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Lasialan pienten yritysten tarve toimia joustavasti ja palvella asiakaskuntaansa 

ammattitaidolla erikoistenkin toiveiden suhteen korostuu nykyisessä markkinatilanteessa, 

jossa isommat yritykset dominoivat suurella valikoimalla standardituotteita ja suuren 

kapasiteetin tuotantolinjastoilla. 

Kuperaa peililasia valmistetaan tällä hetkellä ympäri maailman, joskin valtaosa 

valmistuskapasiteetista painottuu Aasiaan. Pohjoismaissa vain yksi tehdas valmistaa 

kuperaa peililasia, jossa heijastava pinnoite on hopeanitraattia.  

Tarve laajentaa tuotevalikoimaa asiakkaan toiveesta loi tarpeen kehittää olemassa olevaa 

konekantaa siten, että sillä voitaisiin kuperan peililasin ohella työstää myös lieriöpintaista 

lasia. 

Tässä diplomityössä on esitetty tätä tarkoitusta varten kehitetty ratkaisu, jossa modifioitiin 

olemassa olevaa konetta, jotta päästiin haluttuun lopputulokseen. Esitetty ratkaisu toimii ja 

on palautettavissa yksinkertaisesti takaisin alkuperäiseen ratkaisuun, jolloin konetta 

voidaan käyttää entistä monipuolisemmin.  
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The need for small business owners in the field of glass business to provide flexible 

services with craftsmanship for their customer base even with sometimes exceptional 

wishes is highlighted in the current economic situation where big companies dominate the 

market with huge range of standard products and high capacity production lines. 

Convex mirror glass is now produced all around the world, however most of the capacity is 

focused in the Asia. There is only one factory in the Nordics which manufactures convex 

mirror glass where the reflecting substance is silver nitrate. 

The requirement to bring a new product to the market initiated by a customer created a 

need to develop the existing machinery in such way that it could be used for processing 

cylindrical glass along with convex glass. 

This Master’s Thesis presents one solution developed for this purpose where an existing 

machine was modified to reach desired result. The presented solution works and can be 

reversed back to its original state so that the machine can be used more diversely. 
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ALKUSANAT 

 

Tämän projektin lähtökohta oli puhtaasti kaupallinen, eli ongelma, joka oli ratkaistava, 

jotta yrityksen olisi mahdollista saada tietty asiakas.  

Alun perin tarkoituksena oli tehdä tämä asiakkaan tilaama erikoislasi käsityönä, mutta siinä 

ilmenneet haasteet esimerkiksi toistotarkkuudessa yhdessä asiakkaan antamien tiukkojen 

toleranssien ja laatuvaatimusten kanssa kannustivat siirtymään käyttämään yrityksen 

olemassa olevaa konekantaa hyödyksi. Myös tuotteen sarjakoot kannustivat ennemmin 

käyttämään konetta leikkaamisessa apuna. 

 

Kiitokset työnantajalleni mahdollisuudesta toteuttaa tämä työ projektin yhteydessä.  
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1    JOHDANTO 

 

Lasi on monelle arkipäiväinen materiaali ja sitä käytetään erittäin laajassa mittakaavassa 

erilaisissa käyttökohteissa. Tällaisista käyttökohteista voidaan mainita esimerkiksi 

rakennusten ikkunat, kaidelasit, terassilasit peilit sekä myös ovet ja seinät. Näitä kaikkia 

lasityyppejä yhdistää useimmissa tapauksissa kappaleen tasomaisuus. Lasin ei kuitenkaan 

välttämättä tarvitse olla tasomaista vaan se voidaan nykyteknologialla valmistaa tai 

jälkikäteen taivuttaa haluttuun muotoon. Tässä diplomityössä perehdytään erityisesti 

tietylle säteelle taivutetun peililasin jatkokäsittelyyn. Taivutettua lasia voidaan työstää 

monilla erilaisilla menetelmillä, mutta tässä tapauksessa keskitytään menetelmään, jossa 

käytetään kovaa piikarbidi trissaa lasin leikkaamiseen. 

Suomessa eräs yritys on erikoistunut erityisesti float-lasin taivuttamiseen halutulle säteelle 

sekä näiden aihioiden jatkojalostamiseen. Yritys on mukana ajoneuvoteollisuudessa ja 

valmistaa taustapeilejä hyötyajoneuvoihin, joihin luetaan esimerkiksi erilaiset työkoneet, 

traktorit ja linja-autot. Yhtenäistä näiden ajoneuvojen peileillä on se, että peililasi on aina 

kaksoiskaarevaa eli pallopintaista. Lasin taivutussäteet ja niiden toleranssit on tarkasti 

määritelty EU-direktiivissä R46 (UNECE, 11.6.2016), jossa on määritelty ominaisuudet 

epäsuoran näkyvyyden laitteille. 

Asiakkaan toimeksiannon takia yrityksessä alettiin tehdä prototyyppejä vain yhteen 

suuntaan taivutetusta lasista, jonka pinta on lieriömäinen. Itse lasin taivuttaminen onnistuu 

yhteen suuntaan samalla menetelmällä, kuin kaksoiskaarevankin lasin taivutus eli 

lämmittämällä lasi keraamista muottia vasten ja antamalla sen taipua lämmön 

vaikutuksesta. Suurimman haasteen loi tällaisen lasin jatkokäsittely laitteistolla, joka on 

alun perin suunniteltu kaksoiskaarevan lasin prosessointiin. 

Yrityksellä oli entuudestaan puoliautomaattisia lasin muotoleikkuukoneita, joita haluttiin 

hyödyntää tämän lasin työstämisessä. Koneet on kuitenkin suunniteltu kaksoiskaarevan 

lasin leikkaamiseen, eivätkä sellaisenaan sovellu lieriömäiselle lasille työkalugeometrian 

takia. Tämä oli juurisyy tässä diplomityössä esitetyn ratkaisun kehittämiselle, jossa 

kaksoiskaarevan lasin leikkaamiseen tarkoitettua konetta muutetaan siten, että se soveltuu 

myös lieriömäisen lasin leikkaamiselle.  
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Koska sylinterimäisen lasin määrät olivat suhteessa kaksoiskaarevan lasin menekkiin 

vuositasolla melko vähäiset, ei konetta haluttu muuttaa pysyvästi. Siksi oli erittäin tärkeää 

suunnitella kone jo lähtökohtaisesti olemaan nopeasti pienellä vaivalla palautettavissa 

alkuperäiskuntoonsa, jotta se soveltuu myös muihin työtehtäviin. 

 

1.1 Lasi materiaalina 

Lasi on sulatettujen silikaattien jähmettyessä muodostunut amorfinen massa. Sulatetun 

silikaatin jäähtyessä atomit eivät enää palaudu kiteiseen muotoon, vaan jähmettynyt massa 

jää lasiksi. Lasi on haurasta, kovaa ja yleensä läpinäkyvää. 

Tyypillisin lasityyppi perinteisissä sovelluksissa, kuten ikkunat ja peilit, on float-lasi. 

Float-lasi on erittäin tasomaista ja tasavahvuista ja voidaan valmistaa liukuhihnamaisesti 

isoina levyinä. Float-menetelmä perustuu lasilevyn valmistamiseen kelluttamalla sulaa 

lasimassaa tiheämmän sulasta metallista tehdyn patjan päällä. Tyypillisesti tässä 

menetelmässä käytetään metallina tinaa, mutta aiemmin on käytetty myös lyijyä 

(DiGiampaolo, 2015). 

 

1.2 Lasin taivuttaminen 

Lasi on amorfinen materiaali, mikä tarkoittaa sitä, että sillä ei ole selkeää sulamispistettä 

vaan se pehmenee lämpötilan noustessa. Jotta lasia voidaan taivuttaa, se tulee lämmittää 

tiettyyn sovelluksesta riippuvaan lämpötilaan. Muoto voidaan hakea taivuttamalla lasi 

esimerkiksi muottia vasten. Lasi voidaan pakottaa muottia vasten ulkoisen voiman avulla 

tai sen voidaan antaa pehmetä niin paljon, että lasimassan oma massa vetää sen muottia 

vasten painovoimaisesti. Jokaisella valmistajalla on oma menetelmänsä, mutta niiden 

yksityiskohdista ei anneta juurikaan tietoa yritysten ulkopuolelle.  

 

1.3 Lasin leikkaaminen 

Lasia voidaan leikata ja työstää erilaisilla menetelmillä. Muutamia tällaisia menetelmiä 

ovat esimerkiksi: 

- Leikkaaminen pyörivällä terällä, eli trissalla 
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- Leikkaaminen CO2- laserilla 

- Leikkaaminen ablaatiolla 

- Hehkulangalla leikkaaminen 

Näistä yleisin menetelmä float-lasin leikkaamisessa on ehdottomasti pyörivällä terällä 

leikkaaminen. Muita menetelmiä käytetään erikoissovelluksissa, jotka vaativat suurta 

tarkkuutta tai sellaisten muotojen tekemisessä, jotka leikkuuterällä ovat mahdottomia, 

kuten reikien ja viisteiden tekemisessä lasiin. Laser-tekniikkaan pohjautuvat menetelmät 

soveltuvat hyvin erittäin paksuille ja erittäin ohuille laseille, joiden kanssa leikkuuteriä ei 

enää voida käyttää (Hermanns, 23.4.2015, 4). Monille tuttuja laserleikattuja lasituotteita 

ovat esimerkiksi matkapuhelinten näytöt ja niiden panssarilasit. Lasiin voidaan myös 

halutessa jyrsiä muotoja tai reikiä siihen tarkoitetulla jyrsinkoneella. 

Yleisin ja kustannustehokkain menetelmä peileissä käytetyn 2–6 mm paksun float-lasin 

leikkaamiseen on pyörivä terä ja siinä käytetään joko piikarbidista tai monikiteisestä 

timantista tehtyä terää. Terät ovat pieniä, yleensä halkaisijaltaan 2–6 mm ja terän reuna on 

muotoiltu V-kirjaimen muotoiseksi. Leikkaaminen tapahtuu painamalla terä lasia vasten ja 

vetämällä terää lasia pitkin. Lasin pintaan muodostuu tällöin viilto, joka tunkeutuu lasiin 

muutaman mikrometrin verran. Tämä viilto aiheuttaa lasiin mikrohalkeamia ja lasi murtuu 

helposti, kun sitä aletaan taitaa jäljen molemmin puolin. Viiltojälki alkaa ”parantua” jonkin 

ajan kuluttua, joten lasin katkaisu on tehtävä kohtuullisen nopeasti viillon jälkeen tai se 

muuttuu vaikeammaksi tehdä. Paranemista voidaan viivyttää käyttämällä esimerkiksi 

sopivaa leikkuunestettä. 

 

Kuva 1. Leikkuuteriä ja leikkausveitsi 

 



10 

 

1.4 Lasinleikkauskoneet 

Suoran ja kuperan lasin käsittely eroavat toisistaan oleellisesti. Suora lasi kulkee helposti 

rullilla ja sitä leikataan usein pienemmiksi paloiksi tehtaalta tulevista 3x6m levyistä. 

Leikkauskoneet ovat suuria, täysautomaattisia CNC-leikkureita, joissa on yleensä myös 

optimointiohjelmistot hukkapalojen minimoimiseksi. Leikkuukoneissa käytetään pyörivää 

piikarbiditerää, jolla vedetään lasin pintaan viillot. Tämän jälkeen lasi ohjataan 

pehmustetulle käsittelyalueelle, jossa on usein pintaan upotetut, puusta valmistetut rimat, 

jotka nostetaan lasin alta paineilmalla juuri sauman kohdalta. Tämä aiheuttaa lasin 

katkeamisen aiemmin tehdyn viillon kohdalta. Pöydissä on usein myös pieniä reikiä, joista 

puhalletaan ilmaa mikä saa lasin leijumaan pöydän pinnalla, jotta käyttäjän on helppo 

käännellä niitä pöydällä katkaisurimojen kohdalle. Tämän jälkeen palaset nostellaan 

pöydältä suurilla imukupeilla varustetuilla nostimilla kärryihin tai pukkeihin 

jatkokäsittelyä varten. 

 

Kuva 2. CNC-lasileikkuri 

Kuperaa lasia ei voida käsitellä kovin kätevästi linjastoilla, joten kuperat lasiaihiot eli 

kalotit säilötään usein telineisiin tai kärryihin, joista ne poimitaan joko käsin tai robotilla 

jatkokäsittelyä varten. Kuperan lasin tapauksissa puhutaan hyvin usein juuri ajoneuvo- tai 
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tarkkailupeileistä, jolloin leikkaaminen ei ole yhtä suoraviivaista, sillä kupera lasi leikataan 

hyvin usein muotoon, joka voi olla myös epäsymmetrinen. Kuperan lasin leikkaamiseen on 

myös automaatti- koneita, joista hienostuneimmat ovat CNC-ohjattuja, kuten suorankin 

lasin leikkaamiseen tarkoitetut koneet. Yleisempiä ovat niin sanottuihin sabloneihin eli 

muotomalleihin perustuvat puoliautomaattiset tai käsikäyttöiset leikkauskoneet, joiden terä 

tai leikkuuvarsi seuraa sablonia ja jäljentää sen muodon terällä lasiin. 

 

Kuva 3. Käsikäyttöinen lasin muotoleikkuukone 

 

Puoliautomaattisissa muotoleikkuukoneissa leikkuuvarret ovat usein mekaanisesti 

monimutkaisia, koska varren päässä oleva terän tulee leikatessa olla kohtisuorassa lasia 

vasten. Leikkuuterän asentoa tulee tällöin pystyä säätämään tarkasti ja monipuolisesti.  
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2. MUOTOLEIKKUUKONEEN TOIMINTAPERIAATE 

 

Käytössä oleva lasin muotoleikkuukone on Leo Pfister- merkkinen ja mallivuodeltaan 

2008. Koneen toimintaperiaate on melko yksinkertainen; Koneen leikkuuvarressa oleva 

ohjuri seuraa koneeseen asennetun sablonin, eli muotomallin, reunaa ja jäljentää sen 

muodon lasiin terällä. Leikkuuterä ohjataan vasten lasia leikkuuvarren sisään rakennetulla 

paineilmatoimisella sylinterillä, jonka voimaa säätämällä voidaan vaikuttaa terän 

leikkauspaineeseen ja sitä kautta leikkausjälkeen. Leikkuuterä piirtää lasin pintaan hennon 

jäljen, josta aiheutuu terän paineen vaikutuksesta viillon aukeaminen. Viillon aukeamisella 

tarkoitetaan sitä, että lasin pintaan syntynyt jälki menee koko lasin paksuuden läpi ja avaa 

siten leikkuusauman, joka erottelee jatkotyöstettävän muotoaihion sekä pois heitettävän 

kehysosan. Koneen käyttäjälle jää tehtäväksi irrottaa ylimääräiset kehykset leikatun 

muotoaihion ympäriltä lasiveitsen avulla.  

Kone on suunniteltu siten, että sillä on mahdollista leikata erisäteisiä laseja sekä täysin 

suoraa lasia. Tässä tapauksessa yrityksellä on käytössä R425, R1300 ja R1800- säteiset 

lasimallit, jossa esimerkiksi R1800 tarkoittaa säteeltään 1800 millimetrin pallopintaa lasin 

ulkopinnasta mitattuna.  

 

2.1 Muotoleikkuukoneen säätäminen 

Vaihdettaessa lasimallista toiseen, konetta joudutaan säätämään kullekin mallille sopivaksi. 

Ensimmäinen vaihe on vaihtaa haluttua lasimallia vastaava sabloni koneeseen. Tämä 

toimenpide vaatii leikkuuvarren irrottamisen koneesta. Seuraavalla sivulla on kuva (Kuva 

4) leikkuukoneesta. 
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Kuva 4. Puoliautomaattinen lasin muotoleikkuukone. 

 

Sablonin vaihdon jälkeen säädetään koneen hidasteet lasimallille sopiviksi. Hidasteet 

liittyvät koneen leikkuuvarren nopeussäätöön ja ovat pieniä magneettikiinnitteisiä 

kuusiokoloruuvin kantoja, jotka asetellaan koneen leikkuuvarren käyttöakselilla 

sijaitsevalle kiekolle. Induktiivinen anturi lukee käyttäjän kiekolle asettamia hidasteita ja 

vaihtaa sitten anturin liipaisusta nopealta alueelta hitaalle alueelle tai toisinpäin. 

Nopeusalueet ovat toisistaan riippumattomia, portaattomasti säädettäviä nopeustiloja, 

joiden välillä vaihdellaan käyttäjän asettamien säätöjen mukaisesti. Tyypillisesti hidasteet 

asetetaan lasin nurkan molemmin puolin, jolloin tarkkuutta vaativa alue leikataan 

hitaammalla nopeudella tarkan toistojäljen saavuttamiseksi. Alla kuva (Kuva 5) koneen 
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sisältä, jossa näkyy kiekko, jolle hidasteet asetellaan, hidastenappuloita, sekä induktiivinen 

anturi. 

 

 

Kuva 5. Hidastekiekko, magneettikiinnitteiset hidasteet sekä induktiivinen anturi. 

Seuraavalla sivulla esitellyssä kuvassa (Kuva 6) näkyy muotoleikkauskoneen 

nopeussäädön toimintaperiaate. 
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Kuva 6. Periaatekuva nopeussäädön toiminnasta. 

Lasin pitkät suorat tai loivasti kaarevat sivut ja päädyt voidaan leikata suhteellisen suurella 

nopeudella, mutta koneen leikkuuvarren rakenne ei mahdollista suurien leikkuunopeuksien 

käyttöä lasien pienisäteisillä nurkka-alueilla. Leikkuuvarressa on laakeroitu seurainrulla, 

joka seuraa sablonin ulkokehää. Seurainrulla on kiinnitetty varren päällä olevaan 

tarkkuuslineaarijohteella kulkevaan kelkkaan ja sitä vedetään kohti sablonin ulkokehää 

jousikuormitteisesti. Mikäli lasin nurkka-alueelle saavutaan liian suurella nopeudella, eivät 

jouset kykene pitämään ohjainrullaa sablonia vasten vaan varteen vaikuttavien voimien 
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vaikutuksesta terä kaartaa nurkan ympäri hieman kauempaa. Tällöin leikattavan lasin 

muoto ei enää vastaa tavoitetta. 

Viimeinen ja haastavin osuus säätövaiheessa on leikkuuvarren säätö. Ideaalitapauksessa 

voidaan työtä jatkaa lasimallin vaihdosta huolimatta samoilla leikkuuvarren säädöillä, 

mutta usein vaaditaan jonkinlaista hienosäätöä, jotta lasista saadaan oikean kokoinen ja 

muotoinen. Vaikka leikkuuvarsi seuraa orjallisesti sablonia, on leikkuuvarren säädöillä 

myös vaikutus lasin muotoon. Säädöillä on mahdollista vaikuttaa jonkin verran lasin 

pituuden ja leveyden suhteeseen sekä sivujen muotoon; varren säätö vaikuttaa siihen, 

toistuuko lasin sivun muoto yli- vai alikorostetusti. Alla havainnekuva (Kuva 7) säädön 

vaikutuksista lasiin, jonka sivun tulisi olla täysin suora. 

 

Kuva 7. Havainnekuva leikkuuvarren säädön vaikutuksesta lasin muotoon. 

Havainnekuvasta (Kuva 7) on nähtävissä, että varren säätöjen muuttaminen voi pullistaa 

suoran sivun ulos tai painaa sen lommolle sisäänpäin. Kuvassa oikeanpuoleinen lasi on 

säädön takia myös ulkomitoiltaan kapeampi ja lyhyempi. On hyvä asia, että leikkuuvarren 

säädöt ovat monipuoliset, mutta koska yksikään säätö ei vaikuta pelkästään yhteen asiaan 
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kerrallaan, on säätäminen kokonaisuutena toisinaan työlästä ja vaikeaa. Alla kuva (Kuva 8) 

leikkuuvarresta. 

 

Kuva 8. Leikkuuvarren komponentit. 

 

Leikkuuvarren pääkomponentit voidaan nimetä seuraavasti: 

1) Sabloni eli muotoaihio 

2) Sablonin seurainrulla 

3) Lineaarijohde 

4) Jousi 

5) Leikkuuvarren kallistussäätö 

6) Leikkuuvarren kallistussäädön kompensointi 

7) Paineilmaletku terän käyttöä varten 

8) Terävarsi 

9) Leikkuuterä 
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Lasin muotoon voidaan siis vaikuttaa kääntämällä varren asentoa. Tämä voidaan tehdä 

löysäämällä varren kallistussäädön ruuvi (Kuva 8, kohta 5) ja kallistamalla vartta käsin sen 

verran, kuin kyseisen kiristysruuvin hahlossa on ruuvilla varaa liikkua. Selvennyksenä 

mainittakoon, että kallistussäädön ruuvin hahlo on muutaman millin leveämpi, kuin itse 

ruuvi, jolloin ruuvin on mahdollista hieman liikkua hahlon poikittaissuunnassa. Koska 

varren taittaminen sisäänpäin, eli oikealle, pienentää lasin kokoa reilusti terän 

sivuttaissiirtymästä johtuen, tulee tämä koon muutos kompensoida liu’uttamalla vartta 

hieman vasemmalle. Tämä tapahtuu löysäämällä varren sivuttaissuunnan säätöruuvi, jota 

voidaan liu’uttaa omassa vaakasuuntaisessa hahlossaan. (Kuva 8, kohta 6). Tämä piste 

toimii myös saranapisteenä silloin, kun säädetään pelkästään varren kallistusta. 

Samalla tavalla vartta käännetään myös, kun lasimallin kuperuus muuttuu. Loivasta, 

esimerkiksi R1800-lasista siirryttäessä kuperampaan R425-lasiin, tulee leikkuuvartta 

kallistaa, jotta terän kohtisuoruus lasia vasten säilyy. Tällöin varren sivuttaissuunnan 

säätöruuvi löysätään yhdessä kallistussäädön säätöruuvin kanssa ja terävarsi liu’utetaan 

aivan sivusuunnan hahlon ulompaan reunaan (vasemmalle). Kallistussäädön 

vinosuuntainen hahlo pakottaa terävarren kääntymään vastaavasti sitä mukaa, kun vartta 

siirretään, jättäen lisäksi käyttäjälle aiemmin mainitun säätövaran. 

 

2.2 Lieriömuodon haasteet 

Tämä kyseinen muotoleikkuukone on tarkoitettu kaksoiskaarevan eli kuperan tai suoran 

lasin leikkuuseen ja lieriömäinen lasi asettaa leikkuulle haasteita, joita koneen 

alkuperäisessä suunnittelussa ei ole otettu huomioon.  

Lieriöpintainen lasi on asiakkaan mitoituksen mukaan oltava 173*200 mm, jossa 173 

mm:n mittainen sivu on kaareva ja 200 mm:n mittainen sivu on suora. Seuraavalla sivulla 

on havainnekuva (Kuva 9) leikkauskoneen työtasolla olevasta leikkuualustasta ja sen 

päällä olevasta lasiaihiosta. 
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Kuva 9. Muotoleikkuualusta  

Suoraa lasia leikattaessa terävarsi käännetään lähestulkoon suoraksi, jolloin terä on lähes 

kohtisuorassa lasia vasten. Kuperaa, pallopintaista lasia leikattaessa vartta kallistetaan 

siten, että terä on keskimäärin kohtisuorassa lasia vasten koko kierroksen ajan. 

Keskimääräinen kohtisuoruus johtuu siitä, että teräkulma muuttuu suhteessa etäisyyteen 

pallon navasta, joka on tässä tapauksessa sama, kuin koneen leikkuuvarren akselin 

keskipiste. Teräkulma pyritään säätämään siten, että pienestä vaihtelusta huolimatta se olisi 

mahdollisimman optimaalinen kaikilla leikattavilla alueilla.  

Lieriömäisessä lasissa on lieriön kaarevan pinnan suuntaisten sivujen leikkuu 

rinnastettavissa suoran lasin leikkuuseen, sillä siinäkin terä on kohtisuorassa lasia vasten. 

Erona suoran lasin leikkuuseen tulee ainoastaan lieriömuodosta aiheutuva suurempi terän 

korkeussuuntaisen liikkeen vaihtelu, joka kuitenkin voidaan kompensoida leikkuuvarren 

terän automaattisella ulosjoustolla tiettyyn pisteeseen asti. Ongelmaksi muodostuvat 

lieriömuodon pystysuuntaiset suorat päädyt, sillä nyt lieriön kaarevia sivuja leikattaessa 

varsi on ollut suorassa. Lieriön pinta kuitenkin kaartaa voimakkaasti, joten suorapintaisella 

sivulla terä ei enää olekaan sellaisessa kulmassa, että leikkuu onnistuisi. Varsi tulisi 

suorille sivuille olla kallistettuna voimakkaasti, kuten erittäin kuperan R425-lasin 

leikkuussa. Seuraavilla sivuilla on havainnekuvien sarja, jossa tämä asia on esitetty 

graafisessa muodossa. 
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Kuva 10. Leikkuuvarsi R425-lasin päätysivulla 

 

Kuva 11. Leikkuuvarsi R425-lasin pitkällä sivulla 

Yllä olevista kuvista (Kuva 10 ja Kuva 11) voidaan nähdä, että varren asento ja siten terän 

kulma suhteessa lasiin pysyy lähestulkoon vakiona terän liikkuessa lasin eri osa-alueilla, 

kun leikataan R425-lasi, joka on symmetrisesti pallopintaista joka suuntaan.  

Seuraavalla sivulla on esitetty sama tilanne sylinterimäisen R300-lasin osalta, josta 

voidaan hyvin havaita leikkuuvarren asennon ja lasin pinnanmuodon suhteen muodostuva 

ongelma. 
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Kuva 12. Leikkuuvarsi R300-lasin kaarevalla sivulla 

 

Kuva 13. Leikkuuvarsi R300-lasin suoralla sivulla 

Yllä olevissa kuvissa (Kuva 12 ja Kuva 13) leikkuuvarsi on käännetty suoraksi verrattuna 

R425-lasin leikkuuseen, jotta sillä voitaisiin leikata kaarevaa sylinteripintaa. Ylemmässä 

kuvassa (Kuva 12) leikkuuvarren terä on optimaalisessa kulmassa lasiin nähden ja lasin 

leikkuu on mahdollista. Alemmassa kuvassa (Kuva 13) nähdään leikkuuvarren terä 

sylinteripinnan suoralla osuudella. Kuvasta voidaan havaita, että leikkuukulma on kaukana 

optimaalisesta, eikä leikkuu ole millään tavalla mahdollista ilman teräkulman muuttamista. 

Seuraavalla sivulla on vielä lähikuva terästä lasia vasten. 
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Kuva 14. Leikkuuterä lähellä lasin pintaa 

Ongelman ratkaisemiseksi tuli kartoittaa kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja valita niistä 

sovellukseen parhaiten sopiva. 
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3. RAKENTEELLISET MUUTOKSET 

 

Leikkuuvarren säädöt ovat passiivisia siinä mielessä, että niitä ei voi muuttaa kesken 

leikkuukierroksen. R300-lasin tapauksessa varsi tulisi kuitenkin saada käännettyä lasin 

kahden sivun välillä eri asentoon. Käytännön lähestymistapoja asian ratkaisemiseksi on 

kaksi: varren muuttaminen aktiiviseksi, jolloin se voisi muuttaa asentoaan kesken leikkuun 

tai itse lasin kääntäminen alustalla sopivaan asentoon. Koska leikkuuvarsi on 

kokonaisuudessaan jo valmiiksi melko monimutkainen ja konstikas säätää, suljettiin sen 

muokkaaminen melko lailla heti alussa pois vaihtoehdoista liian työläänä ja 

monimutkaisena vaihtoehtona. Itse lasin kallistaminen leikkuualustalla sen sijaan vaikutti 

melko yksinkertaiselta ratkaisulta verrattuna varren muuttamiseen aktiiviseksi, joka olisi 

vaatinut vähintään servo-ohjauksen, jotta paikka ja liikenopeus ovat nopeasti ja tarkasti 

säädettävissä. 

3.1 Ratkaisun mekaniikan tutkiminen 

Aiheesta tehtiin tutkimusta hyödyntämällä Solidworks- CAD-ohjelmistoa (Myöhemmin 

SW) ja piirtämällä sillä lasin mallikuva, jota voitiin kallistella ja mitata siitä erilaisia 

etäisyyksiä. Alla havainnekuva (Kuva 15) eräästä mallista, jonka avulla tutkittiin, mikä 

olisi paras paikka saranapisteelle lasin kallistamisessa. 

 

Kuva 15. Lasimallin kääntelyn tutkimista. 
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SW-mallista voidaan nähdä, että lasin 173 mm leveyden matkalla korkeussuuntaista 

vaihtelua tulee lieriön kaarevalla sivulla lakipisteen ja reunapisteen välille 12,74 mm. 

Käytännössä tämä luku tarkoittaa myös sitä, että kun lasin reunaa poikkeutetaan 

perusasemastaan kaksi kertaa 12,74 mm matka kallistamalla sitä lasin keskilinjalla olevan 

saranapisteen ympäri, on tällöin lasin sylinteripinnan reuna kohtisuorassa koneen 

leikkuutasoa vasten. 

Tässä vaiheessa leikkuukoneesta päätettiin tehdä mittatarkka 3d-malli toimintaan 

vaikuttavien rakennekomponenttien osalta. Koneesta mallinnettiin runko leikkuupöydän 

pinnasta alaspäin sekä rungon osa, joka tulee leikkuutason päälle. Koneesta otettiin mitat 

rullamitalla ja ne kirjattiin paperille ylös. Tämän jälkeen koneen runko mallinnettiin näihin 

mittoihin perustuen SW-CAD-ohjelmaan. Seuraavalla sivulla on kuva (Kuva 16) 

valmistuneesta 3d-mallista. 

 

Kuva 16. Koneen rungon 3d-malli. 

Rungon 3d-malli helpottaa leikkuupöydän muutosten suunnittelua. Koneen keinuvan 

leikkuualustan ulkomitat määriteltiin sen mukaan, paljonko tilaa tarvitaan. Liikkuvien 

osien massat ja määrä haluttiin minimoida. Keinuvalle leikkuualustalle tulisi mahtua 

ainakin lasin tuki, joka on lasin alle leikkuun ajaksi sijoitettava saman säteinen tukialusta, 
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joka tukee leikattavaa lasiaihiota pohjapuolelta terän painaessa lasiaihiota yläpuolelta. 

Lisäksi tarvitaan tuet, jotta tukialusta pysyy paikallaan ja oikeassa asennossa. Tukialustat 

on yrityksessä perinteisesti valmistettu niputtamalla leikattavan lasimallin aihioita viisi tai 

kuusi kappaletta päällekkäin ja pinnoittamalla nippu liukuesteteipillä. Näin syntyy tukeva 

ja oikealla säteellä varustettu tukialusta. Myös lasin tukialusta mallinnettiin CAD-

ohjelmaan muiden komponenttien ohella. Keinuvan alustan koko määriteltiin sellaiseksi, 

että siihen mahtuu kaikki tarvittava ja että siihen tulevat laakerikomponentit eivät jää 

koneen käyttäjän tielle. Jotta kääntöliikkeen akselilinja sijaitsisi leikattavan lasiaihion 

pinnan tasalla, piti 3d-malliin lisätä vielä laakereille kiinnityspisteet. Laakerina päätettiin 

käyttää rasvanipoilla varustettuja laakeripukkeja, joissa on valettu runko-osa. Laakerit 

lisättiin mekanismiin siten, että sekä keinuvassa pöydänosassa että kiinteässä pöydänosassa 

olisi samanlaiset laakeripukit ja ne kytkettäisiin toisiinsa sopivan mittaisilla akselinpätkillä. 

Koneen pöytälevyksi valittiin samankokoinen alumiinilevynpala, kuin mitä 

alkuperäinenkin oli ja siitä leikattiin keinuvan alustan kokoinen osa pois laserilla. Lisäksi 

syntyneestä aukosta leikattiin joka sivulta muutama sentti pois ylimääräistä, jotta saataisiin 

minimoitua käyttäjien sormien puristumisriski. Mikäli keinuva leikkuualusta olisi 

mitoitettu pöytälevyyn täysin saumattomasti olisi sen reuna saattanut toimia giljotiinin 

tavoin ja leikata pahimmassa tapauksessa käyttäjän sormen irti. Nyt mallinnettu rako 

pöytälevyn ja keinualustan välillä on niin suuri, että jonkin asian väliin kiilautumisen riski 

on minimaalinen. 

Myöhemmin käytännön kokeessa selvisi, että valittu laakerimalli ei ollutkaan soveltuva 

tähän käyttötarkoitukseen, sillä laakeripesä oli kääntyvää mallia. Johtuen tästä 

ominaisuudesta, laakeripesä ei pitänytkään akselia suorassa vaan kääntöpöytä jäi ikään 

kuin roikkumaan akseleiden varaan. Laakerit päätettiin päivittää kiinteisiin malleihin ja 

niille mitoitettiin 3d-mallin avulla sopivat korokepalat, joihin metalliset laakeripesät 

hitsattiin kiinni. Korokepalat puolestaan saatiin kiinnitettyä laakeripukkien alkuperäisiin 

kiinnitysreikiin. 

3d-malli mahdollistaa erilaisten ulottuvuuksien sekä liikeratojen tutkiskelun luotettavasti ja 

helposti. Nyt kun pöytälevy ja keinualusta oli mitoitettu paikalleen, oli mahdollista aloittaa 

tutkimaan keinualustan liikeratoja tarkemmin, jotta sopivan aktuaattorin valinta olisi 

helpompaa. Seuraavalla sivulla on kuva valmiista keinualustasta (Kuva 17). 
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Kuva 17. Valmis keinualusta. 

Aktuaattorin liikeradaksi määriteltiin 50–100 mm riippuen halututusta kääntöpöydän 

kallistuskulmasta. Aktuaattorin vaatimusmäärittelyihin kirjattiin minimissään 100 mm 

ulottuma siltä varalta, että koneella tarvitsee leikata joskus muunkin tyyppisiä laseja, jotka 

vaativat mahdollisesti erilaisia ominaisuuksia kääntöpöydältä. Loput aktuaattorin 

parametrit ovat sähköisiä, joten lopullinen yhteenveto komponenttivalinnasta on 

seuraavassa luvussa. 
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4. SÄHKÖISET MUUTOKSET 

 

Leikkauskoneen olemassa olevaan sähköjärjestelmään ollaan lisäämässä uusia 

sähkökomponentteja. Aluksi oli perehdyttävä koneen sähköjärjestelmään, jotta tulevat 

komponentit ovat varmasti yhteensopivia. Oleellisia asioita olivat esimerkiksi 

ohjauselektroniikan käyttöjännite sekä analogisten tai digitaalisten komponenttien 

ominaisuudet. Alla kuva leikkauskoneen sähkökaapista (Kuva 18. Leikkauskoneen 

sähkökaappi. 

 

Kuva 18. Leikkauskoneen sähkökaappi 

Kuvan (Kuva 18) vasemmassa puolikkaassa nähdään KEB-merkkinen taajuusmuuttaja, 

joka on leikkuuvarren moottorin ohjausta varten. Lisäksi siinä näkyy Siemensin virtalähde 

sekä johdonsuojakatkaisijat. Vasemmalla kuvassa (Kuva 18) puolestaan näkyy muutama 

kontaktori sekä koneen sydän, Siemens S7-300- prosessiasema eli logiikkaohjain, jonka 

tehtävä on huolehtia koneen toimintojen ohjauksesta. 

Ensimmäisenä tutkinnan alle otettiin Siemensin SITOP- virtalähde, jonka lähtöjännitteeksi 

vahvistui 24 V DC sen etupaneelia katsomalla. Virtalähteen tyyppikilven perusteella 

kyseessä on 5 A malli. Siemensin S7-300- logiikkaohjaimen datalehdestä varmistettiin, että 
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virrankulutus on enimmillään 570 mA. Tämän lisäksi koneessa on muutama pieni rele sekä 

kaksi kontaktoria. Kontaktoreissa on isommat kelat, kuin pienissä releissä, joten niiden 

kytkentäkelan virrat päätettiin vielä tarkistaa. Kontaktori on malliltaan Siemens Sirius 

3RT1016-1BB42 ja datalehdestä tarkastamalla voitiin todeta, että kelan ottama teho on 

3,3W. Yhtälön (2) mukaan kelan ottama virta on tällöin: 

 𝑃 =
𝑈

𝐼
 → 𝐼 =

𝑃

𝑈
=

3.3𝑊

24𝑉
= 0,14𝐴   Yhtälö (2) 

 

Näiden tietojen pohjalta oli mahdollista alkaa etsiä sopivia komponentteja. 

4.1 Aktuaattorin valinta 

Aktuaattorin valinnassa kriittisiä tekijöitä ovat sen käyttöjännite, voima, liikenopeus ja 

ulottuvuus. Tässä sovelluksessa jännitteeksi oli jo aiemmin määritelty 24 V DC. Voima ja 

liikenopeus riippuvat aktuaattorin rakenteen takia jonkin verran toisistaan. Myös 

aktuaattorin teho liittyy oleellisesti näihin kahteen tekijään. Tasapainottamalla näitä 

ominaisuuksia, löytyy juuri omaan käyttötarkoitukseen sopiva aktuaattori. Aiemmin oli 

aktuaattorin ulottumaksi määritelty vähintään 100 mm matka. Liikenopeus voidaan myös 

päätellä seuraamalla leikkuukonetta, kun se laitetaan seuraamaan sablonia normaalilla 

käyttönopeudella. Matkan kestoksi lasin kaarevalla sivulla nurkkahidasteesta 

nurkkahidasteeseen mitattiin eri työnopeuksilla 2–4 s aika. Tästä voidaan päätellä, että 100 

mm liikematkalle nopeuden on silloin oltava 25–50 mm per sekunti. 

 

Aktuaattorin voiman määrittely oli hieman konstikkaampaa, vaikka koneesta löytyykin 

painemittari leikkuuvoimalle. Koneen leikkuuvarren työsylinteri on kuitenkin varren 

valmistajan omarakenteinen, eikä siitä ollut saatavilla minkäänlaista dataa, jolloin paineen 

perusteella ei voitu päätellä voiman määrää. Lasin leikkaamiseen tarvittavaa painetta 

testattiin leikkaamalla lasin palaa lasiveitsellä vaa’an päällä. Vaaka näytti hyvän 

leikkuujäljen syntyessä noin 8–11 kg massaa. Tämä vastaa karkeasti 80–110 N voimaa. 

Riittää siis, että aktuaattorin dynaaminen, eli liikkeenaikainen, voima on suurempi, kuin 

110 N. 
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Näiden määritelmien avulla aktuaattorin raja-arvoiksi saatiin: 

• Jännite: 24 V 

• Ulottuvuus: >100 mm 

• Liikenopeus: 25–50 mm/s 

• Dynaaminen voima: >110 N 

Näiden tietojen pohjalta aktuaattoreiden toimittaja suositteli Thomsonin Electrak® 050- 

sarjan aktuaattoria. Siinä on yli-iskun suojakatkaisijat ja ylikuormakytkin sekä lisäksi se on 

huolto- ja korroosiovapaa. Malliksi valikoitui tarkemmin sellainen, jonka raja-arvoja 

vastaavat suoritusarvot olivat: 

• Jännite: 24 V 

• Ulottuvuus: 125 mm 

• Liikenopeus: 48/37 mm (kuormittamattomana/täydellä kuormalla) 

• 140/280 N (dynaaminen/staattinen) 

Voitiin todeta, että nämä täyttävät vaatimukset aktuaattorin osalta. 

4.2 Aktuaattorin ohjaus 

Aktuaattorin ohjaus perustuu paikkatietoon aktuaattorin varren sijainnista ja siksi se 

tarvitsee oman ohjainlaitteensa, joka keskustelee aktuaattorin kanssa. Aktuaattorin sisällä 

on potentiometri, jonka vastusarvo muuttuu aktuaattorin varren liikkuessa. Tätä tietoa 

käytetään hyväksi paikkatietoa määriteltäessä. Kuten aktuaattorin valinnassa, myös 

ohjainkortin valinnassa on tärkeä valita sellainen kortti, joka soveltuu annettuun tehtävään. 

Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on duty-cycle eli käyttöjakso, joka kertoo prosentteina 

sen suhteen miten paljon aktuaattori kestää yhtäjaksoista työtä maksimivirralla suhteessa 

taukoaikaan.  
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4.3 Ohjauskytkentä 

Lineaariaktuaattori tarvitsee oman ohjainkorttinsa, jolla aktuaattorin liikettä ohjataan. 

Tärkeää on, että sen säätömahdollisuudet riittävät hyvin aktuaattorin nopeuden säätöön 

sekä paikannukseen. Paikannuksella tarkoitetaan tässä tapauksessa liikeradan alku- ja 

loppupään paikoittamista. Internetiä hyödyntämällä etsittiin sopivaa ohjainlaitetta 

aktuaattoria varten ja sellainen löytyi Kanadasta, jossa Firgelli Technologies valmisti 

varsin kompaktia, mutta monipuolista aktuaattorin ohjainkorttia varsin maltilliseen hintaan. 

Kortti ei sovellu kovin tehokkaille aktuaattoreille tai korkeaa hyötysuhdetta vaativiin 

sovelluksiin, mutta tämän projektin tapauksessa ei ollut suurta tarvetta kummallekaan 

ominaisuudelle. Alla kuva Firgellin LAC-kortista (LAC, Linear Actuator Control Board), 

jossa näkyy myös teknisiä tietoja. 

 

Kuva 19. Firgellin LAC-kortti 

Aktuaattorin ohjainkortti, LAC, tarvitsee sisääntulona ohjaussignaalin, jolla liipaistaan 

aktuaattori liikkeelle lähtöasemastaan. LAC:n ominaisuuksiin kuuluu, että sitä voidaan 

ohjata digitaalisesti esimerkiksi USB:n kautta sekä PWM:llä. Analogisia vaihtoehtoja 

olivat ohjaus joko jännitteellä (0–3.3 V) tai virralla (4–20 mA). Ohjaustyypiksi päädyttiin 

valitsemaan analoginen jänniteohjaus, sillä se on helppo ja edullinen vaihtoehto toteuttaa 

koneessa, jossa ei ole digitaalista väylää. 

Muotoleikkauskone itsessään käyttää ohjauselektroniikalle 24 V DC-jännitettä, joten se oli 

lähtökohta kytkennän suunnittelulle. Järjestelmän käyttöjännite ohjasi hieman 

komponenttien valintaa, mutta kokonaisuus rakentui lähinnä sen mukaan mitä hyllystä 

sattui löytymään valmiina.  
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Ajatus kytkennästä oli sellainen, että aktuaattorin molemmille liikesuunnille tarvittaisiin 

oma anturi signaalin liipaisua varten. Tämä sen takia, että lähtökäskyn saatuaan aktuaattori 

siirtyy lähtöasemasta pääteasemaan LAC:lla säädettyä nopeutta käyttäen. Lasin muodon 

vuoksi aktuaattorin tulee kuitenkin odottaa, kunnes lasin toinen tasainen pääty on leikattu 

ja terä lähtee paluumatkalle kohti kaarevaa sivua. Takaisinliipaisun voisi toteuttaa 

esimerkiksi kellolla, joka tiputtaa aktuaattorilta pois 3.3 V DC ohjausjännitteen, jolloin 

aktuaattori alkaa siirtyä kohti kotiasemaa. Tässä tapauksessa se ei kuitenkaan ollut mieluisa 

vaihtoehto, sillä koneen leikkuunopeus on säädettävissä ja jokainen työntekijä säätää sen 

omalle työrytmilleen sopivaksi. Tämä olisi johtanut siihen, että myös aktuaattorin ohjausta 

olisi pitänyt muuttaa joka kerta. Tästä syystä takaisinliipaisulle päätettiin käyttää omaa 

anturia, joka liipaisisi signaalin aina samassa kohdassa riippumatta koneen työnopeudesta. 

Koneessa on valmiina terävarren akseliin kiinnitetty kiekko, jonka kehälle asetellaan pieniä 

metallipäisiä magneetteja. Kone käyttää niitä hidas/nopea- alueiden vaihtoon ja niiden 

toiminta on tarkemmin kuvattu kappaleessa 2. ( 
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2. ). Hidasteet ovat olemassa siksi, että lasien suorat reunat voidaan leikata suuremmalla 

nopeudella, kuin pienisäteiset nurkat, jotka vaativat tarkkuutta ja joihin suuremmat 

liikenopeudet aiheuttaisivat muotovääristymiä. Lähtökohdaksi otettiin, että aktuaattorin 

lähtökäsky voisi tapahtua samalla kertaa, kun nopeusalueen vaihto tapahtuu nurkan jälkeen 

hitaalta nopealle. Tällöin voitaisiin käyttää hyödyksi jo olemassa olevia 

magneettinappuloita, sillä koneen nopeusaluevaihto perustuu induktiiviseen anturiin, joka 

liipaisee ohjaussignaalin aina, kun magneettiin kiinnitetty metallipala ohittaa sen. 

Lisäämällä yksi metallipala lisää olemassa olevan palan päälle ja lisäämällä lähtösignaalin 

liipaisua varten yksi anturi nykyisen päälle, saataisiin järjestelmä, joka liipaisisi sekä 

nopeusalueen vaihdon sekä aktuaattorin lähtökäskyn samaan aikaan. Toinen aktuaattorin 

liipaisuantureista tulisi sijoittaa kiekon vastakkaiselle puolelle, jolloin ohjaus toimisi 

symmetrisesti lasiin nähden. 

 

4.4 Ohjauskytkennän suunnittelu 

Kuten aiemmin todettiin, perustui kytkennän suunnittelu pitkälti hyllystä löytyneisiin 

komponentteihin. Hyllystä löytyi muutama ylimääräinen induktiivinen anturi, jotka 

tutkiskelun jälkeen osoittautuivat PNP NO-tyyppisiksi ja toimivat joko 24 V tai 12 V DC-

jännitteellä. Tämä sopi hyvin, koska koneen sähköjärjestelmä on valmiiksi 24 V- 

jännitteellä toimiva. 

24 V DC- jännitettä voidaan syöttää induktiivisille antureille ja samaa jännitettä saadaan 

niiltä myös paluusignaalina. Tämä jännite tulee konvertoida 3.3 V DC-tasolle, jotta sillä 

voidaan ohjata aktuaattoria. Tämä päätettiin tehdä regulaattoreita hyödyntämällä. 7805-

sarjan regulaattori antaa ulos 5 V käyttöjännitteen, mutta hyväksyy syöttöjännitteekseen 

jopa 35 V DC, kun ulostulojännite on 5 V DC. Alla kuva L7800-sarjan regulaattorin 

datalehdestä, josta näkyy sen maksimiarvot.  



33 

 

 

Kuva 20. L7800-regulaattorin maksimiarvot. 

5 V DC-jännite soveltuu hyvin pienien releiden ohjaamiseen, joita sattumalta löytyi 

muutama juuri 5 V DC- keloilla varustettuna. Releillä olisi hyvä toteuttaa signaalin pito 

ylhäällä sekä sen vapautus toisella liipaisulla. 3.3 V DC-jännite saataisiin sekin 

regulaattorilla, mutta tällä kertaa pitäisi käyttää 1117-sarjan regulaattoria, joka datalehden 

mukaan ottaa syöttöjännitteenä maksimissaan 15 V DC ja antaa ulos 3.3 V DC. Alla kuva 

LD1117-regulaattorin datalehdestä, jossa näkyvät komponentin maksimiarvot.  

 

Kuva 21. LD1117-regulaattorin maksimiarvot. 

Induktiivisilta antureilta saatava ohjaussignaali pitää siis ensin tiputtaa L7800-

regulaattorilla 5 V DC-tasolle ja sen jälkeen vielä uudelleen 3.3 V DC-tasolle LD1117-

sarjan regulaattorilla, jotta signaali käy LAC-kortille. Jonkin verran tätä jännitteen 

skaalaamista regulaattoreilla jouduttaisiin tekemään, mutta kun kyseessä on 

yksittäiskappale ja osia on valmiiksi saatavilla, niin se on järkevin vaihtoehto. 

4.5 Piirilevysuunnittelu 

Kytkennän toimintaperiaate oli hahmoteltu jo aiemmin, joten paperille hahmotellun 

kytkennän perusteella päästiin eteenpäin kytkennän lopullista suunnittelua kohti. 
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Kytkennän suunnittelu tehtiin piirilevyn osalta Eagle -piirilevynsuunnitteluohjelmistolla. 

Samalla ohjelmistolla onnistuu myös komponenttien ladonnan suunnittelu piirilevylle. Alla 

kytkentää varten suunniteltu piirilevy (Kuva 22). 

 

Kuva 22. Kytkentää varten suunniteltu piirilevy. 

Piirilevy ei juuri ole tulitikkurasiaa suurempi ja sille on mahdutettu 0 V- ja 3.3 V- 

signaalitasoja ohjaavat releet ja signaalinkäsittelyn vaatimat regulaattorit sekä diodit. 

Piirilevyllä punaisella piirrettynä näkyvät pintapuolelle tehdyt johteet ja mustalla piirilevyn 

kääntöpuolelle tehdyt johteet. 

Alla vielä kuva piirilevystä (Kuva 23) ilman komponentteja. 
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Kuva 23. Piirilevy ilman komponentteja. 

Eaglesta olisi saanut myös maskin piirilevyn valottamista varten. Mikäli itsellä ei ole 

piirilevyn valottamiseen soveltuvaa laitteistoa, voi itse suunnittelemansa piirilevyn tilata 

myös Internetistä löytyvistä palveluista. 

Tällä kertaa kytkentä päätettiin kasata reikäpiirilevylle siksi, että sitä oli hyllyssä valmiina 

ja toisaalta myös aikataulusyistä, sillä itsekasattua kytkentää pääsisi kokeilemaan saman 

tien. Alla kuva lopullisesta kytkennästä reikäpiirilevyllä (Kuva 24). Reikäpiirilevyn 

käyttöä puolsi myös se, että kyseessä tulisi olemaan vain yksittäiskappale. 
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Kuva 24. Valmis reikäpiirilevykytkentä 

 

4.6 Säätö ja testaaminen 

Firgellin LAC:n mukana tuli ohjelmisto, jolla aktuaattorin ohjainkortin saa konfiguroitua 

tehtäväänsä. Ohjelmisto asennetaan PC:lle ja ohjainkortti kytketään USB-liitännällä 

tietokoneeseen. Ohjelmiston avulla voi ohjainkortin muistiin tallentaa aktuaattorin 

sijaintidataa, jolloin voidaan liikealueen ylä- ja alaraja asettaa ohjelmallisesti. Lisäksi 

voidaan asettaa liikenopeus sekä liiketarkkuus. Käytännössä Direct Control -välilehden 

säädöt ovat vastaavat, kuin fyysiset potentiometrit säätökortilla mahdollistavat. Ohjelmisto 

mahdollistaa myös potentiometrien arvojen yliajamisen tarvittaessa sekä paljon muita 

hienosäätöjä, joista ei ollut tässä sovelluksessa lisäarvoa. 

Alla kuva ohjelmistosta (Kuva 25). 
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Kuva 25. Firgelli LAC ohjelmisto. 

Aktuaattorin testaus aloitettiin kytkemällä se ohjainkorttiin ja kytkemällä tietokoneen 

virtalähde syöttämään sitä. Tietokoneen virtalähde oli hyvä testivaiheessa, koska siitä sai 

suoraan ohjainkortille tarvittavan +12 V DC jännitteen sekä aktuaattorin analogiseen 

ohjaukseen vaadittavat 3.3 V DC- sekä 0 V DC-jännitteet.  

Aktuaattorin testaaminen aloitettiin aluksi ilman ohjelmistoa säätämällä kortin 

potentiometreillä raja-arvoja. Testaaminen lähti hieman tahmeasti käyntiin, sillä alkuun ei 

jänniteliipaisun yhteydessä tapahtunut yhtään mitään. Myöskään potentiometrien 

säätäminen ei vaikuttanut vaan moottori piti pientä sirinää silloin, kun sen olisi pitänyt 

liikkua. Ohjainkortin pelättiin olevan vaurioitunut, joten kortin säätöä päätettiin vielä 

kokeilla tietokoneohjelmiston avulla. Ohjelman avulla huomattiin heti, että koska kyseessä 

oli eri valmistajan aktuaattori, kuin mitä ohjainkortti oli niin kytkentä ei toiminutkaan 

halutulla tavalla sen takia. Ohjainkortilta lähtevät aktuaattorin moottorin syöttöjohdot piti 

kytkeä ristiin, kuten myös aktuaattorin sisäisen potentiometrin johtimet piti kytkeä ristiin, 

jotta paikkatieto saatiin oikein kortille. Tämän jälkeen aktuaattoria saatiin ajettua 

ääriasentoihin liipaisemalla joko 3.3 V DC tai 0 V DC -jännite ohjainkortin liittimeen. 
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Seuraava ongelma ilmeni välittömästi, kun aktuaattori alkoi liikkua, sillä se ajoi itsensä 

liipaisussa aina suoraan vasten ylä- tai alarajaa, jolloin aktuaattorin sisäinen 

suojamekanismi laukesi joka kerta. Ohjelman avulla ei löytynyt sopivaa raja-

arvoyhdistelmää, jolla aktuaattori olisi suostunut liikkumaan halutulla tavalla. Yhteys 

valmistajan tekniseen tukeen toi hieman lisävalotusta asiaan; ohjainkortin aktuaattorille 

tarkoitetut äärirajapotentiometrit sekä 100 % ja 0 % liikealuevastaavuus ohjelmistossa oli 

tarkoitettu 0–10 kOhm välille. Myös aktuaattori oli tarkoitettu ohjattavaksi 10kOhm 

potentiometrillä, mutta sen arvon muutos 125 mm matkalla ei ollutkaan 0–10 kOhm vaan 

222 Ohm/ 10 mm. Tämä tarkoitti 125 mm liikealueella resistanssin muutosta 0–3 kOhm. 

Raja-arvot saatiin lopulta säädettyä kortin potentiometreistä tämän asian esilletulon jälkeen 

siten, että aktuaattorin liike pysähtyy ohjattuna ennen fyysistä ylä- tai alarajaa. 

Aktuaattorin ohjaus oli nyt valmis ja se voitiin asentaa koneeseen. 

 

4.7 Kytkennän asentaminen koneeseen 

Kytkentään tarvittavia komponentteja on seuraavasti: 

- 2kpl induktiivisia antureita 

- On-Off- kytkin aktuaattorille ja sen ohjausjärjestelmälle 

- LAC-kortti aktuaattorin ohjaukseen 

- Signaalinohjauskortti LAC:ta varten 

- Aktuaattori 

Leikkuukoneen sähkökaapissa oli juuri sopivasti tilaa kahdelle pintakojerasialle, joihin 

mahtui sopivasti molemmat kytkentään tarvittavat ohjainkortit. Kojerasiat asennettiin 

ruuvaamalla sähkökaapin DIN-kiskoon ja kortit johdotettiin kiinni koneeseen. Yhteys 

LAC:lta aktuaattorille hoitui 5-napaisella kaapelilla, jonka avulla saatiin aktuaattorin 

käyttösähköt sekä potentiometrin asentotieto ohjaimelle. Signaalinohjauskortti muuntaa 

koneen 24 V DC- jännitteen sopivalle 12 V DC tasolle LAC:ta varten sekä syöttää LAC:lle 

aktuaattorin ohjaustietoa induktiivisilta antureilta. ON- OFF-kytkin sijoitettiin koneen 

kyljessä olevan säätöluukun taakse, josta se on helppo aktivoida. ON-OFF-kytkin katkaisee 

käyttösähkön aktuaattorin ohjainkortilta. 

Alla kuva piirikorteista leikkuukoneen sähkökaapissa (Kuva 26): 
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Kuva 26. Piirikortit koneen sähkökaapissa 

 

Induktiiviset anturit kytkettiin koneen alkuperäisten antureiden rinnalle samaan kaappiin 

koneen mekatroniikan kanssa. Ensimmäinen induktiivinen anturi asennettiin nippusiteillä 

koneen alkuperäisen anturin päälle. Toiselle induktiiviselle anturille tehtiin kaappiin oma 

teline, sillä koneessa oli alun perin vain yksi anturi ja sille teline. Leikkauskone käyttää 

nopeusalueen vaihdon liipaisuun kuusiokoloruuvin kantoja, jotka pysyvät magneettien 

avulla paikallaan niille tarkoitetun kiekon päällä. Yksi tällainen merkkipala muokattiin 

siten, että ruuvin kantaa korotettiin lisää, jolloin tämä kyseinen indikaattori laukaisee 

leikkuupöydän kääntöliikkeen mennessään ohi pöydän liipaisua varten asennetuista 

induktiivisista antureista. 

Seuraavalla sivulla on kuva induktiivisten antureiden sijoittelusta koneeseen sekä korotettu 

merkkipala (Kuva 27). 
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Kuva 27. Induktiiviset anturit ja korotettu merkkipala 

Aktuaattorin kiinnitystä varten tilattiin muutama pätkä samaa Minitec- alumiiniprofiilia 

kiinnikkeineen, joista koneen runkokin on rakennettu. Näihin profiilipätkiin rakennettiin 

kiinnikkeet, joilla aktuaattori saatiin kiinnitettyä. Aktuaattorin kiinnitys leikkuupöydän 

alapintaan oli jo huomioituna aiemmin ja leikkuupöytään oli valmistusvaiheessa leikattu 

laserilla reiät aktuaattorin varren kiinnitystä varten. Alla kuva (Kuva 28) aktuaattorin 

kiinnitystuennasta. Kuvassa sinisellä korostetut osat ovat koneen runkoon lisättyjä 

kappaleita, joilla aktuaattorin kanta sekä männän pää on kiinnitetty koneen rakenteisiin. 
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Kuva 28. Aktuaattorin kiinnitystuenta. 

Aktuaattorin molempien päiden kiinnittäminen hoidettiin ruuveilla, jotka toimivat samalla 

saranatappeina sallien aktuaattorin keinumisen kääntöliikkeen mukana. Asentamisen 

jälkeen suoritettiin LAC-piirikortin potentiometreillä hienosäätö, jotta liikerata 

päätyrajoineen saatiin asettumaan haluttuihin kohtiin. Säätöoperaation jälkeen konetta 

päästiin testaamaan ja leikkuupaineiden säätämisen jälkeen sen voitiin todeta toimivan 

suunnitellulla tavalla. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Projekti oli monessa mielessä haastava ja opettavainen. Olen tyytyväinen siitä, että tavoite 

saavutettiin ja lisäksi tavoitebudjetti sekä aikataulu pitivät. Kone on myös toiminut 

halutulla tavalla eikä ole vaatinut huoltoa muutosratkaisun osalta. Koneen työtason vaihto-

operaatio on myös suoritettu muutamia kertoja muutoksen käyttöönoton jälkeen ja se on 

sujunut vaivattomasti. 

Opin projektista, että ruudulla CAD-ohjelmassa toimivaksi havaittu ratkaisu ei välttämättä 

toimi suoraan käytännössä. Tämä tuli hyvin esille ensimmäisen laakerivalinnan mennessä 

pieleen. Ruudulla ei tullut se tekninen seikka esille selkeästi, että laakeripesä pääsee 

kyseisessä laakerimallissa kääntymään, joka vaikuttaa kääntöpöydän roikkumiseen. 

Onneksi laakerimallia vaihtamalla sekä korokepalat uudelleen mitoittamalla saatiin 

mekanismi teknisesti toimivaksi. 

Leikkauskone on muutoksen jälkeen ollut käytössä jo useampia vuosia. Se on 

mahdollistanut yrityksen saada myös muita toimeksiantoja samalta asiakkaalta. Ilman tätä 

työtä olisi yksi yrityksen merkittävimmistä kotimaisista asiakkaista jäänyt saamatta. 
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6. YHTEENVETO 

Työn lähtökohtana oli yrityksen asiakkaan komponentin valmistuksen aloittaminen. 

Komponentti oli sylinterin pinnan muotoinen peili. Yritys on valmistanut vuosikymmeniä 

kuperaa eli kaksoiskaarevaa pallopintaista peililasia itsekehitetyllä ja -valmistetulla 

laitteistolla. Sylinteripintaisen peililasin valmistus todettiin mahdolliseksi ja projekti 

aloitettiin. 

Lasin jälkikäsittelyssä eli muotoleikkuussa ilmeni haasteita. Käsivaralla leikkaamalla 

apuvälineitä käyttäen, ei päästy asiakkaan asettamiin tiukkoihin toleransseihin. 

Tavoitteeksi asetettiin yrittää hyödyntää olemassa olevia puoliautomaattisia 

muotoleikkuukoneita, joita yrityksellä oli kaksi kappaletta. Koneet eivät sellaisenaan 

soveltuneet sylinteripintaisen lasin leikkaamiseen rakenteellisten syiden vuoksi.  

Haastetta lähdettiin tutkimaan ensin teoreettiselta kannalta; Koneesta voitiin muokata joko 

työtasoa, jolla lasi leikataan tai leikkuuvartta, joka itse leikkuun suorittaa. Koska terän 

tulee olla koko ajan kohtisuorassa leikattavaa pintaa vasten, olisi leikkuuvarren 

muokkaaminen osoittautunut liian haastavaksi vaihtoehdoksi. Leikkuuvarressa on 

monipuoliset säädöt, jolla vartta voidaan säätää eri asentoihin eri kaarevuudella olevia 

laseja varten, mutta sylinteripintaisella lasilla säätöä olisi pitänyt voida hallita ja muuttaa 

kesken leikkuun, jotta teräkulma säilyisi oikeana. Todettiin, että on helpompaa kallistaa 

itse leikattavaa aihiota, jolloin riittää, että työtaso kallistuu ja leikkuuvarren säätö pysyy 

samassa asennossa koko ajan. 

Koneen runko ja sen kriittiset osat mallinnettiin kolmiulotteisena Solidworks- ohjelmistolla 

ja koneen sähköjärjestelmä tutkittiin valokuvaamalla sen pääkomponentit ja lataamalla 

niiden datasheetit, jonka jälkeen toimintalogiikka selvitettiin päättelemällä. 3D-

mallinnuksen avulla voitiin suunnitella kääntyvä leikkaustaso koneen työpöytään ja 

todentaa sen toimivuus liikeratojen puitteissa. Mallintamisen avulla voitiin myös päätellä 

tason kallistamiseen tarvittavien komponenttien vaatimuksia. 
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Leikkuualustasta suunniteltiin sähköisellä lineaariaktuaattorilla ohjattava, jolloin 

leikattavaa lasiaihiota voidaan kallistaa haluttuun asentoon. Aktuaattorin ohjainkortin 

avulla voitiin liikerata ja -nopeus säätää sopivaksi suhteessa leikkuuvarteen. Aktuaattorin 

ohjausjärjestelmä antureineen liitettiin leikkuukoneen omaan sähköjärjestelmään erillisen 

kytkimen taakse, jolloin kallistusmekanismi saadaan haluttaessa kytkettyä pois päältä. 

Järjestelmä toimi alkusäädön jälkeen suunnitellulla tavalla. Projekti paransi merkittävästi 

tuotteen valmistuskapasiteettia sekä vähensi hävikkiä.  
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