. 

Valmistettavan tuotteen halkaisijalle on asetettu vaatimus, jonka takia halkaisijoita ei voida 

muuttaa ja tarvittavan venytyksen määrän vähentäminen tulee tehdä muovaussyvyyttä 

pienentämällä. Kartongin suurimman sallitun venymän ohjearvon alle päästäisiin vasta 2 mm 

muovaussyvyyksillä. Taulukosta nähdään myös, että matalammilla portailla olevan muotin 

viimeinen muovausvaihe vaatii aihiolta vähemmän venymää kuin syvemmillä portailla olevan 

muotin ensimmäinen vaihe.  
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2.1 Työkalun suunnittelu 

Nykyaikaisessa suunnittelussa hyödynnetään CAD-ohjelmia, joista tämän tutkimuksen 

työkalun suunnittelussa käytettiin SolidWorks-ohjelmistoa. Lyhenne CAD tulee 

englanninkielisistä sanoista Computer Aided Design, eli tietokoneavusteinen suunnittelu. 

Ohjelmiston avulla suunnittelu aloitetaan 3D-luonnoksista, joiden pohjalta muodostetaan 2D-

mallit sekä valmistuspiirrokset. Lyhenne 3D tulee englanninkielisistä sanoista three dimentional 

ja tarkoittaa kolmiulotteista, lyhenne 2D puolestaan sanoista two dimentional, joka tarkoittaa 

kaksiulotteista. Suunnitelluista osista voidaan muodostaa kokoonpanoja, joiden toimivuutta 

voidaan tarkastella muodostamalla liikeanalyysejä sekä törmäystarkasteluja.   Ohjelmistolla 

voidaan lisäksi simuloida kokoonpanoon ja sen osiin kohdistuvien voimien aiheuttamia 

rasituksia sekä muodonmuutoksia.  

 

Suunniteltavien työkalujen tuli mahdollistaa pyöreän kartonkipakkauksen valmistus 

hyödyntäen materiaalin venymisominaisuuksia. Venytyksen oli tapahduttava pienissä portaissa 

materiaalin rajallisista venymisominaisuuksista johtuen. Alatyökalun rakenne valittiin 

kiinteäksi, jolloin ylätyökalun tuli toteuttaa aihiota venyttävä liike. Käytettävissä oli pelkästään 

suoraan ylhäältä päin tuleva, prässin tuottama voima, jolloin ylätyökalun tuli olla muotoaan 

muuttava ja alatyökalun muotoihin mukautuva. 

 

2.1.1 Alatyökalun suunnittelu 

Alatyökalun muodon tuli olla valmiin kartonkipakkauksen ulkomuotojen mukainen. Haluttu 

lopputuote oli pyöreä, yläosastaan 150 mm ja alaosastaan 120 mm halkaisijalla oleva 20 mm 

syvä astia. Lähtökohdaksi asetettiin neljä 5 mm syvää muovausta, joilla haluttu 20 mm 

astiasyvyys saavutettaisiin. Lopputuotteen halkaisijan haluttiin pienenevän 10 mm jokaista 

muovausvaihetta kohden. Lopputuotteena syntyvän pakkauksen malli on esitetty kuvassa 7. 
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Kuva 7. Lopputuotteen malli. 

 

Alatyökalun suunnittelussa tuli lopputuotteen muodon synnyttämisen lisäksi ottaa huomioon 

työkalun kiinnitys prässiin sekä lämmityselementtien sijoittelu ja lämpötilan seuranta. 

Alatyökalun korotetulla lämpötilalla parannetaan kartongin muodonmuutoskykyä.  Alatyökalun 

pinnanlaadulle asetettiin vaatimukseksi 𝑅ₐ =0,6 ja aihioon venymisvaiheessa koskettavien 

kulmien pyöristyssäteeksi R=1,0.   

 

Mikäli kartongin venytys ei onnistuisi suunnitelluissa 5 mm portaissa, tulisi muovauksen 

määrää pienentää. Tästä johtuen alatyökalun syvyysmittojen tuli olla säädettävissä, jolla 

pystyttäisiin vaikuttamaan muovausportaitten syvyyksiin. Vaihtoehtoja säädettävyyden 

toteutukseen oli kaksi: useita alamuotteja tai yksi alamuotti, jota säädettäisiin säätörenkailla. 

Säätörenkaiden avulla alamuotin portaita pystyttäisiin madaltamaan, jolloin muovaussyvyys 

pienenisi. Lisäksi olisi mahdollista madaltaa portaita eri määrä eri kohdissa muottia, jolloin 

muovaussyvyydet voisivat vaihdella esimerkiksi 2, 3, 4 ja 5 mm välillä eri portaissa. 

Käytettäessä säätörenkaita, tulisi valmistaa yhdet kappaleet hyvälaatuisia, 

pinnanlaatuvaatimukset täyttäviä renkaita, joita käytettäisiin päällimmäisenä sekä eri paksuisia 

säätörenkaita, jotka tulisivat hyvälaatuisten renkaiden alle. Alatyökalun toteutus säätörenkailla 

on esitetty kuvassa 8. 
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Kuva 8. Alatyökalun toteutus säätörenkailla. Osat: Hyvälaatuiset renkaat (1), säätörenkaat (2) 

ja alarunko (3). 

 

Säätörengasratkaisun ongelmana on renkaiden valmistettavuus sekä mahdollinen renkaiden 

kiinnittyminen muottirunkoon tai aihion poistovaiheessa itse aihioon. Näistä syistä alamuotin 

muovaussyvyyksien säätö päätettiin toteuttaa valmistamalla useita eri muotteja. Alamuotit 

suunniteltiin ulkomitoiltaan yhtä suuriksi, jotta ne sopivat yhteen kiinteään runkoon. 

Alamuotissa on lopputuotteen muodon lisäksi tasopinta ensimmäiselle pidätinvaiheelle, jonka 

sisäpuolelta muovaus alkaa. Alatyökalun runkoon tuli toteuttaa muotin lämmitys, lämpötilan 

seuranta ja aihion paikoitus. Myös rungon kiinnitys käytettävään prässiin sekä paikoitus 

suhteessa ylätyökaluun tuli huomioida. Valmis alamuotti, alamuotin runko sekä rungon 

asennuslevy on esitetty kuvassa 9. 
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 Kuva 9. Valmis alatyökalun malli. Osat: Alamuotti (3), alamuotin runko (2) sekä rungon 

asennuslevy (1). 

 

Alamuotin keskellä oleva pieni reikä on tarkoitettu ilman poistoa varten muovausvaiheessa. 

Alatyökalun paikoitus suhteessa ylätyökaluun tapahtuu 10 mm ohjaustappien avulla, joille 

varatut reiät sijaitsevat alamuotin rungossa. Ylätyökalun kiinnitys tuli tapahtumaan kiinteästi 

ilman paikoitusmahdollisuutta, joten alatyökalun paikoitus tuli olla mahdollista. Paikoitus 

toteutettiin asennuslevyn avulla, jonka kiinnitys tapahtuu prässin T-uriin. Kiinnitys uriin 

mahdollistaa liikkeen yhteen suuntaan ja asennuslevyn soikeat reiät toiseen suuntaan. 

Alamuotin rungon ulkopinnalla oleva suurempi reikä on tarkoitettu lämmityselementtejä varten 

ja niitä on alamuotin rungossa 3 kpl. Lämmityselementeiksi valittiin halkaisijaltaan 16 mm, 

pituudeltaan 80 mm ja teholtaan 800 W lämpöpatruunat. Rungon päällä olevat pienemmät reiät 

ovat aihion paikoitukseen tarkoitettujen ohjauspeltien asennusta sekä lämpötilaa mittaavaa 

termoparia varten. 

 

2.1.2 Ylätyökalun suunnittelu 

Koska alatyökalun rakenne valittiin kiinteäksi, vaaditaan ylätyökalulta monivaiheista toimintaa, 

jotta aihiota venyttävä muovaus on mahdollista. Työkalun ulkoreunojen tuli vastata 

ensimmäisenä alatyökaluun ja toimia aihion pidättimenä venytystä varten. Seuraava 5 mm leveä 
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osa työkalusta tekee aihion venytyksen, jonka jälkeen tämä osa toimii puolestaan pidättimenä. 

Venyttävä muovaus tapahtuu neljä kertaa, jolloin pakkaukselle vaadittu 20 mm syvyys 

saavutetaan. Kun käytettävissä on pelkästään prässin suoraan ylhäältä päin tuleva voima, pitää 

ylätyökalun rakenteen olla prässäyksen aikana muotoaan muuttava. Työkalun keskiosalta 

vaaditaan suurinta liikkuvuutta, jolloin yksinkertaisessa rakenteessa työkalun keskiosa liikkuu 

ensimmäisenä voiman tullessa ylhäältä päin. Tällainen tilanne on esitetty kuvassa 10, jossa 

punainen osa liikkuu alaspäin ja liikuttaa ensimmäisenä työkalun keskiosia. Ongelmana on 

liikkeen muuttaminen sellaiseksi, että työkalun ulko-osat liikkuvat ensimmäisenä. 

 

 

Kuva 10. Ylätyökalun rakenne yksinkertaisimmillaan. 

 

Työkalulle asetettiin vaatimuksia toiminnan, valmistettavuuden ja käytettävyyden osalta. 

Alatyökalun ollessa kiinteä, kohdistuu toiminnan vaatimukset pääasiassa ylätyökaluun. 

Merkittävin ylätyökalun toiminnallinen ominaisuus on riittävien pidätinvoimien tuotto. 

Pidätinvoimien tuli olla riittävän suuret, ettei aihio pääse liikkumaan muovausvaiheessa. 

Taulukossa 2 on esitetty eri tekijöiden työkalulle asettamia vaatimuksia. 
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Taulukko 2. Työkalulle asetetut vaatimukset. 

Kategoria Työkalulle asetettava vaatimus 

Voimien tuotto Uloimman pidättimen pidätinvoima vähintään 15 kN, muissa vaiheissa 

vähintään 10 kN. 

Mitoitus Lopputuotteen ulkohalkaisija 150 mm ja syvyys 20 mm. 

Liikevarat  Reunoilla 5 mm ja keskiosalla 20 mm. 

Kiinnitys Kiinnitys prässiin ja työkalujen kohdistusmahdollisuus. 

Säädettävyys Muovausvoimat, muovaussyvyydet. 

  

Ylätyökalulle asetettujen tavoitteiden täyttyminen on mahdollista toteuttaa järkevästi 

hydrauliikalla tai erilaisten jousien avulla. Eri vaihtoehtoja pohdittiin sen pohjalta, kuinka hyvin 

niillä saadaan täytettyä ylätyökalulle asetetut vaatimukset. Taulukossa 3 on vertailtu, kuinka 

hyvin eri toteutustavat täyttävät työkalulle asetetut vaatimukset. Taulukossa on myös huomioitu 

seikkoja, joille ei vaatimuksia asetettu. Vaatimusten täyttö on arvioitu asteikolla yhdestä viiteen. 

Huoltovapautta vertaillessa huomioidaan työkalun käyttöikä ja sen vaatimien 

huoltotoiminpiteiden määrä. 

 

Taulukko 3. Työkalun toteutustapojen vertailu.  

   Jouset 

(1-5) Hydrauliikka Lautasjouset Työkalujouset Työkalukaasujouset 

Voimien tuotto 5 4 2 3 

Liikevarat 5 1 3 4 

Säädettävyys 5 1 2 3 

Valmistettavuus 2 2 3 5 

Kustannukset 2 5 4 3 

Huoltovapaus 2 5 4 3 

Yhteensä 21 18 18 21 

 

Taulukosta nähdään että työkalukaasujouset ja hydrauliikan käyttö ovat parhaat vaihtoehdot 

työkalun toteutukseen. Hydrauliikan käyttö ei sovellu hyvin elintarviketeollisuuteen 

öljyvuotojen mahdollisuuden vuoksi. Lisäksi hydrauliikan käyttö olisi vaatinut monimutkaisia 

järjestelmiä, jotka hankaloittaisivat valmistettavuutta ja nostaisivat kustannuksia. Jousien käyttö 
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ylätyökalun osien liikkeen mahdollistavina osina vaikutti järkevältä. Jouset ovat edullisia, 

pitkäikäisiä ja niiden avulla työkalun rakenne saadaan pidettyä yksinkertaisena. Hydrauliikan 

käyttö suljettiin pois, jonka jälkeen pohdittiin eri jousityyppien käytön mahdollisuutta. 

 

Jousille asetettiin vaatimuksia jäykkyyden ja liikevaran mukaan. Työkaluissa tavallisesti 

käytettyjä jousityyppejä ovat lautasjouset, työkalujouset ja työkalukaasujouset. Jousityypin 

valinta suoritettiin vertailemalla niiden jousto-ominaisuuksien lisäksi säädettävyyden 

mahdollisuutta. Jousien tuli mahdollistaa vähintään 15 kN pidätinvoima ensimmäisessä 

pitovaiheessa sekä 10 kN voima muissa pitovaiheissa. Ensimmäisenä vaihtoehtona olivat 

lautasjouset, joiden jäykkyydet ovat suuria, mutta joustomatkat ovat pieniä. Lautasjousten 

pienet joustomatkat aiheuttivat tilanteen, jossa jousia olisi pitänyt pinota useampia päällekkäin. 

Lisäksi niiden muoto aiheutti tilanteen, jossa työkalun sisempien osien jousille ei ollut riittävästi 

tilaa. Kun lautasjouset osoittautuivat käyttötarkoitukseen soveltumattomiksi, alettiin tutkia 

työkalujousien käytettävyyttä. Työkalujousia on saatavissa laaja valikoima eri jäykkyyksillä 

sekä joustomatkoilla. Tarvittavan 15 kN voiman saavuttamiseksi olisi käytettävä jäykkiä jousia, 

joissa sallittu joustomatka on puolestaan pieni. Tästä johtuen olisi käytettävä joko useampia 

jousia pinottuna päällekkäin tai pitkiä jousia esikiristettynä. Voimien säätö 

muovaustapahtumassa tapahtuisi vaihtamalla jousia niiden jäykkyyksien mukaan. Sopivien 

jäykkyyksien ja liikkeen mahdollistavien jousien löytäminen osoittautui vaikeaksi. 

 

Työkalun rakenteessa keskiosan päälle ladotaan putkia 5 mm seinämävahvuudella 3 kpl ja yksi 

putki 15 mm seinämävahvuudella. Paksuin, 15 mm seinämäpaksuuden omaava putki toimii 

ensimmäisessä työvaiheessa pidättimenä ja sen tuottaman pidätinvoiman on oltava suurin. Kun 

alamuotti on muodoltaan valmistettavan kartonkipakkauksen ulkomuotojen mukainen, tulee 

ylätyökalun olla puolestaan pakkauksen sisäpuolen mukainen. Ylätyökalu mitoitettiin 435 µm 

paksun materiaalin mukaan. Ylä- ja alatyökalun kehien väliin suunniteltiin jäävän 400 µm. 

Materiaalipaksuutta pienemmän ja suuremman välin vaikutusta muovaustapahtumaan voitiin 

verrata käyttämällä eri paksuisia materiaaleja suunnitelluilla työkaluilla.  Putkien yläpuolelle 

tulee asentaa levyjä, joilla jousien paikoitusta saadaan ulommaksi työkalun keskiosasta jonka 

avulla jousille on enemmän tilaa. Jouset tulee asentaa mahdollisimman pienelle alueelle 

työkalussa, että työkalun ulkomitat eivät kasva liikaa, eikä putkien ja niiden yläpuolisten levyjen 
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väliset voimat kasva liian suuriksi. Lisäksi putkien yläpuoliseen levyihin täytyy tehdä reikiä, 

että jouset saadaan asennettua pienelle alueelle. Kuvassa 11 on esitetty luonnos ylätyökalun 

rakenteesta käytettäessä työkalujousia. 

 

 

Kuva 11. Ylätyökalun luonnos työkalujousilla toteutettuna. 

 

Käytettäessä työkalujousia, on jousten oltava kooltaan työkalun rakenteeseen nähden isoja, että 

niiden jäykkyys mahdollistaa riittävän suuret pidätin- ja muovausvoimat. Kuvasta 10 nähdään, 

että riittävän jäykät työkalujouset vaativat työkalun rakenteeseen nähden paljon tilaa, tehden 

työkalun toteutuksen mahdottomaksi. 

 

Sekä lautasjousten että työkalujousten toimintaan vaikuttaa jousivakio, jonka takia jousen 

puristamiseen tarvittu voima kasvaa, kun jousi puristuu kasaan. Tästä johtuen prässiltä vaadittu 

voima olisi suuri muovauksen loppuvaiheessa ja kartonkiaihion liiallinen puristuminen olisi 

mahdollista suurien pidätinvoimien johdosta. Työkalukaasujousilla tarvittava voima pysyy 

lähes samana koko liikevaran matkalla. Työkalukaasujouset ovat jäykkyyteensä nähden 
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kooltaan pieniä eivätkä ne tarvitse esikiristystä. Niiden tarjoamat liikevarat ovat myös riittävät. 

Työkalukaasujousia on myös saatavina säädettävinä, jolloin pidätin- ja muovausvoimien säätö 

olisi helppoa. Ylätyökalun luonnoksen kehitystä jatkettiin käyttäen työkalukaasujousia. 

Ylätyökalun rakenteesta luonnosteltiin eri vaihtoehtoja, joissa käytetään työkalukaasujousia. 

Näitä vaihtoehtoja on esitetty kuvassa 12. 

 

Kuva 12. Eri vaihtoehtoja ylätyökalun toteutukseen käytettäessä työkalukaasujousia. 

 

Kuvassa 12 esitetyt rakennevaihtoehdot eroavat toisistaan jousien sijoittelun ja kokoluokan 

osalta. Näistä vasemmanpuoleinen vaihtoehto valittiin, ja kehitystä jatkettiin sen pohjalta. 

Suunnittelua jatkettiin jousien valinnalla, joiden mitat vaikuttavat koko työkalun mitoitukseen. 

Valitussa työkalun toteutusmallissa tuli huomioida myös kartongin venyttämiseen vaadittava 

voima. Jos sisemmät jouset olisivat liian löysiä, alkaisivat ne puristua ennenaikaisesti, eikä 

muovaus tapahtuisi suunnitellusti. Ensimmäisessä työvaiheessa tuli olla yli 15 kN pidätinvoima 

ja muissa vaiheissa noin 10 kN pidätinvoima. Ensimmäisen työvaiheen 15 kN vaatimuksen 

saavuttamiseksi tuli yhden jousen jäykkyyden olla vähintään 3 kN. Tämän vaatimuksen 

täyttävät yleensä kaasujouset, joiden sylinterin halkaisija on vähintään 32 mm. Alkuperäisessä 

ylätyökalun luonnoksessa käytettiin halkaisijaltaan 25 mm jousia, joiden jäykkyydet riittävät 10 

kN pidätinvoiman saavuttamiseksi. Pienillä muutoksilla ensimmäisen pidätinvaiheen jousiksi 

saatiin sovitettua 32 mm halkaisijan omaavat kaasujouset.  Kuten kuvasta 12 on nähtävissä, 

tulee jousien olla pidempiä työkalun ulkoreunalla. Tarvittavat liikevarat jousille ovat 5, 10, 15 

ja 20 mm. Työkalun rakenne vaatii kuitenkin eripituisten jousien käyttöä. Lyhimmän 

jousityypin tuli olla mahdollisimman lyhyt, ettei pisimmän jousityypin tarvitse olla hyvin pitkä 
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ja siten myöskään ylätyökalun korkeus ei kasva liikaa. Jousien valintaan vaikutti lisäksi vähän 

tilaa vievän kiinnityksen mahdollisuus ja hinta. Jousien toimittajaksi valikoitui saksalainen 

Strack Normalien (2016), jonka jousien jäykkyydet olivat riittävät. Ensisijainen valintaperuste 

oli kuitenkin jousien kiinnitysmahdollisuus ruuveilla sekä sylinterin, että männän päästä. 

Kyseisen valmistajan työkalukaasujouset olivat lisäksi edulliset verrattuna yleiseen hintatasoon. 

Taulukossa 4 on esitelty valittujen jousien ominaisuuksia. 

 

Taulukko 4. Valittujen kaasujousten teknisiä tietoja (Strack Normalien, 2016). 

Malli SN 2805-

25-200-12-4 

SN 2805-

25-200-25-4 

SN 2805-

25-200-38-4 

SN 2808-VS-

350-63-4 

Joustomatka [mm] 12 25 38 63 

Pituus [mm] 78 104 130 156 

Puristamiseen tarvittu voima 

alkutilanteessa [N] 

2000 2000 2000 3500 

Puristamiseen tarvittu voima 

joustomatkan lopussa [N] 

2700 2700 2700 5100 

Puristamiseen tarvittu 

maksimivoima työkaluun 

asennettuna [N] 

2292 2280 2276 4008 

 

Jokaista jousityyppiä käytetään ylätyökalussa 5 kpl, jolloin ensimmäisen vaiheen pidätinvoima 

on 17,5 kN ja muiden vaiheiden pidätinvoima 10 kN. Muovaukseen vaadittu kokonaisvoima 

käytettävältä prässiltä on 54,3 kN. Jousien valinnan jälkeen ylätyökalun suunnittelua ja 

mitoitusta jatkettiin. Ylätyökalun lopullinen malli kiinnitysruuvien ja jousien kanssa on esitetty 

kuvassa 13.  
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Kuva 13. Ylätyökalun lopullinen malli. 

 

Ylätyökalun rakenne koostuu ylälevystä, keskellä olevasta pyöreästä tangosta, sen ympärillä 

olevista putkista ja niiden yläpuolisista levyistä jotka puolestaan ovat jousien välityksellä kiinni 

ylälevyssä. Keskiosan pyöreä tanko on upotettu ylälevyyn 4 mm ja kiinnitys toteutetaan 

ruuveilla, kuten putkien ja niiden yläpuolisten levyjen sekä jousien kiinnitykset. Keskiosa 

paikoittaa putket ja sitä kautta myös jouset, joten sen keskitys suhteessa ylälevyyn on tärkeä. 

Ylätyökalun kiinnitys käytettävään prässiin suunniteltiin tapahtuvan ylälevyssä olevien, 

kierrereikien avulla. 

 

2.1.3 Kokonaisuus ja työkalun toiminta 

Työkalun toimivuuden varmistuksessa käytettiin SolidWorks-ohjelman törmäystarkastelua ja 

motion-työkalua. Näiden avulla nähtiin mahdolliset osien yhteentörmäykset ja työkalun 

toiminta oikein. Kuvassa 14 on esitetty valmiin työkalun leikkauskuva. 
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Kuva 14. Leikkauskuva työkalusta: asennuslevy (1), alarunko (2), alamuotti (3), ylälevy (4), 

keskipalkki (5), putki (6), levy (7) ja pidätinputki (8). 

 

Ylätyökalun rakenne mahdollistaa 6 mm portailla olevan alamuotin käytön, jolloin muovauksen 

kokonaissyvyys on 24 mm. Syvemmillä kuin 6 mm portailla olevan muotin käyttö aiheuttaa 

ylätyökalussa osien yhteentörmäyksiä. Työkalun rakenne olisi ollut muutettavissa toimimaan 

myös syvemmillä alamuoteilla, mutta tätä ei nähty tarpeelliseksi. Kuvassa 15 on esitetty 

työkalun toiminta vaiheittain. 
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Kuva 15. Työkalun toiminta vaiheittain. Kuvassa 𝐹𝐵𝐻 on pidätinvoima ja 𝐹𝑃 muovausvoima.  
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Työkalun toiminnan vaiheet ovat seuraavat: 

1. Aihio asetetaan alamuotin päälle. Kuvassa on myös ohjaustapit paikallaan. 

2. Prässi liikuttaa ylätyökalua alaspäin ja pidätinputki tuottaa pidätinvoiman. 

3. Ylätyökalun putket ja keskipalkki välittävät muovaavan voiman. 

4. Putket vaihtuvat yksitellen tuottamaan pidätinvoimia. 

5. Muovaus on valmis. 

 

Muovausprosessissa yksi tärkeistä prosessiparametreistä on uros- ja naarastyökalun välyksen 

suuruus, eli kartongille jäävän tilan määrä. Välyksellä vaikutetaan siihen, että puristuuko 

kartonki muovauksen aikana myös pystyseinien osalta. Välyksen suuruudeksi määriteltiin 400 

µm testattavien kartonkien mukaan. Työkalun osat mitoitettiin asetetun välyksen mukaan. 

Lämpölaajenemisen vaikutuksia välyksen suuruuteen tutkittiin laskennallisesti. Alatyökalu on 

käytössä lämmitetty, jolloin se laajenee kun ylätyökalun lämpötila ja mitat pysyvät vakiona. 

Pinta-alan muutos lämpötilan mukaan lasketaan seuraavasti: 

 

 ΔA = β*𝐴0*ΔT     (2) 

 

Yhtälössä 2 β on materiaalin pinta-alan lämpölaajenemiskerroin, 𝐴0 on alkuperäinen pinta-ala 

ja ΔT lämpötilan muutos. Pinta-alan muutoksesta saadaan laskettua säteen, ja samalla myös 

välyksen suuruuden muutos seuraavasti: 

 

Δr = √
 𝐴0+ ΔA

𝜋
     (3) 

 

Välyksen muutos laskettiin erikseen joka portaalle. Pinta-alat laskettiin 150, 140, 130 ja 120 

mm halkaisijoiden mukaan. Pinta-alan lämpölaajenemiskerroin β on teräksille noin 24*10−6. 

Välyksen muutokset on esitetty kootusti taulukossa 5. 
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Taulukko 5. Välyksien suuruus eri vaiheissa ja eri lämpötiloilla. 

Vaihe Välys 23 °C 

lämpötilassa [µm] 

Välys 80 °C 

lämpötilassa [µm] 

Välys 160 °C 

lämpötilassa [µm] 

150 mm 400 470 524 

140 mm 400 465 516 

130 mm 400 461 508 

120 mm 400 456 499 

 

Taulukosta nähdään että välys kasvaa 80 °C lämpötilassa 56–70 µm ja 160 °C lämpötilassa 99–

124 µm. Välys kasvaa eri määrän muovausportaan halkaisijan mukaan. Eniten välys kasvaa 150 

mm halkaisijalla, eli muovauksen ensimmäisessä vaiheessa. Välyksen muutos tulee huomioida 

koeajotuloksia tarkastellessa. 

  

2.1.4 Työkalun valmistus ja kokoonpano 

Työkalu valmistettiin pääasiassa Lappeenrannan teknillisen yliopiston konepajalaboratoriossa. 

Ainoastaan levyaihioiden laserleikkaus ulkoistettiin Savitaipaleella sijaitsevalle Savira Oy:lle. 

Näitä aihioita olivat ylälevy, putkien yläpuoliset levyt sekä asennuslevy, jotka kaikki vaativat 

koneistusta laserleikkauksen jälkeen. Ylälevyyn tuli koneistaa keskipalkin sovitusreikä sekä 

kiinnitysreikiä. Putkien yläpuolisista levyistä koneistettiin keskipalkin kanssa kosketuksissa 

oleva johdepinta sekä kiinnitysreikiä. Asennuslevyyn tarvittavat koneistukset olivat pelkästään 

kiinnitysreikien valmistusta. Keskipalkin valmistus tapahtui sorvaamalla ulkopuolisesti. Lisäksi 

tuli koneistaa kiinnitysreiät, joilla keskipalkki asennetaan ylälevyyn. Keskipalkin päälle 

ladottavat putket vaativat sorvausta sekä sisä- että ulkopuolelta ja lisäksi kierrereikien 

koneistusta. Putkien aihiokoko valittiin siten, että poistettavaa materiaalia olisi mahdollisimman 

vähän. Alamuottien valmistus tapahtui sekä sisä- että ulkopuolisella sorvauksella. Alarunko, 

johon alamuotti asennetaan, vaati sisäpuolista sorvausta sekä reikien ja kierrereikien koneistusta 

kappaleen jokaiselta sivulta. 

 

Vaikka suunnittelussa otetaan huomioon valmistustekniset asiat ja käytetään DFMA-ajattelua, 

on muutostöiden tarve silti mahdollinen. Valmistettavuutta helpottaville muutoksille oli tarvetta 
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myös tämän työkalun valmistusvaiheessa. Ylätyökalun kiinnitys käytettävään prässiin 

muutettiin tapahtuvaksi ruuveilla ylälevyn läpi suoraan keskipalkkiin. Lisäksi ylätyökalu ja 

siinä olevat ruuvien kannat ottavat kiinni prässin rakenteeseen. Tämän korjaamiseksi 

ylätyökalun ja prässin väliin valmistettiin välilevy. Kuvassa 16 on esitetty kiinnitystavan 

muutos. 

 

 

Kuva 16. Ylätyökalun kiinnitystavan muutos. Kuvassa prässin kiinnitysosa (1), ylälevy (2), 

keskipalkki (3) ja välilevy (4). 

 

Kuvassa vasemmalla on alkuperäinen ja oikealla lopullinen kiinnitystapa. Kiinnitystavan 

muutokseen johti materiaalin vaikutus kierteiden valmistukseen sekä välilevyn tarve 

asennuksen mahdollistamiseksi. Ylälevyn materiaali on S690 rakenneteräs ja keskipalkin 

materiaali puolestaan 42CrMo4 nuorrutusteräs. Ylälevyn ja keskipalkin välinen ruuviliitos 

säilytettiin, ettei ylätyökalua tarvitse purkaa siirtelyjen yhteydessä. Myös muut, nostolenkkejä 

varten suunnitellut, ylälevyn kierrereiät muutettiin läpirei’iksi. 

 

Putkien yläpuolisten levyjen sisäpintoja olisi ollut lähes mahdoton valmistaa tarkalleen samaan 

halkaisijaan, kuin putkien sisäpinnat. Sama halkaisija olisi saavutettu ainoastaan, jos levyt 

olisivat olleet kiinni putkissa sorvausvaiheessa. Tästä syystä putkien yläpuolisien levyjen 

keskirei’istä tehtiin suunniteltua isompia, jolloin sisäpinnat eivät enää toimineet johdinpintoina. 

Muutos helpotti asennusta, eikä reikien paikotus ollut niin tarkkaa. Paikoituksen tarkkuutta oli 

tarve vähentää aihioiden kiinnitysongelmien takia. Levyaihioiden muotoihin olisi pitänyt 

sisällyttää tasaisia pintoja tai paikoitusreiät, jolloin kiinnitys koneistuskeskukseen olisi 

helpottunut. Kuvassa 17 on esitetty mahdolliset mallit levyille 1, 2 ja 3, joilla valmistettavuus 

olisi parantunut. 
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Kuva 17. Levyjen 1, 2 ja 3 parannellut mallit. 

 

Paranneltujen mallien tasaiset pinnat mahdollistaisivat helpomman kiinnityksen 

koneistuskeskukseen, jolloin myös reikien paikoitus olisi yksinkertaisempaa. Lisäksi aihioiden 

epäsymmetrinen muoto vähentäisi asetusvirheiden mahdollisuutta valmistusvaiheessa. 

Valmistetut aihiot olivat muodoiltaan symmetrisiä ja niiden asetus valmistukseen käytettyihin 

laitteisiin olisi voinut tapahtua helposti väärin. 

 

Keskipalkin ja sen päälle ladottavien putkien pituustoleranssiksi oli asetettu ±0,10 mm, jonka 

seurauksena pidätinputki ei ole ensimmäinen osa joka koskee aihioon. Tästä johtuen aihio 

liikkuu ennen ensimmäistä pidätinvaihetta, joka ei ole sallittavaa. Tämän korjaamiseksi 

pidätinputkea täytyi saada kauemmaksi ylälevystä, joka tehtiin asettamalla 2 mm paksut levyt 

uloimpien kaasujousien ja ylälevyn väliin. Osien välillä ei kuitenkaan ole yli 0,10 mm 

korkeuseroja aihiota koskevissa pinnoissa. 

 

Lisäksi alarungon kohdistustappien reiät ja asennuslevyyn kiinnittämistä varten tehdyt 

kierrereiät eivät ole toisiinsa nähden oikeassa kulmassa. Tästä johtuen työkalun kiinnitys 

prässiin ei onnistu suunnitellusti. Ongelma korjattiin valmistamalla uusi asennuslevy, jossa 

kiinnitysreiät ovat paikoitetut eri asentoon. Valmistuspiirroksista ei ilmennyt näiden reikien 

paikoitusta toisiinsa nähden. 
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2.1.5 Työkalun osien mittatoleranssien asetus 

Työkalun osille on asetettava toleransseja työkalun toimivuuden takaamiseksi. 

Yleistoleranssina käytettiin ISO 2768 -mK, jolla saavutettiin riittävät tarkkuudet työkalun 

valmistuksessa yleisellä tasolla. Joissain työkalun osissa tarkempi mittatoleranssien asetus oli 

kuitenkin tarpeen.  

 

Alatyökalussa merkittäviä mittoja ovat alamuotin ja alarungon välys sekä alamuotin pinnanlaatu 

sekä pyöristyskulmat. Alamuotin ja alarungon välissä tulee olla välyssovite. Alamuotti ei saa 

liikkua sivuttain muovaustapahtuman aikaan, mutta muotin on oltava helposti vaihdettavissa. 

Alamuotteja valmistettiin 4 kpl, joille kaikille pätevät samat vaatimukset: aihion kanssa 

kosketuksissa oleville kulmille pyöristyssäde R=1,0 ja aihion kanssa kosketuksissa oleville 

pinnoille pinnanlaatuvaatimus 𝑅ₐ =0,6. Symboli 𝑅ₐ  tarkoittaa pinnankarkeuden aritmeettista 

keskiarvoa. Alarungossa olevien kohdistustappien reikien välinen etäisyys on oltava sama kuin 

ylätyökalun pidätinputken vastaavien reikien etäisyys. 

 

Ylätyökalussa merkittävimpiä mittoja ovat keskiosan, putkien ja niiden yläpuolisten levyjen 

väliset toleranssit. Putket toimivat ylätyökalussa johdinpintoina ja niiden avulla tapahtuu myös 

kohdistus. Tästä johtuen niissä on käytettävä välyssovitetta, joka ei kuitenkaan ole liian väljä, 

jolloin putket voisivat päästä liikkumaan toisiinsa nähden vinosti. Sekä sisä- että ulkopinta 

toimivat putkissa johdinpintoina, joten myös sovitteen toleranssit tulee asettaa molemmille 

pinnoille. Johdinpintoja on myös levyissä sekä pidätinputkessa. Myös ylätyökalussa aihiota 

koskettavien kulmien pyöristyssäde tulee olla R=1,0 ja pinnanlaadun 𝑅ₐ=0,6. 

 

2.1.6 Materiaalivalinta 

Materiaalit valittiin työkalun eri osiin niiltä vaadittujen ominaisuuksien perusteella. Joissain 

osissa materiaalilta vaaditut lujuusominaisuudet olivat suuremmat, kuin toisissa. Materiaalien 

valintaan vaikuttivat materiaaliominaisuuksien lisäksi saatavilla olevat aihiokoot ja 

materiaalikustannukset. Koska työkaluja valmistettiin vain yksi kappale, eivät 

materiaalikustannukset olleet merkittävässä osassa materiaalivalintoja tehdessä. Materiaalien 
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valinnoilla on kuitenkin merkittävä vaikutus valmistettavuuteen. Suurin kustannuserä työkalun 

valmistuksessa olikin koneistus, johon materiaalivalinnoilla on vaikutusta.  

 

Materiaaleilta vaadittuja lujuusominaisuuksia työkalun eri osissa tarkasteltiin simuloimalla 

työkalun käytössä syntyviä voimia ja niiden aiheuttamia rasituksia materiaaleille. Tärkeitä 

simuloitavia kohteita olivat ylätyökalun ylälevy ja putkien yläpuoliset levyt. Muut osat ovat 

rakenteeltaan sellaisia, etteivät niihin kohdistuvat voimat aiheuta merkittäviä 

muodonmuutoksia. Simulointiin käytettiin SolidWorks–ohjelmiston simulaatiotyökalua. 

Simuloinnin avulla pystyttiin myös määrittelemään sopivat paksuudet levymateriaaleille. 

Levyjen osalta merkittävää oli levyjen joustamattomuus, koska levyjen joustaessa jousiin 

kohdistuisi myös muita kuin kohtisuoria voimia, joka ei ole sallittua. Simulaatiot aloitettiin 

ylälevyn osalta, jonka muodonmuutoksen simulaatio on esitetty kuvassa 18. 

 

 

Kuva 18. Ylälevyn muodonmuutoksen simulaatio 8 mm materiaalivahvuudella. Taipumat ovat 

kuvassa liioiteltuja. 
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Simulaatiossa käytettiin materiaalina terästä, jonka myötölujuus on 710 MPa, kiinteänä pisteenä 

prässin kiinnitysaluetta ja kappaleeseen vaikuttavina voimina jousien kiinnityspisteisiin 

kohdistuvia 2000–3500 N voimia. 8 mm paksuisen levyn reunat liikkuvat muovaustapahtuman 

aikana enimmillään 0,64 mm. Tämä aiheuttaa kaasujousiin voimia, jotka eivät ole sallittuja. 

Ylälevyn jouston määrää saadaan vähennyttyä käyttämällä lujempaa materiaalia tai paksumpaa 

levyä. Kuvassa 19 on esitetty saman simulaation tulokset 12 mm paksuiselle materiaalille. 

 

 

Kuva 19. Ylälevyn muodonmuutoksen simulaatio 12 mm materiaalivahvuudella. Taipumat 

ovat kuvassa liioiteltuja. 

 

Käytettäessä 12 mm paksuista, 710 MPa myötölujuuden omaavaa terästä, ylälevyn materiaalina 

on joustomäärä levyn reunoilla enimmillään 0,17 mm. Tämä jouston määrä on hyväksyttävä, 

joten materiaaliksi valittiin alustavaksi 12 mm paksu teräs, jonka myötölujuus on noin 700 MPa. 

Tämän lisäksi varmistettiin, että sama materiaali on myös riittävän luja putkien yläpuolisissa 

levyissä. Suurimmat muodonmuutokset tapahtuvat levyssä 3, jonka simulaation tulos on esitetty 

kuvassa 20. 
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Kuva 20. Levyn 3 muodonmuutoksen simulaatio 12 mm materiaalivahvuudella. Taipumat ovat 

kuvassa liioiteltuja. 

 

Levyn 3 suurin taipuma on 0,02 mm ja tapahtuu jousien kiinnityskohdissa. Tämän perusteella 

levyosien materiaalin tulisi olla noin 12 mm paksua ja myötölujuudeltaan noin 710 MPa. 

Levyosien materiaalilta ei vaadittu muita ominaisuuksia, kuin riittävä myötölujuus ja hyvä 

koneistettavuus. Työkalun muiden osien materiaalivalintoihin vaikuttivat vahvasti saatavilla 

olevat aihiokoot, sillä aihiokoon valinnalla vaikutetaan koneistuskuluihin merkittävästi. 

Taulukossa 6 on esitetty eri osien valmistamiseen soveltuvat aihiotyypit ja valitut materiaalit. 
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Taulukko 6. Valitut materiaalit 

Osa Vaadittu aihiotyyppi Valittu materiaali 

Ylälevy ja putkien 

yläpuoliset levyt 

Levy S690 

Putket Putki/Pyörötanko E470 

Keskipalkki Pyörötanko 42CrMo4 

Alamuotit Pyörötanko 42CrMo4 

Alarunko Pyörötanko 42CrMo4 

Asennuslevy Levy S355 

 

Putkien materiaalivalintaan vaikutti eniten saatavilla olevat aihiokoot. Tarvittavien 

putkiaihioiden kokoluokka oli ulkohalkaisijaltaan 140–220 mm ja seinämävahvuudeltaan noin 

15 mm. Putkien valmistaminen pyörötangosta oli myös mahdollista, mutta vaatisi paljon 

koneistamista ja olisi siten kallista. Sopivia putkiaihioita oli saatavilla valmistettuna 

koneteräksestä E470 jonka myötölujuus on vähintään 470 MPa. Koneteräksen lastuttavuus on 

erinomainen, jonka ansiosta osan sorvaaminen on helppoa. Työkalun muiden osien aihiona 

käytetyn pyörötangon materiaalille ei ollut erityisiä vaatimuksia, joten materiaalivalinta tehtiin 

putkia myyneen teräsmyyjän valikoimasta. Valittavissa oli rakenneteräs S355, nuorrutusteräs 

42CrMo4 ja hiiletysteräs 18CrNiMo7-6, joista materiaaliksi valittiin nuorrutusteräs 42CrMo4. 

Nuorrutusteräksen 42CrMo4 myötölujuus on 500–550 MPa ja kovuus noin 250 HB (Brinell-

kovuus). 

 

2.2 Koeajomateriaalit ja koeajojärjestelyt 

Testattavia materiaaleja oli yhteensä 12 kappaletta. Materiaaleihin sisältyi sekä 

pinnoittamattomia pohjakartonkeja (1–5) sekä polymeeripäällystettyjä kartonkeja (6–12). 

Materiaaleihin sisältyi eri neliöpainon omaavia, samankaltaisia kartonkeja, joiden avulla oli 

tarkoitus tutkia materiaalin paksuuden vaikutusta muovattavuuteen. Polymeeripäällystetyt 

kartongit käyttävät pohjakartonkeina pääasiassa koeajettavia materiaaleja. Tämän avulla 

tutkittiin polymeeripäällysteen vaikutusta muovattavuuteen. Koeajomateriaalien ominaisuuksia 

on esitelty taulukossa 7.  
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Taulukko 7. Koeajomateriaalit 

Materiaali Tyyppi Neliöpaino [g/m²] 

Pohjakartonki + päällyste 

Paksuus [µm] 

1 Pohjakartonki 190 255 

2 Pohjakartonki 350 460 

3 Pohjakartonki 253  

4 Pohjakartonki 300 365 

5 Pohjakartonki 232 330 

6 Polymeeripäällystetty 190+40 270 

7 Polymeeripäällystetty 310+40 435 

8 Polymeeripäällystetty 350+40 475 

9 Polymeeripäällystetty 248+41  

10 Polymeeripäällystetty 253+41  

11 Polymeeripäällystetty   

12 Polymeeripäällystetty 232+16 340 

 

Ensimmäisenä tuli selvittää prässiltä vaaditut voimat eri muovausvaiheiden toteuttamiseksi. Jos 

aihiot hajoavat muovauksen aikana, on niistä hankala päätellä missä muovausvaiheessa ne ovat 

hajonneet. Tästä johtuen aihioita tuli muovata porras kerrallaan, jolloin nähtiin muovausvaihe 

jota aihio ei enää kestä. Vaadittu voima kunkin portaan liikkeen toteuttamiseksi vaihtelee eri 

muottien välillä, koska jouset puristuvat enemmän ja niiden jäykkyys kasvaa puristusmatkan 

kasvaessa. Tarvittavat muovausvoimat vaihtelevat myös eri materiaalien välillä sekä aihion 

hajoamisen mukaan. Materiaalin muovauksen vaatima voima määritettiin käyttämällä työkalua 

ilman aihiota, jonka jälkeen aihion kanssa. Vertailemalla tarvittuja voimia todettiin, että 

materiaalin muovautuminen vaatii muovaustapahtumassa noin 8 kN voiman. Muovauksessa 

käytetty prässi oli malliltaan Stenhøj EP40M, jolla käytettävää voimaa pystyttiin säätämään 1 

kN tarkkuudella. Prässin liikenopeus puristusvaiheessa oli valmistajan mukaan 9 mm/s ja 

paluunopeus 13 mm/s (Stenhøj A/S, 2016). Nopeudet eivät olleet säädettävissä. Todellinen 

paluunopeus oli todennäköisesti suurempi jousien tuottaman voiman takia. 
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 Koeajot aloitettiin 2 mm portaat omaavalla muotilla, jossa aihiolta tarvittavat venymät ovat 

pienimmät. Teoriassa 3 mm muotin ensimmäinen muovausvaihe vaatii enemmän venymää, kuin 

2 mm muotin viimeinen vaihe. Tämän perusteella nähdään onko materiaalin venymä 

monivaihemuovauksessa paikallista. Jos materiaali ei kestä esimerkiksi 2 mm muotin viimeistä 

vaihetta ja kestää 3 mm muotin ensimmäisen vaiheen, on venymän oltava paikallista.  

 

Muovattavat aihiot leikattiin Kongsberg XE10 levyleikkurilla, jonka jälkeen aihioita säilytettiin 

Memmert HPP750 olosuhdekaapissa. Olosuhdekaappi pidettiin 80 % suhteellisessa kosteudessa 

ja 22 °C lämpötilassa. Olosuhdekaapissa aihioiden kosteusprosenttia saadaan korotettua, jolloin 

muovattavuus paranee. Koeajojen ajan aihiot säilytettiin ilmatiiviissä pusseissa kosteuden 

säilyttämiseksi. Aihioiden kosteudet mitattiin päivittäin Adams Equipment PMB 53 

kosteusmittarilla koeajojen suorittamisen jälkeen.  
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3 TULOKSET 

 

 

Tutkimus sisälsi pääosin työkalun suunnittelu, jonka tuloksena voidaan pitää valmistettua 

työkalua itsessään. Tuloksena syntynyt työkalu, sen kokoonpano ja ominaisuuksia on käsitelty 

kappaleessa 3.1. Valmiilla työkalulla tehtiin lisäksi koeajoja eri materiaaleilla, joiden tulokset 

on esitelty kappaleessa 3.2.   

 

3.1 Työkalun kokoonpano ja viimeistely 

Suunnittelutyön tuloksena syntyivät 3D-mallit ja valmistuspiirrokset, joiden pohjalta työkalun 

osat valmistettiin. Kuvassa 21 on esitetty työkalun pääosien räjäytyskuva. Kuvasta on jätetty 

pois osa jousista, lämmityselementit, termopari sekä kiinnitysruuvit ja muut pienosat. 

 

 

Kuva 21. Työkalun pääosien räjäytyskuva. Osat: Ylälevy (1), keskipalkki (2), putkien 

yläpuoliset levyt (3), putket (4), pidätinrengas (5), alamuotti (6), alamuotin runko (7) ja rungon 

asennuslevy (8). 
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Ennen kokoonpanoa ylätyökalun levyosat maalattiin ja aihiota koskevat pinnat sekä alamuotit 

kiillotettiin. Kiillotus suoritettiin käsin ja siinä keskityttiin alamuottien osalta reunojen 

portaisiin. Kuvassa 22 on esitetty yksi alamuoteista ennen kiillotusta ja kiillotuksen jälkeen.  

 

 

Kuva 22. Alamuotti ennen kiillotusta vasemmalla ja kiillotettuna oikealla. 

 

Ylätyökalun kokoonpano aloitetaan kiinnittämällä keskipalkki ylälevyyn sekä putket ja niiden 

yläpuoliset levyt toisiinsa ruuviliitoksilla. Sisimmät jouset kiinnitetään ylälevyyn, jonka jälkeen 

sitä vastaava putki ja levy kiinnitetään jousiin. Tämä toistetaan kaikille putkille sekä 

pidätinrenkaalle, jonka jälkeen ylätyökalun kokoonpano on suoritettu. Alamuottien ja niiden 

rungon välinen sovite mahdollistaa asennuksen, ollen kuitenkin lähes välyksetön. Alarunko 

kiinnitetään asennuslevyyn ruuviliitoksilla ja alamuotti asennetaan runkoon. Alarunko asetetaan 

prässin alatasolle ja ylätyökalu nostetaan alamuotin päälle. Prässin työntövarsi ajetaan kiinni 

ylätyökaluun ja ylätyökalu kiinnitetään prässiin. Ylätyökalu ajetaan ylös ja alarunkoon 

asennetaan ohjaustapit. Ylätyökalu ajetaan ohjaustappeihin, jolloin asennuslevyn paikoitus 

suhteessa prässin alatasoon varmistuu. Asennuslevy kiinnitetään prässiin, jolloin työkalu on 

käyttövalmis. Käyttövalmis työkalu on esitetty kuvassa 23. 
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Kuva 23. Työkalu käyttövalmiina. 

 

Kuvassa asennukseen käytettävät ohjaustapit ovat ylätyökalussa kiinni. Kuvassa näkyvät johdot 

ovat kytketty lämmityspatruunoihin, termoparille sekä lämmitysyksikön maa-kytkentään. 

Työkalun takana vasemmalla näkyvä laite on lämmitysyksikkö. Asennuslevyssä näkyvät 

kierretapit kiinnittyvät prässin alatason t-uriin ja niiden avulla tapahtuu alatyökalun kiinnitys. 

Ylätyökalun ja prässin työntövarren välissä näkyy välilevy, joka täytyi valmistaa kiinnityksen 

mahdollistamiseksi. Myös ulommaisten jousien ja ylälevyn välissä on välilevyt, jotka 

varmistavat pidätinrenkaan olevan ensimmäisenä aihioon koskeva ylätyökalun osa. 
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3.2 Koeajojen tulokset 

Koeajojen tarkoituksena oli selvittää eri materiaalien soveltuvuus monivaihemuovaukseen. 

Koeajoja oli tarkoitus suorittaa eri syvyisillä muoteilla, alamuotin eri lämpötiloilla ja lopuksi 

myös pienemmillä pidätinvoimilla. Tutkittavia asioita koeajoissa olivat eri materiaalien 

soveltuvuus monivaihemuovaukseen, materiaalin paksuuden vaikutus sekä eri materiaalien 

sallimat venymät. Koeajoja suoritettiin kolmella eri alamuotin lämpötilalla: 23 °C, 80 °C ja 160 

°C. Muovausnopeus määräytyi käytetyn prässin ominaisuuksien mukaan ja oli 9 mm/s. 

Muovausnopeuden lisäksi myös pidätinvoimat pysyivät vakioina.  Pidätinvoimat kuitenkin 

vaihtelivat muovauksen aikana jousivakioista johtuen ensimmäisessä vaiheessa 17,5–20,0 kN 

ja muissa vaiheissa 10,0–11,5 kN välillä. 

 

Kartonkiaihiot rikkoontuvat muovauksessa repeämällä. Repeämisen alkukohtaa on kuitenkin 

hankala selvittää kokonaismuovauksesta, minkä takia muovausta täytyi suorittaa myös porras 

kerrallaan. Jokaista eri materiaaliaihiota koeajettiin kaksi kappaletta kaikilla eri 

prosessiparametreillä. Muuttuvia prosessiparametrejä olivat naarasmuotin syvyys ja lämpötila 

sekä muovausportaitten määrä. Mikäli toinen aihio kesti muovauksen ja toinen ei, ajettiin 

kolmas aihio. Polymeeripäällystetyt materiaalit koeajettiin polymeeripinnoite ylöspäin eli 

urostyökalun puolella. Tulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä I. Tulosten yhteenveto 

on esitetty taulukossa 8.  
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Taulukko 8. Yhteenveto koeajojen tuloksista. 

 Aihion kesto (0-4) 

Muotin porrassyvyys 2 mm 3 mm 

Naarasmuotin lämpötila 23 °C 80 °C 160 °C 23 °C 80 °C 160 °C 

Pohjakartongit             

Materiaali 1 1,5 1 1  0 0 0 

Materiaali 2 1,5 1,5 2 0 0 0 

Materiaali 3, puoli 1  1,5 1,5  1,5   0 0 0 

Materiaali 3, puoli 2  1,5 1  2  1 0 0 

Materiaali 4  1,5 1,5  1,5  0 0 0 

Materiaali 5 2 1 1 1 0 0 

Polymeeripäällystetyt 
kartongit             

Materiaali 6 2 2 1 0 0 0 

Materiaali 7 2 2 2 0 1 1 

Materiaali 8 2 2 2 1 1 1 

Materiaali 9 2 2 2 1 1 1 

Materiaali 10, puoli 1 2 2   0 0  

Materiaali 10, puoli 2 2 2 1,5 0 1 0 

Materiaali 11 4 4 4 3 3  3 

Materiaali 12 2 2  1 1 0 0 

 

Taulukossa numerot 0-4 kuvastavat muovausportaiden määrää, jonka materiaali kestää eri 

prosessiparametreilla. Numero 0 kuvastaa, että materiaali ei kestä edes ensimmäistä 

muovausporrasta ja puolestaan numero 4, että materiaali kestää koko muovauksen. Materiaalilta 

vaadittu venymä kasvaa merkittävästi muovausportaiden välillä, jolloin tulokset ovat helposti 

samoja monilla eri materiaaleilla. Erojen selventämiseksi tuloksissa on myös merkitty 

puolikkaat portaat, mikäli materiaali rikkoontuu portaan loppuvaiheessa. Koeajot suoritettiin 

kolmella eri naarasmuotin lämpötilalla: 23, 80 ja 160 °C, urostyökalun osalta lämpötilaa ei 

seurattu. Materiaaleja 3 ja 10 muovattiin molemmin päin. 160 °C lämpötilassa toisella puolella 

oleva polymeeripinnoite sulaa, eikä koeajoa voitu suorittaa kokonaan. Materiaalit eivät 

kestäneet 3 mm muotin portaista pääosin kuin ensimmäisen, jonka perusteella 4 ja 5 mm 

portailla olevilla muoteilla koeajoja ei tehty. 
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4 TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

Tässä tutkimuksessa kehitettiin käytännön toteutus uudentyyppiselle kartongin 

muovausmenetelmälle. Kehitystyöhön sisältyi työkalun suunnittelu ja valmistus sekä kartongin 

muovaus kehitetyllä työkalulla. Suunnittelun tuloksia käsitellään suunnitteluun kuluneen ajan 

ja etenemisen, osien valmistuksen jälkeen tarvittavien muutosten sekä työkalun toimivuuden 

perusteella kappaleessa 6.1. Koeajojen tuloksia ja kartongin muovautuvuutta kehitetyllä 

muovausmenetelmällä käsitellään kappaleessa 6.2.  

 

4.1 Työkalun suunnittelu ja valmistus 

Suunnittelu alkoi eri luonnosten ideoimisella, jonka perusteella päätettiin käyttää työkalun 

toteutuksessa jousia. Tämän jälkeen oli vuorossa jousityypin valinta, jossa päädyttiin 

työkalukaasujousiin. Valinnan pohjalta luonnoksia alettiin kehittää kohti lopullista mallia. 

Työkalun toimintaperiaate oli valittu tutkimuksen aloittamisesta kolmen viikon kuluessa ja 

lopullinen työkalun malli oli valmis noin 11 viikon kuluessa. Lopullisen mallin hyväksynnän 

jälkeen tilattiin materiaaliaihiot ja laadittiin valmistuspiirrokset, johon kului noin kaksi viikkoa. 

Osien valmistukseen ja kokoonpanoon kului noin 3 viikkoa, jonka jälkeen työkalu oli 

käyttökunnossa koeajoja varten. Tutkimuksen suunniteltu kesto oli 32 viikkoa, joten koeajojen 

toteuttamiseen jäi noin puolet suunnitellusta ajasta, eli 16 viikkoa.  

 

Suunnittelun onnistuneisuutta kuvastaa käytetyn ajan lisäksi tarvittujen muutosten määrä sekä 

lopullisen tuotteen toimivuus. Muutokset ovat kalliita ja vievät paljon aikaa. Työkaluun 

tehtyihin muutoksiin sisältyi lähinnä reikätyyppien muutoksia, jotka ovat pieniä muutoksia, 

eivätkä vaadi paljoa aikaa. Lisäksi valmistettiin uusi aihio asennuslevylle, välilevy prässin ja 

ylätyökalun väliin sekä pieniä levyjä pidätinrenkaan ja ylälevyn välisien jousien alle. Ylätyökalu 

toimii suunnitellusti, putket liikkuvat päällekkäin kevyesti ja työkalun keskitys ja asennus 

onnistuu helposti. Uuden asennuslevyn valmistuksen jälkeen alatyökalun paikoitus ja asennus 

onnistuu suunnitellusti. Työkalun luomat pidätinvoimat ovat myöskin suunniteltua 

suuruusluokkaa. Ensimmäisen muovausvaiheen käynnistämiseksi vaaditaan prässiltä noin 20 

kN puristava voima ja muiden muovausvaiheiden käynnistämiseksi noin 10 kN lisävoima joka 

vaiheelle. Muovauksen jälkeen kartonkiastian halkaisija mitattiin ja sitä verrattiin aihion 
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halkaisijaan. Valmiiden astioiden ja aihioiden halkaisijat ovat yhtä suuret, eli aihio ei luisu 

muovauksen aikana ja pidätinvoimat ovat riittävät. 

 

4.2 Kartongin muovaus 

Eri kartonkilaatujen soveltuvuutta kehitetylle muovausmenetelmälle arvioitiin tehtyjen 

koeajojen perusteella. Koeajettuja kartonkeja oli yhteensä 12 kappaletta, joihin sisältyi sekä 

pinnoitettuja että pinnoittamattomia ja eri paksuuden ja neliöpainon omaavia kartonkeja. 

Koeajoissa käytettiin kolmea eri naarasmuotin lämpötilaa. Kiinteitä parametreja muovauksessa 

olivat muovausnopeus, pidätinvoimat sekä kartongille jäävä välys uros- ja naarastyökalun 

välissä.  Tutkittavia asioita koeajoissa olivat muovauslämpötilan, materiaalin paksuuden ja 

neliöpainon sekä polymeeripinnoitteen vaikutus muovautuvuuteen. 

 

Muovaustapahtuman toimivuuden tutkimiseksi muovattu aihio leikattiin keskeltä kahteen 

osaan, jolloin nähtiin kuinka materiaali on muovautunut ja onko muovaus onnistunut 

suunnitellusti. Leikkauskuva muovatusta aihiosta 2 mm muotilla on esitetty kuvassa 24. 

 

 

Kuva 24. Kuva muokatusta aihiosta, joka on leikattu kahteen osaan. 
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Kuvassa 24 olevan kartongin paksuus on 365 µm, ja muovaus on tehty 23 °C lämpötilassa, 

jolloin kartongille jäävä tila portaiden pystyosissa on 400 µm. Kuvasta nähdään, kuinka 

materiaali on puristunut pidättimien alla ja säilynyt alkuperäisessä paksuudessa muovauksen 

pystyosissa. Muovatun aihion portaat eivät ole pystysuoria ja pidättimien puristama alue ei ulotu 

naarasmuotin jättämien puristumien lähelle, mistä voidaan päätellä että kartongille jäävä välys 

on vähintäänkin riittävä.  

 

Muovaus onnistui kokonaisuudessaan 2 mm muotilla ainoastaan materiaalilla 12. Muilla 

materiaaleilla suurin muovaussyvyys oli kaksi porrasta. 3 mm portailla olevalla muotilla 

ainoastaan osa materiaaleista kesti ensimmäisen portaan. Tästä johtuen 4 ja 5 mm portailla 

olevilla muoteilla koeajoja ei suoritettu. Muovauksen asettamat vaatimukset materiaalille 

kasvavat merkittävästi portaittain. Materiaalit kestivät yleensä vain yhden tai kaksi porrasta 

käytettäessä matalinta valmistettua muottia. Tästä syystä erojen selvittäminen eri 

kartonkilaatujen välillä oli hankalaa, kuten myös eri materiaaliominaisuuksien vaikutus 

muovautuvuuteen.  

 

Materiaalin rikkoontumista muovauksessa tutkittiin koeajojen aikana. Kolmen eri materiaalin 

aihioihin merkittiin kartongin valmistuksessa siihen syntyvä konesuunta, jonka jälkeen aihioita 

muovattiin rikkovasti ja repeämät analysoitiin. Kuvassa 25 on esitetty revenneitä 

kartonkiaihioita, joissa materiaalin konesuunta on merkitty kirjaimilla MD ja nuolilla.  

 

 

Kuva 25. Revenneitä kartonkiaihioita. 
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Repeämät esiintyvät pääasiassa poikkisuunnan mukaisesti, eli rikkoontuminen tapahtuu 

pääasiassa konesuuntaan. Pieniä repeämiä esiintyy myös konesuunnan mukaisesti. 

Rikkoutuminen tapahtuu joko keskeltä aihiota tai pidättimen vierestä ympyrän kaarella. 

Kartongin sallima venymä on siis suurempaa konesuunnan vastaiseen suuntaan. 

Repeämäkohtien alkuja on havaittavissa koko aihion pinta-alalla, josta voidaan päätellä että 

myös venymää tapahtuu koko alalla. 

 

Lämpötilan vaikutukset muovautuvuuteen vaihtelivat eri materiaaleilla. Materiaaleilla, joiden 

neliöpaino ja paksuus ovat pieniä, oli korotetulla lämpötilalla muovautuvuutta heikentävä 

vaikutus. Materiaalit, joilla muovautuvuus heikkeni omasivat 190–247 g/m² neliöpainon ja 255–

340 µm paksuuden. Yllättävää oli se, että muilla materiaaleilla naarasmuotin lämpötilalla ei 

ollut merkittävää vaikutusta muovautuvuuteen.  

 

 Neliöpainon ja paksuuden vaikutusta muovattavuuteen testattiin materiaaleilla, joilla kyseiset 

ominaisuudet vaihtelevat, mutta jotka muuten ovat ominaisuuksiltaan yhteneviä. Tuloksissa ei 

ole isoja eroja materiaalien välillä, mutta korotetuilla naarasmuotin lämpötiloilla ja eri syvyisillä 

muoteilla eroavaisuuksia pystyttiin saavuttamaan. Muotilla, jonka portaat ovat 2 mm syvät, on 

erot havaittavissa käytettäessä naarasmuotin lämpötilaa 160 °C. Myös käytettäessä muottia, 

jossa on 3 mm portaat, oli eroja materiaalien välillä havaittavissa. Paksummilla materiaaleilla 

on lähtökohtaisesti paremmat lujuusominaisuudet. Nämä materiaalit myös soveltuvat 

kehitetyllä muovausmenetelmälle paremmin.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää uudentyyppinen työkalu kartongin muovaukseen. 

Työkalun tuli mahdollistaa kartongin monivaiheinen muovaus hyödyntäen materiaalin 

paikallista venymää ilman aihion luisumista. Työkalulla valmistetun lopputuotteen tuli olla 

muodoltaan pyöreä ja muovauksen tuli tapahtua portaittain alkaen ulkokehältä. Tutkimuksessa 

kehitettiin työkalu, jolla vaatimukset pystytään täydentämään. Kehitystyö sisälsi työkalun 

ideoinnin, suunnittelun sekä valmistuksen. Valmistettu työkalu tarvitsee pelkästään 

ulkopuolelta tulevan puristavan voiman, jonka avulla monivaiheinen muovaus saadaan 

toteutettua yhdellä iskulla. Työkalu toimii suunnitellusti: Muovaus tapahtuu porras kerrallaan, 

eikä aihio pääse luistamaan pidättimien alla. Muovaus työkalulla on tasalaatuista, eikä 

vaihteluita muovaustuloksissa esiinny. 

 

Koeajojen avulla määritettiin eri kartonkien soveltuvuus monivaihemuovaukseen sekä eri 

prosessiparametrien vaikutus muovautuvuuteen. Vakio prosessiparametrejä koeajoissa olivat 

muovausnopeus ja pidätinvoimat. Naarasmuotin lämpötilana käytettiin kolmea eri lämpötilaa: 

23, 80 ja 160 °C. Korotetulla lämpötilalla materiaalien muovattavuus ei parantunut ja pienen 

neliöpainon omaavilla materiaaleilla se jopa huononi. Naarasmuotteja valmistettiin neljä 

kappaletta, joissa muovausportaiden syvyydet olivat 2, 3, 4 ja 5 mm. Muovausportaiden 

materiaalilta vaatimat venymät laskettiin jokaiselle muotille ja ne olivat seuraavat: 2 mm 

muotilla 5,3–6,7 %, 3 mm muotilla 8,0–10,0 %, 4 mm muotilla 10,7–13,3 % ja 5 mm muotilla 

13,3–16,7 %.   Koeajetuista materiaaleista vain yksi kesti 2 mm muotin kokonaan ja 3 mm 

muottia ei kestänyt yksikään materiaali. Materiaali venyy muovauksessa koko pinta-alaltaan ja 

venyy enemmän konesuunnan vastaiseen suuntaan. 

 

Koeajojen avulla tutkittiin myös eri materiaaliominaisuuksien vaikutusta muovattavuuteen. 

Suuremman neliöpainon omaavat materiaalit omaavat paremmat lujuusominaisuudet ja ne myös 

soveltuvat monivaihemuovaukseen paremmin.  Lisäksi polymeeripinnoitus paransi materiaalien 

muovattavuutta monivaihemuovauksessa. 
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Tutkimuksessa todennettiin monivaihemuovauksen olevan toteutettavissa, mutta kaupallisten 

materiaalien sallimat venymät eivät ole riittävällä tasolla. Sopivalla materiaalilla ja prosessin 

jatkokehityksellä kartongin monivaihemuovauksesta on mahdollista kehittää toimiva 

menetelmä kartongin muovaukseen. Mahdollisia jatkotutkimusaiheita olisi erisuuruisten 

välysten käyttö muovauksessa, naarasmuottien muotojen kehitys, muovaustapahtuman 

vaiheiden uudelleen järjestys, eri pidätinvoimien testaaminen sekä eri materiaalien 

soveltuvuuden testaaminen menetelmälle.  
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LIITE I, 1 

Koeajotulokset. 

2 mm/22 °C Vaiheet       Kosteus   3mm/22 °C Vaiheet       Kosteus 

Materiaali 4 1 2 3     Materiaali 4 1 2 3   

1    10,1 %   1    11,1 % 

2     10,6 %   2    8,8 % 

3, puoli 1    10,4 %   3, puoli 1    11,7 % 

3, puoli 2    10,4 %   3, puoli 2    11,7 % 

4    9,6 %   4    9,6 % 

5    10,6 %   5    7,5 % 

6    8,1 %   6     6,4 % 

7    8,6 %   7    6,6 % 

8    7,3 %   8    7,3 % 

9    6,4 %   9     6,4 % 

10, puoli 1    7,8 %   10, puoli 1    7,8 % 

10, puoli 2    7,8 %   10, puoli 2    7,8 % 

11     7,9 %   11    7,9 % 

12    8,4 %   12    8,4 % 

             

2 mm/80 °C Vaiheet       Kosteus   3mm/80 °C Vaiheet       Kosteus 

Materiaali 4 1 2 3     Materiaali 4 1 2 3   

1     10,1 %   1     11,1 % 

2    10,6 %   2     9,4 % 

3, puoli 1     10,4 %   3, puoli 1    11,7 % 

3, puoli 2     10,4 %   3, puoli 2    11,7 % 

4     9,6 %   4    9,6 % 

5    10,6 %   5     11,6 % 

6    8,1 %   6     9,3 % 

7     8,6 %   7    7,8 % 

8     7,3 %   8    7,2 % 

9     6,4 %   9    8,2 % 

10, puoli 1     7,8 %   10, puoli 1     9,1 % 

10, puoli 2     7,8 %   10, puoli 2    9,1 % 

11     7,9 %   11    9,1 % 

12    8,4 %   12    9,3 % 

             

 

  



 

 

LIITE I, 2 

2 mm/160 
°C Vaiheet       Kosteus   

3mm/160 
°C Vaiheet       Kosteus 

Materiaali 4 1 2 3     Materiaali 4 1 2 3   

1     10,1 %   1     11,1 % 

2    10,6 %   2     9,4 % 

3, puoli 1     10,4 %   3, puoli 1     11,7 % 

3, puoli 2    10,4 %   3, puoli 2     11,7 % 

4     9,6 %   4    9,6 % 

5     10,6 %   5     11,6 % 

6    8,1 %   6     9,3 % 

7    8,6 %   7     7,8 % 

8     7,3 %   8     7,2 % 

9     6,4 %   9    8,2 % 

10, puoli 1     7,8 %   10, puoli 1     9,1 % 

10, puoli 2     7,8 %   10, puoli 2     9,1 % 

11     7,9 %   11     9,1 % 

12    8,4 %   12     9,3 % 

 


