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1. JOHDANTO 

 

 

Kalottikennorakenteet ovat ohutlevyistä valmistettuja rakenteita. Ohutlevyihin muovataan 

kohoumia, joita kutsutaan kaloteiksi. Kalottilevyjä voidaan liittää monella eri tapaa, mutta 

tavoitteena on kuitenkin saavuttaa samanaikaisesti sekä kevyt että jäykkä rakenne, joka antaa 

mahdollisuuden painon vähentämiseen ja materiaalin säästämiseen. Lisäksi se mahdollistaa 

jäykempien sekä ilman erillistä jäykistettä toimivien rakenteiden valmistuksen. Kalottilevyä 

on mahdollista valmistaa usealla eri menetelmällä, kuten esimerkiksi venytysmuovauksella 

tai levytyökeskuksella. 

 

Tässä työssä kartoitetaan Teknoware Oy:n mahdollisuuksia valmistaa 

kalottikennorakenteita yrityksen tuotannossa sen nykyisillä työkaluilla. Työssä tutkitaan, 

millaista kalottilevyä yrityksen on mahdollista valmistaa olemassa olevilla työkaluilla, ja 

miten valmistetut rakenteet menestyvät taivutuskokeessa. Osana työtä tarkastellaan myös 

yrityksen käytössä olevia kalottilevyrakenteiden liittämiseen sopivia menetelmiä. Perustuen 

valmistettuihin ja testattuihin koekappaleisiin, luodaan niille kustannusrakenne, jolla 

pyritään kartoittamaan valmistuksen kannalta eniten huomiota vaativat vaiheet sekä 

mahdollistamaan kalottilevyrakenteen vertaaminen kaupallisiin tuotteisiin 

kustannusteknisestä näkökulmasta. 

 

1.1 Työn tavoite 

Työn tavoitteena on kartoittaa Teknoware Oy:n mahdollisuuksia valmistaa ja hyödyntää 

kalottilevyrakenteita tuotteissaan. Koekappaleet valmistetaan olemassa olevin työkaluin 

sekä liitosmenetelmin. Työssä pyritään mittaamaan taipumat koekappaleista, ja tällä tavoin 

selvittämään erilaisten rakenteiden alustavia jäykkyysominaisuuksia ja sitä myötä 

käyttökelpoisuutta jatkossa. Kalottilevyjen ominaisuuksia verrataan myös vaahtotäytteiseen 

kerroslevyrakenteeseen, jota on mahdollista ostaa ulkopuolelta valmiiksi leikattuna. 

Tavoitteena on kartoittaa miten kustannukset muodostuvat itse valmistetulle 

kalottilevyrakenteelle sekä mahdollistaa kalottilevyrakenteiden kustannuksien vertaaminen 

kaupallisiin kerroslevyrakenteisiin. 
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1.2 Työn rajaus 

Työssä keskitytään kalottilevyn valmistamiseen olemassa olevin työkaluin ja menetelmin. 

Yrityksen käyttöön parhaiten sopivan työkalun tai liittämismenetelmän kehittäminen ja 

määrittäminen eivät ole osa tätä työtä. Materiaalina käytetään pääasiassa alumiinia, ja vain 

muutama koekappale valmistetaan sähkösinkitystä teräksestä. Alumiinilaadut, joita työssä 

käytetään, ovat EN AW 1050 H14/H24 sekä EN AW 5754 H111. Kaikki materiaalit, joita 

koekappaleissa käytetään, ovat jo entuudestaan yrityksen käytössä olevia materiaaleja. 

Jäykkyyttä lisääviä vaihtoehtoja, kuten täytemateriaalin käyttämistä kalottilevyn sisällä tai 

vaihtoehtoista kalottityökalua sivutaan työssä, mutta ne eivät ole työn osakokonaisuus. 

Kustannukset arvioidaan yrityksen käytössä olevalla menetelmällä, eikä työssä etsitä 

kustannuslaskentaan muita vaihtoehtoja. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Työssä tutkitaan kalottilevyn jäykkyysominaisuuksia käytännön kokein. Kalottilevyistä 

valmistetaan koekappaleita levytyökeskuksella yrityksen käytössä olevilla työkaluilla. 

Onnistuneille koekappaleille suoritetaan taivutuspenkissä taivutuskoe, jonka pohjalta 

saadaan tietoa kappaleiden kestävyydestä, taipumasta sekä palautumisesta. 

 

Taipuman mittaamiseen käytetään lasermitta-anturia, joka antaa tarkan arvon taipumasta 

sekä taivuttamista varten rakennettua testipöytää. Taivutuskoejärjestely on kuvattu 

kappaleessa 6.4. Kappaleiden mitat ovat mitattu käyttäen rulla ja työntömittaa. Painot on 

mitattu käyttäen yrityksen käytössä ollut yleisvaakaa.  

 

Kustannusrakenne perustuu kappaleen valmistuskustannuksiin, joihin sisältyy 

työkustannukset, materiaalikustannukset sekä muut kustannukset. Työssä käytetyt työ- sekä 

materiaalikustannukset pitävät sisällään välittömät ja välilliset kustannukset. 

 

1.4 Teknoware Oy 

Teknoware on ajoneuvo- ja turvavalaistusratkaisuja tarjoava yritys. Teknoware valmistaa 

turvavalojärjestelmiä julkisiin tiloihin, sekä valaistusjärjestelmiä julkisten kulkuneuvojen 

sisä- ja ulkotiloihin. Järjestelmät ovat pääsääntöisesti toteutettu led-tekniikalla. Järjestelmiä 

toimitetaan yli 50 maahan ympäri maailmaa, ja valtaosa liikevaihdosta syntyykin juuri 



11 

viennistä. Yrityksen päätoimipiste sijaitsee Suomessa Lahdessa. Lisäksi Teknowarelta 

löytyy tuotantolaitokset Etelä-Carolinasta, Puolasta, Englannista sekä Malesiasta. 

 

Teknoware työllistää suunnilleen 600 henkilöä, joista noin puolet työskentelevät Lahden 

toimipisteessä. Yrityksen elektroniikkatuotanto tehdään kaikki Suomessa, josta 

elektroniikkaa lähetetään muille Teknowaren tuotantolaitoksille. Lisäksi Lahdessa sijaitsee 

myös yrityksen projektiosasto, joka pitää sisällään projektoinnin ja mekaniikkasuunnittelun. 

 

Tuotteet koostuvat elektroniikan komponenteista, jotka valmistetaan ja kootaan Lahden 

toimipisteessä sekä mekaniikan osista, jotka valmistetaan tai ostetaan alihankintana riippuen 

osan ominaisuuksista.  Pääasiallisia materiaaleja ovat alumiini ja muovi. Yrityksessä ei ole 

aiemmin valmistettu kennorakenteisia jäykisteitä, ja tämän työn tarkoituksena oli kartoittaa, 

miten kennorakenteiden valmistaminen yrityksen tuotannossa olisi mahdollista ja mitä 

potentiaalisia käyttökohteita rakenteille olisi tuotteissa. Lisäksi tutkittiin, millaisia 

kustannuksia valmistuksesta syntyy ja millainen on valmistettavan kalottilevyn 

kustannusrakenne. Tämän luo pohjaa rakenteiden vertaamiseen kaupallisiin 

kerroslevyrakenteisiin kustannusnäkökulmasta. 
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2. KAUPALLISET KERROSLEVYRAKENTEET 

 

 

Markkinoilla on monen muotoisia kerroslevyrakenteita, jotka ovat toteutettu erimenetelmin. 

Tässä kappaleessa käydään läpi kaksi vaihtoehtoista jäykisteratkaisua itsetehdyille 

kalottilevyille. Nämä tuotteet ovat Alucobond sekä Metawell. 

 

2.1 Alucobond Plus 

Alucobond Plus on kerroslevymateriaali, jonka pintalevyt ovat alumiinia ja sydän 

mineraalipolymeerilevyä. Tuotetta on saatavana sekä 3mm että 4mm paksuisena, joissa 

kummassakin on 0,5mm alumiiniset pintalevyt. Kun tuotetta verrataan alumiinilevyyn, 

voidaan todeta, että jäykkyydeltään 3mm Alucobond Plus vastaa 2,7mm alumiinilevyä. 

Painoltaan 3mm Alucobond Plus on vain 5,9kg/m² kun 2,7mm paksu alumiinilevy painaisi 

7,3 kg/m². (Alucobond Plus 2020) 

 

Koska Alucobond Plus -levy koostuu muustakin kuin metallista materiaalista, on tärkeää 

huomata sille asetetut palonkestävyysominaisuudet. Niistä johtuen sitä ei voida kaikissa 

Teknowaren käyttökohteissa käyttää. (Alucobond Plus 2020) 

 

2.2 Metawell 

Kuten alumiiniset hunajakennot, Metawell on alumiinilevyistä valmistettu 

kerroslevyrakenne. Hunajakennomaisen ydinlevyn sijaan Metawell levyissä on alumiininen 

aaltolevy ydinlevynä. Metawell levyä on mahdollista ostaa useassa eri paksuudessa ja 

usealla eri paksuisella pintalevyllä. Metawell myy myös levyä ilman toisen puolen 

pintalevyä. Tällöin kyseinen ratkaisu tarjoaa huomattavasti paremmat mahdollisuudet 

kaarevien rakenteiden valmistamiseen, kun pintalevy voidaan kiinnittää muovaamisen 

jälkeen. (Metawell 2020) 

 

Koska Metawell kerroslevy koostuu aaltomaisesta ydinlevystä, sen jäykkyysominaisuudet 

eivät ole samat pituus ja leveys suunnassa. Levy on jäykempää aaltojen pituus suuntaan, 

kuin poikittaiseen suuntaan, mikä on tärkeää huomioida suunnittelussa. (Metawell 2020) 
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3. KALOTTILEVY 

 

 

Kalottilevy on ohutlevyä, johon on muovattu kohoumia, joita kutsutaan kaloteiksi. 

Kohoumat voivat olla päästä katkaistun kartion muotoisia, mutta ne voivat olla myös muun 

muotoisia. Kalottilevylle tyypillisiä käyttökohteita ovat kohteet, joissa vaaditaan keveyttä ja 

painoon suhteutettuna erittäin suurta jäykkyyttä. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi 

kulkusillat, raskasajoneuvojen konttirakenteet, junien ja linja-autojen korirakenteet sekä 

erilaiset suojat tai laitekaapit.  

 

Levyn rakenteen ansiosta on mahdollista valmistaa yhtä jäykkä rakenne kuin umpinainen 

levy, mutta käyttämällä paljon vähemmän materiaalia. Levyn hyviä ominaisuuksia ovat sen 

jäykkyys, keveys sekä hyvä resonoinnin vastustuskyky. Kalottilevyllä saavutettava jäykkyys 

antaa mahdollisuuden valmistaa rakenteita, jotka eivät vaadi erillistä runkoa tai tukia. 

(Kalottikenno teknologia 2020) 

 

Kalottilevy voi koostua usealla eri tavalla. On mahdollista käyttää kahta levyä, joista toinen 

on suora; kahta levyä, joissa molemmissa on kalotteja tai vaikkapa kolmea levyä, joista yksi 

on suora ja kahdessa on kalotteja. Myös muita rakennevaihtoehtoja voidaan saavuttaa 

muokkaamalla kalotteja tai lisäämällä levyjä. Joitain kalottilevyn rakennevaihtoehtoja on 

esitetty kuvissa 1-4. 

 

Kuvassa 1 on esitelty rakenne, jossa kalottilevy muodostuu kahdesta levystä, joista vain 

toinen levy sisältää muovauksia. Toiseen levyyn ei ole tehty muovauksia, vaan levy on 

suora. 

 

 

Kuva 1: Rakennevaihtoehto 1 

 

Kuvassa 2 on kalottilevyrakenne, joka koostuu kahdesta muovatusta levystä. Kumpaankin 

levyyn on muovattu kalotteja, mutta ei samoihin kohtiin. Levyjen kalotit ovat muovattu 
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siten, että ne menevät ristiin ja levyjen väli on yhden kalotin korkuinen. Syntyvä rakenne on 

siis yhtä korkea kuin kuvassa 1, mutta todennäköisesti jäykempi. 

 

 

Kuva 2: Rakennevaihtoehto 2 

 

Kuvan 3 rakenne koostuu kolmesta levystä, joista kahdessa on muovauksia. Keskellä on yksi 

suora levy sydänlevynä. Rakenteen korkeus muodostuu kahden muovatun kalotin 

korkeudesta sekä levyjen ainevahvuuksista. 

 

 

Kuva 3: Rakennevaihtoehto 3 

 

Kuvassa 4 oleva rakenne on hyvin samankaltainen, kuin kuvan 3 rakenne. Erona on vain 

sydänlevyn puuttuminen. Rakenne koostuu vain kahdesta muovatusta levystä, jotka ovat 

liitetty toisiinsa kalottien kärjistä. 

 

 

Kuva 4: Rakennevaihtoehto 4 

 

3.1 Valmistusmenetelmät 

Kalottilevyä voidaan valmistaa useilla eri menetelmillä, kuten nestepainemuovauksella, 

venytysmuovauksella ja levytyökeskuksella. Tässä työssä keskitytään kalottilevyn 

valmistukseen levytyökeskuksella. 
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3.1.1 Venytysmuovaus 

Venytysmuovauksessa levy venytetään alatyökalua vasten, minkä jälkeen levyyn muovataan 

haluttu muoto painamalla ylätyökalulla muovattavaa levyä alatyökalua vasten (Matilainen 

et al. 2011, s. 227). Kaikissa tapauksissa vastamuottia ei kuitenkaan välttämättä tarvita, vaan 

yksi muotti riittää. Käytettävät muotit voi olla valmistettu esimerkiksi puusta tai metallista. 

(Aaltonen et al. 1997, s. 71) 

 

Levy, jota muovataan, on kiinnitetty reunoista erillisillä leuoilla tai vaihtoehtoisesti ala- ja 

ylätyökalun väliin. Kummassakin tapauksessa kiinnitys tapahtuu siten, että materiaali ei 

pääse virtaamaan, vaan muovaus tapahtuu venyttämällä materiaalia. Mikäli materiaalia 

virtaa muovaukseen, on kyseessä syväveto. (Matilainen et al. 2011, s. 226) 

 

Venytysmuovauksen kannalta olisi hyvä, jos muovattavat muodot olisivat kartiomaisia, 

koska tällöin materiaalin ei tarvitse venyä niin paljon kuin suorakaiteen kohdalla. Suorakaide 

ja kartiomainen muoto ovat havainnollistettu kuvassa 5. (Matilainen et al. 2011, s. 228) 

 

 

Kuva 5: Venytysmuovaukselle edulliset muodot. (Matilainen et al. 2011, s. 228) 
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Kuten kuvasta havaitaan, suorakaiteen muotoiseen kohoumaan syntyy myös terävät 90 

asteiset kulmat. Muovauksen kannalta terävät kulmat ovat epäedullisia, ja ne olisi hyvä 

pyöristää, mikäli se on mahdollista. (Matilainen et al. 2011, s. 228) 

 

3.1.2 Nestepainemuovaus 

Nestepainemuovauksessa käytetään apuna nestepainetta, joka muovaa levyn muottia vasten.  

Muovaus tapahtuu siten, että muovattava levy asetetaan muotin päälle, jonka jälkeen 

muovattavan levyn päälle asetetaan kumimatto. Kumimaton päälle pumpataan nestettä, 

jolloin syntyvä hydrostaattinen paine muovaa levyn. (Kujala et al. 2003, s. 40) 

 

Nestepainemuovauksen etuna on, että koko levyn kalotit muovautuvat kerralla. Koska 

muovaavan työn tekee hydrostaattinen paine, on muovaava voima koko levyn alueella yhtä 

suuri. Tämän ansiosta levyn tasomaisuus säilyy muovauksesta huolimatta hyvin. (Kujala et 

al. 2003. s. 40). Myös valtion teknillisen tutkimuskeskuksen, VTT:n, tutkimuksen 

yhteydessä tasomaisuuden on katsottu säilyvän hyvin, mutta levyn reunoissa on havaittu 

pientä aaltoilua. Nestepainemuovauksen etuna on myös mahdollisuus muovata useampi levy 

samaan aikaan. VTT:n KALOTTI- projektin kokeiden yhteydessä on onnistuttu 

muovaamaan kaksi 1mm paksuista levyä yhtäaikaisesti hyvällä menestyksellä. (Teknologian 

kehittämiskeskus 2003) 

 

Huonona puolena nestepainemuovauksessa on laitteiston asettamat rajoitteet levyn mitoille. 

Esimerkiksi suurimmat mahdolliset levyn mitat, jotka VTT:n tutkimuksessa käytetty 

nestepainepuristin mahdollistaa ovat 900*2600 mm. (Teknologian kehittämiskeskus 2003) 

 

3.1.3 Levytyökeskus 

Kennolevyjen valmistaminen levytyökeskuksella mahdollistaa sen, että levyyn voidaan 

tehdä myös muita muotoja, leikkauksia tai aukotuksia saman työvaiheen yhteydessä. Tällöin 

säästetään käsittelyyn sekä työpisteeltä toiseen siirtämiseen kuluva aika. Levytyökeskus 

tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden piensarjatuotannolle. Se on valmistusmenetelmänä 

joustava, joten sarjoista toiseen siirtyminen on nopeaa, eikä asetteiden tekemiseen kulu 

aikaa. Erilaisia kalottilevyjä voidaan sijoitella jopa samalle arkille. Mikäli sarjakoot ovat 

isoja, voi kuitenkin olla järkevämpää käyttää muuta muovausmenetelmää kalottilevyjen 
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tekemiseen, sillä levytyökeskuksella suuren sarjan tekeminen voi olla hidasta verrattuna 

esimerkiksi nestepainemuovaukseen. (Kujala et al. 2003, s. 37) 

 

Kuten nestepainemuovauksessakin, myös levytyökeskuksessa suurin mahdollinen levyn 

koko on rajoitettu. Levytyökeskuksen kidan ja pöydän koko määrittää suurimman 

mahdollisen kalottilevyn, jota voidaan valmistaa. Amadan EMZ 3610 NT -mallin akselien 

liikkuvuus rajoittaa levyn suurimmaksi kooksi 2500x1525 mm. Mikäli tehdään otteenvaihto 

ja uudelleenasemoidaan levy, on mahdollista päästä jopa 5000x1525 mm kokoiseen levyyn. 

(Amada 2012) 

  

Levytyökeskuksen muovaustyökaluilla pyritään muovaamaan ohutlevyyn muotoja 

venytysmuovauksena. Mikäli pidätinrenkaan paine ei riitä pitämään levyä paikallaan, vaan 

materiaalia pääsee virtaamaan muovaukseen, levyn tasomaisuus kärsii ja syntyvä tuote voi 

olla käyttökelvoton. Levytyökeskuksella tapahtuva venytysmuovaus noudattaa tavallisen 

venytysmuovauksen periaatteita. Levytyökeskuksen muovaustyökalu on havainnollistettu 

kuvassa 6. Venytysmuovausta on käsitelty kohdassa 2.1.1. (Lohtander 2007, s. 11) 

 

 

Kuva 6: Levytyökeskuksen muovaustyökalu (Lohtander 2007, s. 11) 
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Kalotteja voidaan muovata levytyökeskuksella kahdella tavalla. Kalotin muovaus voi 

tapahtua joko ylätyökalun painalluksella tai alatyökalulla puskemalla. Riippuen kalotin 

muovaustavasta, muovaukseen kuluva aika muuttuu rajusti.  

 

Käytettäessä muovaukseen ylätyökalua, on alatyökalu tällöin käsittelypöydän tason 

yläpuolella. Tästä voi seurata levyn törmääminen alatyökaluun. Törmäyksestä aiheutuvat 

vauriot levyyn voivat tehdä kappaleista käyttökelvottomia tai aiheuttaa vahinkoja 

laitteistolle. Kalottien valmistus on havainnollistettu kuvissa 7 ja 8. (Lohtander 2007, s. 12) 

Kalotin valmistaminen ylätyökalulla iskemällä on huomattavasti nopeampaa kuin 

alapuolisella työkalulla valmistaminen. Ylätyökalulla iskemällä aikaa kuluu valmistukseen 

noin 0,25 s kalottia kohden. (Kujala et al. 2003, s. 37) 

 

 

Kuva 7: Kalotin valmistaminen yläpuolisella sylinterillä. 
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Kuva 8: Kalotin valmistus alapuolisella sylinterillä. 

 

Kun kalotteja muovataan käyttämällä alapuolista työkalua, ei alatyökalun reuna nouse 

pöydän pinnan yläpuolelle. Tällöin ei ole riskiä, että levy törmäisi alatyökalun reunaan. 

Levytyökeskuksen muovaustyökalun liikerata kuitenkin rajoittaa muovattavan kalotin 

korkeutta. Työkalun iskupituus rajoittaa kalottien korkeuden alle 20 mm kalotteihin. (Kujala 

et al. 2003) Alapuolisella työkalulla kalotin valmistukseen kuluu enemmän aikaa kuin 

ylätyökalulla valmistamiseen. Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla tehdyssä 

tutkimuksessa on mitattu muovaustapahtuman kestoksi 1,45 s valmistettavaa kalottia 

kohden. (Lohtander 2007, s. 31) 

 

Vaikka levytyökeskus rajoittaa korkeudeksi 20 mm, ei olemassa olevilla työkaluilla ole 

saavutettu näin korkeita tasapäisiä kalotteja. Amadan muovaustyökalulle ilmoitetaan 

suurimmaksi mahdolliseksi kalotin korkeudeksi 6,5 mm. Amadan tarjoaman työkalun 

tarkemmat tiedot on esitetty taulukossa 1 ja työkalu on nähtävissä kuvasta 9. (Amada 2006) 
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Taulukko 1. Amadan muovaustyökalun parametrit (Amada 2006) 

 

 

 

 

Kuva 9: Amadan muovaustyökalu kaloteille (Amada 2006) 

 



21 

Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on tutkittu työkalun vaikutusta muovattavien 

kalottien korkeuteen. Tutkimuksissa on tehty useita eri työkalusarjoja ja kokeellisesti 

selvitetty, millä työkaluparilla on mahdollista muovata korkeimpia kalotteja. Kokeiden 

tulokset ovat esitetty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Työkaluilla saavutetut kalottien korkeudet (Lohtander 2007, s. 29) 

 

 

Materiaali Materiaalipaksuus [mm] 1* 2* 3* 4* 5*

AlZn-pinnoitettu

teräsohutlevy 0.35 7,8 mm 8,2 mm

AlZn-pinnoitettu

teräsohutlevy 0.7 4 mm 8,2 mm

Kuumasinkitty

teräsohutlevy 0.4 10 mm

Kuumasinkitty

teräsohutlevy 0.6 10,2 mm

Kuumasinkitty

teräsohutlevy 1 4 mm

SS2333 0.8 10,6 mm

SS2333 1 10,6 mm 11,95 mm 12,95 mm

SS2333 1.25 < 10 mm

SS2343 0.6 10,6 mm

SS2343 0.8 10,6 mm

SS2343 1 10,6 mm 12 mm

S 235(yleisteräs) 1 < 10 mm

S 355(moniteräs) 1 < 8 mm

DOCOL 1200 0.5 < 4 mm

Racold 01 F 0.5 8,2 mm 12 mm

Racold 04 F 0.5 9,3 mm

Racold 04 F 1 10,2 mm

Ragal 54 F+ Z275 0.5 9,6 mm

Ragal 54 F+ Z275 1 10,2 mm 11,9 mm

Ragal 56 1 10,6 mm 13,15 mm

AlMg3 1 10,2 mm 8,65 mm

AlMg3 1.5 < 9 mm

1*

2*

3*

4*

5*

Käytetyt kalottikoot. Merkintä x/y, missä x on kalotin laen halkaisija ja y juuren halkaisija.

22/34, pyöristykset r=2

17/47, Pidätinharjallinen yläpidätinrengas

17/47, tasaiset pidätinrenkaat

18/58, pyöristykset r=4 ja r=8

18/58, pyöristykset r=3
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Kuten taulukosta voidaan lukea, korkeimpia kalotteja teräslevyyn on voitu muovata 

työkaluparilla 5. Alumiinin kohdalla kyseinen työkalupari ei ole ollut paras mahdollinen, 

vaan esimerkiksi työkaluparilla 3 on voitu muovata noin puolitoista milliä korkeampia 

kalotteja. Verrattaessa työkaluparia 3 ja 5 on kuitenkin huomattava, että työkaluparilla 3 

muovattu kalotti on kannaltaan huomattavasti suurempi kuin työkaluparilla 5. Suurempi 

kalotin halkaisija voi rajoittaa käyttömahdollisuuksia. Lisäksi työkaluparilla 3 muovatun 

kalotin kulma on loivempi kuin työkaluparilla 5. (Lohtander 2007, s. 29) 

 

Kalottien muovautumista voidaan auttaa tekemällä kevennysreikiä joko kalotin pohjaan tai 

kylkiin. Kuvissa 10-12 on havainnollistettu kevennysreikäiset kalotit. Keventämistä voidaan 

harkita silloin, kun pyritään korkeampien kalottien valmistukseen. Muita syitä kevennyksen 

käyttöön voisi olla esimerkiksi huono pidätinvoima tai työkalun muoto. (Kujala et al. 2003, 

s. 38) 

 

 

 

Kuva 10: Kevennysreikiä sisältäviä kalotteja. (Kujala et al. 2003, s. 38) 
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Kuva 11: Ovaali kalotti 8x15 mm kevennysreiällä. 

 

 

 

Kuva 12: Pyöreä kalotti 4 mm kevennysreiällä. 
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4. TYÖKALUT 

 

 

Tässä kappaleessa on käsitelty yrityksen hallussa olevat muovaustyökalut, joilla kalottilevyä 

olisi mahdollista valmistaa. Lisäksi käydään lyhyesti läpi vaihtoehtoista työkalua kalottien 

valmistukseen. Vaihtoehtoisen työkalun osalta kiinnostavat asiat ovat kalottien korkeuden 

lisääminen sekä pidätinvoiman kasvattaminen. 

 

4.1 Alkuperäiset työkalut 

Teknowarella oli käytettävissä useampia muovaustyökaluja. Muovaustyökaluista kuitenkin 

vain muutamalla voitiin muovata kalotteja, joiden päät olisivat tasaiset liimausta varten. 

Tällaisia työkaluja olivat tasapohjaveto 12 mm, 16 mm ja 22 mm sekä 55x40 vetotyökalut. 

Lisäksi käytettävissä oli teräväkärkisiä muovauksia tekevä työkalu, joka on esitetty kuvassa 

13. 

 

 

 

Kuva 13: Terävä vetotyökalulla muovattu kalotti. 
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4.1.1 Tasapohjavedot 12 mm sekä 22 mm  

Yrityksen käytössä oli olemassa 22 mm tasapohjavetotyökalu. Työkalulla muovattu kalotti 

on esitetty kuvassa 14. Työkalu muovaa 22 mm halkaisijaltaan olevia kalotteja, joiden 

maksimikorkeus on 2,5 mm. 

 

 

 

Kuva 14: 22 mm vetotyökalumuovattu kalotti. 

 

Tasapohjavetotyökalulla voitiin kuitenkin saavuttaa vain kalotteja, joiden korkeus oli alle 

2,5 mm. Tästä johtuen työkalulla valmistettavat kalottilevyt ovat hyvin matalaprofiilisia. 

Levyn saavuttama jäykkyys kuitenkin kärsii matalasta profiilista, mikä karsii sen 

käyttömahdollisuuksia. Myös 12 mm tasapohjavetotyökalulla saavutetaan vain matalia 

kalotteja, joten senkään avulla ei saada riittävän jäykkiä rakenteita. 12 mm 

tasapohjavetotyökalulla muovattu kalotti on esitetty kuvassa 15.  
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Kuva 15: 12 mm vetotyökalulla muovattu kalotti. 

 

Valmistamalla kaksi kalottilevyä ja liittämällä ne kalottien kärjistä toisiinsa voidaan 

kaksinkertaistaa rakenteen paksuus. Tämä kuitenkin edellyttää kahden kalottilevyn 

valmistamista yhden sijaan ja tarkoittaa näin ollen myös kaksinkertaista työmäärää. 

Työmäärän kasvaminen johtaa siihen, että myös kustannukset kasvavat. Vaikka käytettäisiin 

kahta muovattua levyä, jää 12 mm sekä 22 mm työkalujen osalta kokonaispaksuus silti niin 

pieneksi, ettei rakenteella saavuteta riittävää jäykkyyttä. 

 

4.1.2 Tasapohjaveto 16 työkalu 

Toisena mahdollisena työkaluna on 16 mm tasapohjavetotyökalu, jolla muovattu kalotti on 

nähtävissä kuvasta 16. Tällä työkalulla voitiin muovata kalotteja, joiden pään halkaisija on 

7 mm ja kannan halkaisija 16 mm. Muovattavan kalotin maksimikorkeus on 3,9 mm. 
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Kuva 16: 16 mm vetotyökalulla muovattu kalotti. 

 

Syntyvä kalotti on edelleen matala, mutta hieman korkeampi kuin 12 mm ja 22 mm 

tasapohjavetotyökaluilla. Tästä johtuen on syntyvän rakenteen jäykkyys suurempi kuin 

12mm ja 22mm työkalulla. Suurempi jäykkyys mahdollistaa rakenteen käyttämisen 

useammassa käyttökohteessa. Vaikka syntyvät kalotit ovat korkeampia kuin 22 mm 

tasapohjavetotyökalulla, on lopputulos kuitenkin matala levy, jolla jäykkyyttä ei saavuteta 

kovin paljon.  

 

4.1.3 Veto 55x40 

Työkalulla voidaan muovata huomattavasti korkeampia kalotteja kuin aiemmin mainituilla 

työkaluilla. Muovaus on ovaalin muotoinen ja huomattavasti aiempia työkaluja suurempi. 

Pohjaan painettuna työkalu lävistää kalotin keskelle ovaalin muotoisen reiän. Työkalun 

muovaus on kuitenkin niin syvä, ettei pohjaan asti ole tarvetta muovata. Työkalulla 

muovattuja kalotteja on esitetty kuvassa 17. 
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Kuva 17: 55x40 mm vetotyökalulla muovattuja kalotteja. 

 

Tämä työkalu on kaikista olemassa olevista työkaluista käyttökelpoisin. Muovattavat kalotit 

ovat riittävän korkeita käyttökohteeseen ja suurin mahdollinen korkeus voidaan hyödyntää. 

Lisäksi kalottien kärjissä on riittävästi tasaista pintaa liimausta varten. 

 

4.2 Työkalu korkeamman kalottilevyn valmistukseen 

Koska olemassa olevilla työkaluilla pystytään valmistamaan vain rajallisen korkuisia 

kalotteja EN AW 5754 H111 sekä EN AW 1050 H14/H24 –materiaaleihin, ja teräslevyn 

osalta pidätinvoima on riittämätön, on tarvetta pohtia sopivaa työkalua. Tässä kappaleessa 

on käsitelty kahta päävaihtoehtoa. Vaihtoehtoina ovat Amadan tarjoama muovaustyökalu 

sekä Mika Lohtanderin lisensiaattityössä esitelty työkalu korkeiden kalottien 

muovaamiseen. 
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Amadan tuotevalikoimasta löytyy muovaustyökalu, jolle on asetettu rajoitteita. Nämä 

rajoitteet ovat käsitelty kappaleessa 3.1.3 puhuttaessa siitä, kuinka korkeita kalotteja 

levytyökeskuksella voidaan muovata. Amada ilmoittaa suurimmaksi mahdolliseksi kalotin 

korkeudeksi 6,5 mm, kunhan taulukossa 1 olevat ehdot täyttyvät. (Amada 2006) 

 

Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla tehdyssä tutkimuksessa on kokeellisesti etsitty 

sopivaa työkalua korkeiden kalottien valmistukseen. Tutkimuksen tuloksena syntyneellä 

työkalulla on pystytty muovaamaan kalotteja aina 13,15 mm asti. AlMg3-materiaalin 

maksimikorkeudeksi on kuitenkin määritetty 8,65 mm. Tutkimuksessa kehitetty työkalu on 

esitetty kuvassa 18. (Lohtander 2007, s. 36) 

 

 

 

Kuva 18: Tutkimuksessa parhaiten menestynyt työkalu (Lohtander 2007, s 36) 

 

Molempien vaihtoehtojen ongelmana on, ettei lähtökohtana ole ollut alumiinin 

muovaaminen. Amadan ilmoittama 6,5 mm on teräslevylle suunnattu arvo. Tästä johtuen ei 

siis ole varmaa, onnistuuko vastaavan korkeuden saavuttaminen kyseisellä työkalulla, kun 

materiaalina on alumiini. Myöskään pidätinvoiman riittävyyteen ei ole otettu kantaa 

Amadan työkalun tiedoissa. Koska tiedoissa kuitenkin ilmoitetaan, että 6,5 mm korkeita 

kalotteja olisi mahdollista muovata teräkseen, voisi olettaa, että pidätinvoima olisi 

alumiinille riittävä. (Amada 2006) 
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Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla tehdyssä tutkimuksessa on selkeästi ilmoitettu 

suurin mahdollinen korkeus myös alumiinille AlMg3, mutta työkalun lähtökohtana ei ole 

kuitenkaan ollut alumiinin muovaaminen. Pelkästään alumiinin muovaamiseen tarkoitettua 

työkalua ei ole tiedossa, joten optimaalista työkalua ei ole. Sen lisäksi tätä työkalua 

kehitettäessä on kiinnitetty huomiota myös pidätinrenkaisiin ja pidätinvoimaan. 

Pidätinrenkaisiin on koneistettu muotoja, joilla pyritään edesauttamaan niiden 

pidätysvoimaa. Tämän työn tarkoituksena ei kuitenkaan ole kehittää uutta työkalua, joka 

soveltuu alumiinille, vaan tarkastella kalottilevyn valmistusta olemassa olevin työkaluin ja 

menetelmin. (Lohtander 2007, s. 29-36) 
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5. LIITTÄMINEN 

 

 

Valmistettava kalottilevy liitetään kiinni varsinaiseen tuotteeseen. Näin syntyvän liitoksen 

on oltava riittävän luja kestääkseen testauksien tuomat rasitukset. Lisäksi on tärkeää 

huomioida, että tuotteeseen liitettäessä toinen pinnoista on usein näkyvä pinta. Tästä johtuen 

esimerkiksi niittiliitos ei ole mahdollinen, koska liitos jäisi näkyviin.  

 

5.1 Liimaaminen 

Liimausta käytetään paljon junanvalmistuksessa niin rakenteellisessa liimauksessa kuin 

muussakin tarkoituksessa. Rakenteellinen liimaus voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen. 

Nämä osa-alueet ovat yksinkertaiset kiinnitykset, kerroslevyrakenteet sekä rakenteellinen 

liimaus. Näistä kerroslevyrakenteet kattavat suurimman osan liimauksesta 

junanvalmistuksessa. (Suzuki 2018, s. 1384) 

 

Liimaaminen on potentiaalinen liittämismenetelmä kalottilevyrakenteille, sillä se 

mahdollistaa liittämisen myös eri materiaalien välillä. Liittäminen liimaamalla on lisäksi 

kylmämenetelmä, jolloin materiaaliin ei johdu lämpöä. Lämpö saattaisi aiheuttaa 

mikrorakenteen muutoksia liitoskohdan alueella. (Teknologiaohjelmaraportti 2/2003) Muita 

liimaliitoksen tuomia etuja ovat esimerkiksi jännityksen jakautuminen tasaisesti liimapinta-

alalle, mahdollisuus tiivistää rakenne kiinnityksen yhteydessä sekä jäykempien rakenteiden 

valmistaminen. (Childs 2013, s. 708) 

 

Liimauksen haittapuolia ovat kuitenkin mahdolliset kemialliset reaktiot sekä hapettuminen 

eri komponenttien välillä. Liimaliitoksen kestävyys korkeissa lämpötiloissa voi kärsiä ja on 

selvä negatiivinen puoli verrattuna mekaanisiin liitoksiin joille tällaista ei tapahdu. Lisäksi 

liiman kuivuminen pidentää kappaleen kasausaikaa ja menetelmänä tekee kappaleiden 

purkamisesta uusiokäyttöön hankalaa. (Childs 2013, s. 708) 

 

Hyvä liimaliitos edellyttää riittävän lujaa liimaa, jotta liitos kestää syntyvät rasitukset. 

Liimojen leikkauslujuudet eivät kuitenkaan ole kovin korkeita. Esimerkiksi epoxiliimalla 

voidaan saavuttaa 40MPa leikkauslujuus ja 50MPA vetolujuus. Vastaavasti 

uretaanipohjaisella liimalla on mahdollista saavuttaa 19MPa leikkauslujuus ja 50MPa 
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vetolujuus. Tämä rajoittaa huomattavasti liimauksen käyttömahdollisuuksia liittämisessä. 

Myös liimasauman kokemilla rasituksilla on suuri merkitys liiman valintaan. (Campbell. F. 

2011. s.250-253) Lujuuden lisäksi on tärkeää huomioida rasituksen tyyppi liimaa valittaessa. 

Epoxi voi olla hauras liima ja omata korkeat lujuusarvot, mutta ei salli venymää liimatulle 

kappaleelle, kuten elastisemmat liimat. (Katsivalis et al. 2019, s. 2) 

 

Liimoja on saatavilla monia erilaisia. Niitä voidaan ostaa monessa eri muodossa kuten jauhe, 

neste sekä geeli ja niihin voidaan soveltaa useaa erilaista levitystapaa tuotannossa. Liimojen 

lisäksi niihin on saatavissa monenlaisia lisäaineita, joilla saavutetaan lisäominaisuuksia 

kuten sähkönjohtavuus tai voidaan hidastaa tai nopeuttaa liiman kuivumista. (Swift et al. 

2013, s. 339-340) 

 

Tärkeimpiä liimaukseen käytettäviä liimoja on esitelty taulukossa 3. Taulukosta on 

mahdollista lukea kunkin liiman tyyppi ja sille tyypilliset ominaisuudet sekä tyypillisiä 

käyttökohteita yleisellä tasolla. 
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Taulukko 3. Liimatyyppejä sekä niiden ominaisuuksia (Childs 2013, s. 709) 

 

 

Katsottaessa tyypillisiä käyttökohteita taulukosta 3 on huomattavissa, että fenoli liimojen 

tyypilliseksi käyttökohteeksi on merkitty metalli - metalli liitokset. Huonona puolena 

kyseisillä liimoilla on tarve lämmitykseen ja paineeseen, jotta liima kovettuu. Tämä 

tarkoittaisi käyttöönoton yhteydessä soveltuvienlaitteiden hankkimista ja nostaa täten 

kynnystä lähteä käyttämään fenoli liimoja. Yrityksen käyttöön yksi potentiaalisimmista 

vaihtoehdoista olisi polyuretaanityyppinen liima. Kaksikomponenttinen polyuretaaniliima 

mahdollistaa nopean liiman kovettumisen sekä hyvän iskunkestävyyden, joka on merkittävä 

tekijä, kun liimataan rakenteita julkisen liikenteen tarpeisiin. Myös kaksikomponenttisten 

epoxiliimojen joukosta voisi löytyä sopivia liimoja kalottilevyjen liimaamiseen. (Childs 

2013, s. 709) 
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Työssä koekappaleiden liittäminen päätettiin tehdä liimaamalla, koska liiman ansiosta 

tuotteen näkyvään pintaan ei jää mitään merkkejä liitoksesta.  Liitosmuoto mahdollistaa 

kennolevyn lisäämisen rakenteeseen myös maalaamisen jälkeen. Liimana työssä 

valmistetuissa koekappaleissa käytetään 2K metyylimetakrylaattiliimaa, johtuen siitä, että 

kyseistä liimaa on käytetty yrityksessä alumiinikappaleiden liimaamiseen aikaisemmin 

 

5.2 Muut liittämismenetelmät 

Muita liittämismenetelmiä on mahdollista hyödyntää tilanteissa, joissa liitos ei tule 

näkyvään pintaan. Tällöin voidaan harkita mekaanisia liitoksia, puristusliitoksia tai 

hitsaamista. 

 

5.2.1 Puristusliittäminen 

Puristusliitos tapahtuu muovaamalla levyihin muoto, joka lukitsee materiaalit kiinni 

toisiinsa. Puristusliitoksen periaate on havainnollistettu kuvassa 19. 

 

 

 

Kuva 19: Puristusliittämisen periaate (Kinos et al. 1999, s. 44) 

 

Kuten kuvasta nähdään, liitettävä kohta asetetaan ylä- ja alatyökalun väliin, jonka jälkeen 

puristamalla työkalut yhteen syntyy muoto, joka lukitsee levyt kiinni toisiinsa. Liitettäviä 

levyjä voi olla kaksi tai enemmän. (Kinos et al. 1999, s 44)  

 

Puristusliitettävinä materiaaleina voidaan pitää kylmämuovattavia metalleja. 

Puristusliitettävyys voidaan määritellä murtovenymän arvona. Tällöin puristusliitettävinä 

materiaaleina pidetään materiaaleja, joiden murtovenymä on vähintään kymmenen 

prosenttia. (Kinos et al. 1999) Alumiinilla AlMg3 murtovenymän arvoksi on kuitenkin 



35 

mitattu vain viisi prosenttia. Tästä voitaisiin vetää johtopäätös, että kyseinen materiaali ei 

olisi puristusliitettävissä. 

 

5.2.2 Mekaaniset liitokset 

Kalottilevyjä voidaan kasata myös käyttämällä mekaanisia liitoksia kuten ruuveja tai niittejä. 

Kuten puristusliittämisen kohdalla, niin myös mekaanisten liitosten kohdalla ongelmaksi 

muodostuu näkyvään pintaan syntyvä jälki. Kun halutaan syntyvän sileä tasainen pinta 

toiselle puolelle, ei mekaanisten liitosten käyttö ole mahdollista. Mekaaninen liitos voisi 

kuitenkin olla toimiva ratkaisu tilanteessa, jossa kalottilevy jää kokonaan piiloon. 

 

5.2.3 Pistehitsaus 

Pistehitsauksessa levyt puristetaan yhteen elektrodien välissä, jonka jälkeen hitsausvirta 

kulkee elektrodilta toiselle kuumentaen liitoskohdan. Liitoskohdan kuumeneminen 

synnyttää hitsisulan, joka liittää levyt toisiinsa. (Kinos et al. 1999, s. 68) 

 

Pistehitsaus on tehokas menetelmä teräsohutlevyjen liittämiseen, mutta sillä voidaan liittää 

myös alumiinia. Alumiinin oksidikerros kuitenkin aiheuttaa pientä haittaa pistehitsaukseen. 

Alumiinin pinnalla oleva oksidikerros aiheuttaa kontaktivastusta hitsaustilanteessa ja sen 

sulamispiste on yli kolminkertainen alumiiniin verrattuna. Oksidikerroksesta huolimatta 

oikeilla arvoilla alumiinikin on hyvin pistehitsattavissa (Matilainen et al. 2011, s. 277). 

Hitsausvirran nousunopeutta säätämällä voidaan kuitenkin vaikuttaa alumiinin 

pistehitsautuvuuteen. Pistehitsauksessa käytettävä puristusvoima ja hitsausvirta on esitetty 

kuvassa 20. (Kinos et al. 1999, s. 68) 
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Kuva 20: Pistehitsauksen virtakäyrä (Kinos et al. 1999, s. 68)  
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6. KOEJÄRJESTELYT 

 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi, miten työkalu- ja kalottilevykokeet suoritettiin. Seuraavissa 

kohdissa esitellään koekappaleet sekä testausmenetelmät. Tulokset käydään läpi kappaleessa 

7 ja tuloksia analysoidaan kappaleessa 8. 

 

6.1 Työkalukokeet 

Työkaluille oli tarpeellista suorittaa omat kokeet ennen varsinaisten kalottilevyjen 

valmistusta. Koska niillä ei ole aiemmin tehty suuria sarjoja muovauksia, oli tärkeää tutkia 

työkalukokeiden avulla, onko kalottilevyn valmistaminen kyseisillä työkaluilla mahdollista. 

 

6.1.1 Tasapohjaveto 16 mm 

Tehtaalla on käytettävissä tasapohjavetotyökalu, jonka halkaisija on 16mm. Tällä työkalulla 

on saavutettu 4,3 mm paksua kalottilevyä, mutta työkalulla ei ole mahdollista tehdä 

korkeampia kalotteja. Työkalulla valmistettavan kalotin muoto on päästä tasainen, mikä 

mahdollistaa liittämisen liimaamalla. Olemassa on myös isompi tasapohjavetotyökalu, mutta 

sillä saavutetaan vain 2,5mm korkeita kalotteja, joiden korkeus on tällöin riittämätön. 

Kalottilevylle voidaan saavuttaa riittävästi korkeutta yhdistämällä kaksi levyä vastakkain, 

mikä voisi taata riittävän jäykkyyden. Tämä kuitenkin veisi enemmän materiaalia ja 

valmistusaikaa. 

 

Koska työkalun kanssa on aiemmin käytetty 4 mm reikää kalotin pohjassa, on valmistettava 

koekappale ilman muovausta keventävää reikää. Näin voidaan selvittää, onnistuuko 

muovausprosessi myös ilman keventävää reikää kalotin keskellä. Työkalun toimivuuden 

testaamiseksi mallinnettiin 1*170*400 mm levy, johon muovattiin yhteensä 21 kappaletta 

kalotteja kolmeen riviin. Kalotit sijoiteltiin siten, että rivit ovat kohdakkain ja kalottien 

etäisyys toisistaan on sekä vaaka- että pystysuunnassa 50 mm. Koekappale on esitetty 

kuvassa 21. 
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Kuva 21: Työkalukoe 16 mm tasapohjavetotyökalulle 

 

6.1.2 Veto 55x40 mm 

Työkalun toimivuutta testattiin muovaamalla ensin yksittäisiä kalotteja levyyn ja sen jälkeen 

valmistamalla yksi koekappale. Yksittäisten kalottien muovauksen perusteella todettiin, että 

kalottien välinen minimietäisyys olisi 100 mm kumpaankin suuntaan. Minimietäisyys levyn 

reunasta olisi 75 mm ovaalin päädyn suuntaan ja vähintään 100 mm ovaalin kyljen suuntaan. 

Syntyneiden raja-arvojen puitteissa valmistettiin koekappale, jossa on yhteensä 14 

muovausta kahdessa rivissä. Koelevy on esitelty kuvassa 22. 
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Kuva 22: Veto 55x40 mm koekappale 

 

Työkalun käyttöä kokeiltiin myös 0,6 mm teräslevyyn. Tarkoituksena oli valmistaa 

samankaltainen koekappale 0,6 mm teräslevyyn, mutta jo yksittäisten kalottien muovaus 

osoittautui haasteelliseksi. 

 

6.2 Kalottilevykokeet 

Tässä kappaleessa on esitelty valmistetut esikoekappaleet. Kaikille valmistetuille kappaleille 

suoritettiin taivutuskoe, jonka tuloksia käydään läpi kappaleessa 7. ja analysoidaan 

kappaleessa 8. 

 

6.2.1 Teräksestä valmistetut koekappaleet 

16 mm tasapohjavetotyökalulla valmistettiin 0,6 mm teräksestä kaksi koekappaletta. 

Kappaleiden tarkoituksena oli antaa kuva siitä, millaiseen jäykkyyteen päästään 0,6 mm 

paksun teräslevyn avulla, kun käytetään edellä mainittua työkalua. Kalotteja levyyn 

muovattiin mahdollisimman paljon. Teräksestä valmistetun kappaleen piirros löytyy 

liitteestä 1. Liitteestä löytyvän kuvan pohjalta valmistettiin neljä kappaletta muovattuja 

levyjä. Näistä levyistä valmistettiin kaksi koekappaletta, liittämällä kaksi levyä toisiinsa 

pistehitsaamalla ne kalottien kärjistä yhteen. 

 

Pistehitsausasema ei kuitenkaan ollut sellaisenaan soveltuva kalottilevyrakenteen 

valmistamiseen. Käytössä olevalla laitteistolla valmistetun rakenteen tasomaisuus kärsi 

johtuen sopimattomasta työalustasta hitsauksen aikana. Mikäli hitsattuja 
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kalottilevyrakenteita lähdetään valmistamaan hitsauspaikalla olisi tarvetta hitsauspöydälle, 

jolla levyt paikoitettaisiin ja tuettaisiin hitsausprosessin ajaksi. 

 

6.2.2 Alumiinista valmistetut koekappaleet 

Ensimmäinen koekappalesarja valmistettiin 1,5 mm alumiinista. Koesarja sisälsi viisi 

kappaletta erilaisia rakenteita, joita jokaista valmistettiin rakenteesta riippuen 2-4 kappaletta. 

Kunkin rakenteen kappalemäärä näkyy taulukossa 4. Kappaleisiin muovattiin kalotteja, 

käyttäen 55x40 mm vetotyökalua. Sarjan sisällä varioitiin kalottien asettelua sekä rakenteen 

muotoa. Materiaali säilytettiin jokaisessa kappaleessa samana, eikä ainepaksuutta vaihdettu 

sarjan sisällä. Koekappaleet olivat ulkomitoiltaan lähestulkoon samankokoisia eli noin 

182x720 mm.  

 

Taulukko 4. Valmistettujen koekappaleiden määrät 

 

 

Koekappaleista osa sisälsi särmäystä, joiden tarkoituksena oli tuoda lisäjäykkyyttä 

rakenteelle. Särmättyjen rakenteiden lisäksi valmistettiin matalampia koekappaleita, joissa 

ei ollut särmäystä reunoissa. Yhden rakenteen kohdalla käytettiin kahta muovattua levyä, 

joissa kalotit menivät päistä liittämisen sijaan ristiin. 

 

Kalottilevykoekappaleiden särmäyksen yhteydessä havaittiin, että kappaleiden 

särmäämiseen ei ole sopivaa työkalua. Käytetty työkalu otti särmäyksen yhteydessä kiinni 

kalotteihin ja väänsi levyä. Tästä johtuen koekappaleen särmän pituutta oli muutettava. 

Toisena ongelmana havaittiin, ettei Solidworks -malli vastannut syntyvän kalotin mittoja. 

Johtuen erosta mallin ja oikean kappaleen välillä, reunojen särmät olivat liian korkeat. 

Reunojen korkeutta jouduttiin muuttamaan rakenteiden kasaamisen mahdollistamiseksi. 

Tehdyt muutokset vaikuttivat hieman kappaleiden ulkomittoihin. Alumiinista valmistettujen 

Ryhmä kpl

1 3

2 3

3 3

4 2

5 2

6 2

8 4

11 3

Foam 1
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kalottikoekappaleiden piirustukset löytyvät liitteistä 2-9. Liitteistä löytyvien levyjen pohjalta 

kasattiin seitsemän erilaista rakennetta taulukon 5 mukaisesti.  

 

Taulukko 5. Alumiinista valmistetut koekappaleet 

Kalottien asettelu Materiaali Ryhmä 

Muovattuja 

levyjä [kpl] 

Kalottilevyrakenteen 

korkeus [mm] 

1A (Liite 2) EN AW 

1050 

H14/H24  
Ryhmä 1 1 10,4 

Tasainen pintalevy  

2B (Liite 5) EN AW 

1050 

H14/H24 
Ryhmä 2 1 10,4 

Tasainen pintalevy 

1A (Liite 2) EN AW 

1050 

H14/H24  
Ryhmä 3 2 10,4 

3B (Liite 6) 

1A (Liite 2) EN AW 

1050 

H14/H24  
Ryhmä 4 2 16,7 

1B (Liite 3) 

2A (Liite 4) EN AW 

1050 

H14/H24  
Ryhmä 5 2 16,7 

2B (Liite 5) 

V3 (Liite 7) 
EN AW 

5754 H111 
Ryhmä 8 2 11,8  

V3B (Liite 8) 

Kaareva kalottilevy 

(Liite 9) 

EN AW 

1050 

H14/H24  

Ryhmä 

11 
1 9,7 

Kalotiton pintalevy 

 

Kuten taulukosta 5 voidaan huomata, kolme valmistettavista rakenteista muodostuu 

kahdesta muovatusta EN AW 1050 H14/H24 -levystä. Yhden levyn osalta korkeus on 

kuitenkin huomattavasti matalampi, koska kalotit on sijoitettu limittäin. Taulukon mukaiset 

ryhmät 1-3 sen sijaan muodostuvat yhdestä muovatusta ja yhdestä suorasta levystä. Ryhmän 

11 levy on poikkeus, sillä siinä kalotiton pintalevy tarkoittaa levyä, johon ei ole 

levytyökeskuksella muovattu kalotteja. Tätä levyä on kuitenkin taivutettu rullamuovaimella 

kaarevaksi. 
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Kaikki rakenteet on liitetty toisiinsa liimaamalla, mutta liimapinta vaihtelee rakenteiden 

kesken. Ryhmien 4, 5, 8 sekä 11 rakenteissa liimaa levitetään sekä kalottien päihin, että 

särmätyille reunoille. Lopuissa rakenteissa liima levitetään vain kalottien kärkeen, koska 

särmättyjä pintoja ei ole. 

 

Liimaukseen on käytetty yrityksen tuotannossa olevaa liimausmenetelmää. Liima edellyttää 

sopivaa liimarakoa toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla. Liimarako on saavutettu 

vetokaraniittien avulla. Vetokaraniitit on nidottu levyihin siten, että niittien kannat estävät 

kalottien kärkiä tai reunojen särmiä painautumasta yhteen. Näin on saatu aikaan sopiva 

liimarako.  

 

Liimaraon aikaansaaminen vetokaraniiteillä on mahdollista, mutta ei järkevää. 

Vetokaraniittien niittaaminen levyihin vie aikaa ja täten lisää kustannuksia sekä hidastaa 

levyjen valmistamista. Mikäli tällaisia rakenteita aletaan valmistaa tuotannossa ja käyttää 

yrityksen tuotteissa, on korvattava niitit jigillä, jolla saadaan aikaan vastaava liimarako. 

Yksinkertaisimmillaan tällainen jigi voisi olla sopivan paksuinen profiili, joka asetetaan 

liimattavien levyjen väliin. 

 

Ensimmäisen sarjan jälkeen valmistettiin toinen koekappalesarja, jossa materiaalina 

käytettiin 0,8 mm paksuista EN AW 5754 H111-levyä. Sarja sisälsi neljä erilaista rakennetta, 

joista yhdessä käytettiin särmättyjä reunoja. Jäljelle jäävät kolme rakennetta olivat 

lähestulkoon samanlaisia. Ainoana poikkeuksena oli kevennysreikä kalotin keskellä. 

Yhdessä kevennysreikää ei ollut, toisessa käytettiin 4,5x10 mm kevennysreikää ja 

kolmannessa 8x15 mm kevennysreikää. Kevennysreikä vaikutti syntyvien koekappaleiden 

korkeuteen. 

 

6.4 Taivutuskoe 

Yrityksessä ei ollut taivutuskoetta varten sopivaa laitetta. Taivutuskoetta varten valmistettiin 

säädettävä taivutuspöytä. Pöydässä on kaksi kappaletta taivutustukia, jotka koekappaleita 

varten asetettiin 600 mm etäisyydelle toisistaan. Taivutettava kappale tukeutuu 

pulverimaalattuja, halkaisijaltaan 50 mm olevia pyöröputkia vasten taivutuksen aikana. 

Taivutuspöytä on nähtävissä kuvasta 23. 
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Kuva 23: Taivutuskokeissa käytetty taivutuspöytä 

 

Kuormitus tapahtui käyttämällä paineilmasylinteriä, joka veti koekappaletta 63 mm leveällä 

pannalla alaspäin. Kuormituksen toteuttaminen pannan avulla tarkoittaa, ettei levyyn 

kohdistui pistemäistä rasitusta, vaan rasitus jakautui pannan avulla hieman laajemmalle 

alueelle.  Kuorman säätäminen tapahtui paineensäätöventtiilin avulla, ja kuorma luettiin 

painemittarista, josta muuntotaulukon avulla se muutettiin kilogrammoiksi. 

Kuormittamiseen käytetty sylinteri ja panta ovat nähtävissä kuvasta 24. 
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Kuva 24: Vetosylinteri sekä panta 

 

Koekappaleiden taipuma mitattiin Omron ZX1-LD300A61 laseretäisyysanturilla. Anturi 

sijoitettiin taivutettavan kappaleen yläpuolelle, josta se mittasi etäisyyttä taivutuspannan 

pintaan. Käytettävän mitta-anturin resoluutio on 0,1 mm ja tarkkuus 30 μm. Anturin mitta-

alue on 150-450 mm. Anturin nollakohta on 300 mm kohdalla, josta se laskee positiivista 

etäisyyttä 150 mm kun etäisyys lyhenee kohti 150 mm ja vastaavasti -150 mm negatiivista 

etäisyyttä, kun etäisyys pitenee kohti 450 mm. Anturi on esitetty kuvassa 25. (Omron 2020) 
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Kuva 25: Taivutuskokeen mitta-anturi  

 

Anturin toimintaan perustuen luotiin Excel-taulukko, joka laskee mittausarvoista kappaleen 

taipuman. Taulukon ansiosta mittaustilanteessa ei ollut tarpeen erikseen laskea syntyvää 

taipumaa tai muodonmuutosta, vaan pelkkä mittaustulosten kirjaaminen riitti. 

Mittaustilanteessa siis kerättiin tieto, joka myöhemmin jalostettiin tämän työn käyttöön 

taipuman ja muodonmuutoksen kuvaajiksi sekä vertailtavaksi tiedoksi. 
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7. KOETULOKSET 

 

 

Tässä kappaleessa käsitellään kokeiden tulokset kaikkien tehtyjen kokeiden osalta. 

Koejärjestely on käyty läpi kappaleessa 6. ja kokeista saatuja tuloksia analysoidaan 

kappaleessa 8. 

 

7.1 Työkalukokeiden tulokset 

Tässä kohdassa käsitellään työkaluilla saavutettavien kalottilevyjen onnistumista. 

Työkaluiksi on valittu saatavan kalotin korkeuden perusteella 16 mm tasapohjavetotyökalu 

sekä 55x40 mm vetotyökalu. 

 

7.1.1 Tasapohjaveto 16 mm 

Valmistettuun koekappaleeseen, joka on esitelty kohdassa 6.1, kyettiin muovaamaan 

tasapohjavetotyökalulla onnistuneita kalotteja, joiden keskellä ei ole reikää. Levyyn 

muovattiin käytettävällä työkalulla niin korkeita kalotteja kuin oli mahdollista. Vaikka 

kaloteista tehtiin mahdollisimman korkeita, säilyi materiaali ehjänä, eivätkä kalotit 

repeytyneet. Työkalun suurin mahdollinen muovaussyvyys saavutettiin ennen materiaalin 

repeytymistä. Valmis koekappale on nähtävissä kuvasta 26. 
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Kuva 26: Valmis koekappale 16 mm tasapohjavedolla 

 

Syntyneen levyn kokonaispaksuus oli 3,9 mm. Koepalaan ei syntynyt muovauksen 

yhteydessä muodonmuutoksia, vaan levy säilytti tasomaisuutensa.  

 

7.1.2 Veto 55x40 mm 

Yksittäisiä kalotteja muovattiin 1,5 mm perusalumiiniin. Muovaukset onnistuivat hyvin, kun 

ne toteutettiin riittävän kauas toisistaan ja levyn reunasta. Mikäli muovaus on liian lähellä 

reunaa, ilmenee levyssä muodonmuutoksia. Muodonmuutoksista johtuen levy on 

aaltomainen ja käyttökohteeseensa käyttökelvoton. Sama ongelma esiintyi, mikäli kalotteja 

muovattiin liian lähelle toisiaan.  

 

Yksittäisten muovausten avulla selvitettiin minimietäisyydet, jotka ovat esitetty kohdassa 

6.1.2. Saatujen raja-arvojen puitteissa valmistettiin kokonainen koekappale, joka onnistui 

tyydyttävästi. Kappaleeseen syntyi pieniä muodonmuutoksia kuten kaareutumista, 

taipumista sekä käyristymistä levyn pituussuunnassa. Syntyneet muodonmuutokset olivat 

kuitenkin niin pieniä, että kappale oli edelleen käyttötarkoitukseensa sopiva. 
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Kun materiaaliksi vaihdettiin EN AW 5754 H111, kokeiltiin muovauksen onnistumista 

levyyn valmistamalla koekappale. Tällöin levyn huomattiin kärsivän muodonmuutoksista, 

mistä johtuen kalotin keskelle lisättiin kevennysreikä helpottamaan muovausta. Aluksi 

lisättiin 4,5x10 mm ovaalin muotoinen reikä, mutta käytännönkoe osoitti, ettei reikä ollut 

riittävän suuri. Reiän kokoa kasvatettiin ja seuraava koekappale valmistettiin 8x15 mm 

kevennysreiällä. Isommalla kevennysreiällä valmistaminen onnistui ja koekappaleeseen ei 

syntynyt muodonmuutoksia.  

 

Teräslevyn tulokset eivät olleet yhtä hyviä kuin alumiinin osalta. Teräslevyä muovattaessa 

jo yksittäinen kalotti aiheutti suuria muodonmuutoksia levyssä. Kalotit eivät kuitenkaan 

repeytyneet tai kuroutuneet liikaa, joten syynä muodonmuutoksiin oli riittämätön 

pidätinvoima. Materiaali pääsi virtaamaan muovaukseen, ja muovaus oli siten lähempänä 

syvävetoa kuin venytysmuovausta. Tilannetta voitaisiin parantaa koneistamalla 

pidätinrenkaisiin pintapainetta kasvattavia harjanteita tai tekemällä kalotin kylkien alueelle 

reikiä. 

 

7.2 Kalottilevykokeiden tulokset 

Valmistetuille koekappaleille suoritettiin taivutuskoe, joka on kuvattu kohdassa 6.4. 

Taivutuskokeesta saatu tieto taulukoitiin ja siitä muodostettiin kuvaajia, jotka ovat esitelty 

kohdassa 8. Ryhmille saadut taipuma-arvot löytyvät liitteestä 10. Liitteen taivutusarvot ovat 

keskiarvoja, jotka ovat laskettu kunkin ryhmän koekappaleista. Kaikki mittaustulokset ovat 

nähtävissä liitteestä 11. 

 

Koekappaleiden testauksen yhteydessä kerättiin tietoa myös rasituksen aiheuttamista 

muodonmuutoksista. Nämä tiedot ovat esitetty liitteessä 12. Kuten taipumien myös 

muodonmuutosten arvot ovat ryhmäkohtaisia keskiarvoja, ja yksittäisten kappaleiden 

mittaustulokset ovat luettavissa liitteestä 13. 

 

Lähes kaikille kappaleille saatiin suurin mahdollinen rasitus. Poikkeuksen muodostavat 

ryhmien 4 sekä 5 kappaleet, joiden kohdalla painemittarin mitta-asteikko loppui kesken. 

Suurin kappaleisiin kohdistettu rasitus oli 139 kg. Koekappaleryhmien maksimikuormat 

ovat esitetty taulukossa 6. 



49 

 

Taulukko 6. Koekappaleryhmien maksimikuormitus 

Koekappaleryhmä 

Maksimikuorma 

[Kg] 

Ryhmä 1 45 

Ryhmä 2 35 

Ryhmä 3 55 

Ryhmä 4 139 

Ryhmä 5 139 

Ryhmä 6 30 

Ryhmä 7 10 

Ryhmä 8 55 
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8. KOETULOSTEN ANALYSOINTI 

 

 

Tässä kappaleessa analysoidaan kappaleessa 7 kirjattuja koetuloksia. Koejärjestelyt on 

selvitetty kappaleessa 6. 

 

8.1 Työkalukokeiden analysointi 

Tässä kohdassa on arvioitu kokeissa käytettyjen työkalujen toimivuutta. Lisäksi pohditaan 

kevennysreiän tarvetta työkalua käytettäessä. 

 

8.1.1 Tasapohjaveto 16 

Tehdyn työkalukokeen perusteella voidaan todeta, että keventämättömien kalottien 

valmistus on mahdollista ainakin silloin, kun kalottien etäisyys toisistaan on vähintään 50 

mm ja käytettäessä tässä kokeessa käytettyä työkalua, mikä rajoittaa levyn 

kokonaispaksuudeksi 3,9 mm. Koska työkalun muovauskyvyn raja tuli vastaan ennen 

materiaalin muovautumisen rajaa, ei kyseisen työkalun avulla päästy näkemään, miten 

korkeita kalotteja olisi materiaalin puolesta ollut mahdollista valmistaa.  

 

Tehdyssä koekappaleessa ei esiintynyt taipumia, vaan levy oli säilyttänyt tasomaisuutensa 

hyvin. Tästä voidaan päätellä, että pidätinvoima on ollut muovaustilanteessa riittävä. 

Materiaalia ei ole päässyt virtaamaan muovaukseen, vaan muovaus on tapahtunut halutusti 

venytysmuovauksena. 

 

Koska käytettävissä oleva työkalu rajoittaa profiilin paksuudeksi 3,9 mm, olemassa olevilla 

työkaluilla ei ole mahdollista valmistaa tätä paksumpia kalottilevyjä. Ohut profiilin paksuus 

tekee reunojen särmäämisen olemassa olevilla työkaluilla mahdottomaksi. Pienin 

mahdollinen särmä, joka voidaan olemassa olevilla työkaluilla särmätä 1,25 mm levyyn on 

3,63 mm. Edellä mainituista rajoitteista johtuen ei ole mahdollista tehdä alkuperäisen 

korkuista jäykistettä ilman, että liimaustapa on sama ja kaloteille tehdään kevennysreikä, tai 

että hankitaan uusia työkaluja. 
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8.1.2 Veto 55x40 mm 

Alumiinin osalta 55x40 mm vetotyökalulla voidaan valmistaa kalottilevyä tekemättä 

muutoksia työkaluun. Kalottien etäisyyden reunoista sekä toisistaan on kuitenkin täytettävä 

kohdassa 6.1.2 annetut raja-arvot. Poikkeuksen muodostaa lujempi alumiinilaatu kuten EN 

AW 5754 H111, jonka ongelmana on pidätinvoiman riittämättömyys. Tämä ongelma on 

kuitenkin ratkaistavissa käyttämällä kevennysreikää kalotin pohjalla. Työkalun avulla 

saavutetaan alumiiniin riittävän korkeita kalotteja, jotta levyä voidaan hyödyntää 

valmistettavissa tuotteissa. 

 

Teräslevyn kohdalla työkalua on muokattava ja muovaukseen lisättävä keventäviä reikiä, 

jotta muovaus tapahtuu venytysmuovauksena, eikä materiaali virtaa pidätinrenkaiden läpi 

muovaukseen.  

 

8.2 Kalottilevykokeiden analysointi 

Kokeissa kerätyistä tiedoista laskettiin kappaleille taipuma sekä muodonmuutos. Saaduista 

tiedoista luotiin kuvaajia, jotka havainnollistavat paremmin kappaleiden välisiä suhteita. 

Koska kappaleet olivat eri materiaalia ja omasivat erilaisen korkeuden, oli tarpeellista luoda 

kuvaajia, jotka ottavat huomioon kappaleiden korkeuden ja painon. Koekappaleryhmien 

ominaisuudet on koottu taulukkoon 7. 
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Taulukko 7. Koekappaleryhmien ominaisuudet 

Ryhm

ä 

 

Materiaali 

 

Ainevahvuus 

[mm] 

Muovattuj

a levyjä 

[kpl] 

Kalotin 

mitat [mm] 

Kalotin 

muoto 

Korkeu

s [mm] 

Paino 

[Kg] 

Ryhm

ä 1 

EN AW 

1050 

H14/H24 
1,5 1 55x40 ovaali 10,4 1,045 

Ryhm

ä 2 

EN AW 

1050 

H14/H24 
1,5 1 55x40 ovaali 10,4 1,042 

Ryhm

ä 3 

EN AW 

1050 

H14/H24 
1,5 2 55x40 ovaali 10,4 1,050 

Ryhm

ä 4 

EN AW 

1050 

H14/H24 
1,5 2 55x40 ovaali 16,7 1,161 

Ryhm

ä 5 

EN AW 

1050 

H14/H24 
1,5 2 55x40 ovaali 16,7 1,168 

Ryhm

ä 6 

DC01+ZE 

25/25AP

C 
0,6 2 16/8 pyöreä 6,7 1,076 

Ryhm

ä 8 

EN AW 

5754 

H111 
0,8 2 55x40 ovaali 11,8 0,591 

 

Taulukosta voidaan lukea kunkin ryhmän ominaisuuksia, kuten esimerkiksi, mitä 

materiaalia kappaleet ovat, onko muovauksia yhdessä vai kahdessa levyssä tai kuinka 

painava koekappale on ollut. 

 

8.2.1 Koekappaleryhmät 

Koekappaleryhmä pitää sisällään 2-4 samanlaista koekappaletta, joista on laskettu keskiarvo 

tuloksia varten. Saman ryhmän koekappaleiden välillä oli pieniä eroja mittaustuloksissa. 

Mittaustuloksien erot ovat havainnollistettu kuvissa 27-31. 
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Kuva 27: Ryhmän 1 taipumakuvaaja 

 

Kuva 27 koostuu koekappaleiden 1-3 taipumakäyristä. Yhdessä nämä kolme koekappaletta 

muodostavat koekappaleryhmän 1. Kuten kuvaajasta on nähtävissä, ryhmän 1 

koekappaleiden välillä ei ole suuria tuloseroja. Suurimmat erot koekappaleiden kesken ovat 

40 kg ja 45 kg kohdilla, joissa ero taipumassa on vajaan millimetrin. Toinen kohta, jossa 
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eroja on enemmän, on 20 kg rasitus, jolloin syntynyttä eroa taipumissa on noin puoli 

millimetriä. 

 

 
 

Kuva 28: Ryhmän 2 taipumakuvaaja 
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Koekappaleet 4-6 muodostavat koekappaleryhmän 2. Näiden koekappaleiden väliset erot 

taipumassa ovat nähtävissä kuvasta 28. Koekappaleiden väliset taipumat eivät pidä sisällään 

suuria eroja, ja ovat täten hyvin johdonmukaiset. Ainoa kohta, jossa on selkeä ero taipuma-

arvoissa, on 20 kg rasitus. Tällä kohdalla koekappaleiden keskinäinen ero taipumassa on 

noin yhden millimetrin. 

 
 

Kuva 29: Ryhmän 3 taipumakuvaaja 
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Koekappaleryhmä 3 muodostuu koekappaleista 7-9. Kuvasta 29 on luettavissa erot ryhmän 

3 kappaleiden välillä. Varsinkin 30 kg rasituksen jälkeen arvot ovat lähes yhdenmukaiset. 

Eroja taipumissa esiintyy 15 kg ja 20 kg kohdalla, mutta tuolloinkaan taipumien välinen ero 

ei ole kuin hieman yli 0,5 mm. 

 
 

Kuva 30: Ryhmien 4 ja 5 taipumakuvaaja 
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Kuva 30 pitää sisällään kahden koekappaleryhmän kappaleet. Koekappaleet 10 ja 11 

muodostavat koekappaleryhmän 4, ja vastaavasti kappaleet 12 ja 13 muodostavat ryhmän 5. 

Kuten aiempienkin koekappaleryhmien kohdalla, ovat ryhmän koekappaleiden 

taivutuskokeen tulokset hyvin yhdenmukaiset. Etenkin ryhmän 4 osalta koekappaleista 

saaduissa tuloksissa ei ole suuria eroja. Kappaleiden 12 sekä 13 välillä on hieman eroja 20-

40 kg kohdalla, mutta suurimmillaankin taipuman välinen ero on noin 0,7 mm luokkaa.  

 

Koekappaleen 10 kohdalla havaittiin, että tämän tyyppiset koekappaleet kestävät suurta 

kuormitusta. Paineenmuuntotaulukko, joka kappaleiden testaamista varten oli tehty, ylti 

ainoastaan 100 kg asti.  Tämä alue näkyy ryhmien 4 ja 5 koekappaleiden tuloksissa 

yhtenäisenä viivana. Taipuman testaamista päätettiin jatkaa mittaamalla kappaleiden 

taipumat 0,2 bar välein, kunnes kappale pettäisi tai painemittarin mitta-asteikko loppuisi. 

Taivutuskokeiden jälkeen mitattiin uusia painearvoja vastaavat kuormitukset kiloina.  Koska 

yli 100 kg taipuma-arvot ovat mitattu 0,2 bar välein, eivät tulokset ole tasaisesti 5 kg välein. 

Yli 100 kg rasitukset näkyvät kuvaajassa yksittäisinä mittapisteinä. 
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Kuva 31: Ryhmän 8 taipumakuvaaja 

 

Koekappaleet 28-31 muodostavat koekappaleryhmän 8. Tämän ryhmän koekappaleiden 

välillä on huomattavasti enemmän eroja kuin aiempien koekappaleryhmien sisällä. 

Kappaleiden 28-31 taipumakäyrät ovat nähtävissä kuvasta 31. Ryhmän 8 koekappaleiden 

välillä on eroja lähestulkoon taipumakäyrän koko matkalla, poikkeuksena on vain pienin eli 
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5 kg kuormitus. Suurin ero kappaleiden kesken esiintyy 30 ja 40 kg rasituksien välisellä 

alueella, pois lukien viimeinen onnistunut mittaustulos 55 kg kohdalla, jossa erot 

kappaleiden välillä ovat jopa yli 3 mm. 30-40 kg rasituksissa ero koekappaleiden kesken on 

1,5 mm luokkaa. 

 

Työn aikana valmistettiin myös koekappaleryhmät 7.1-7.3, mutta ne menestyivät 

taivutuskokeessa huonosti, joten niistä ei ole piirrettyjä taipumakäyriä. Kappaleiden 

taipuma-arvot ovat kuitenkin nähtävissä liitteestä 14. 

 

8.2.2 Kappaleiden pettäminen 

Testatut koekappaleet pettivät lopulta rasituksen alla lommahtamalla. Alumiinilevyn 

murtumista tai kalottien repeämistä ei havaittu koekappaleista taivuttamisen jälkeen. 

Kuvassa 32. on nähtävissä taivutustestissä pettänyt ryhmän 2 koekappale. 

 

 

Kuva 32: Ryhmän 2 koekappale taivutustestinjälkeen 

 

Myös muut koekappaleet kaikista ryhmistä, pettivät lommahtamalla kuten koekappale 

kuvassa 32. Tästä voidaan todeta, että kalotien muovaus on ollut onnistunut, eikä 

liimauskaan ole heikentänyt kappaleen rakennetta. 

 

8.2.2 Kappaleiden taipuma 

 

Kokeen tuloksista luotiin kuvaaja, jossa näkyy kunkin kappaleryhmän taipumien keskiarvo 

eri rasituksessa. Tämä ei kuitenkaan ota huomioon eroja kappaleiden painossa tai 

korkeudessa. Kappaleryhmien taipumien keskiarvot on esitetty kuvassa 33. 
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Kuva 33: Taipuma 

 

Taipuman osalta korkeimmat koekappaleet ovat selkeästi jäykempiä kuin ohuet. Ryhmien 

4 ja 5 välillä ei ole havaittavissa suuria eroja taipumassa. Ryhmä 4 on kuitenkin nopeampi 

valmistaa, koska siinä on vähemmän muovauksia kuin ryhmässä 5. 

 

8.2.3 Korkeuden suhteen painotettu taipuma 

Koska koekappaleiden korkeus vaihteli 6,7 millimetristä 16,7 millimetriin asti, luotiin 

kuvaaja, jossa korkeusvaihtelut huomioitaisiin. Tätä varten taipumista laskettiin suhdeluvut 

perustuen umpinaisen suorakaiteen muotoisen kappaleen taivutusvastuksen kaavaan, jossa 

kappaleen korkeus vaikuttaa korkeuden toiseen potenssiin. 

 

Kaava 1   𝑊 =
1

6
𝑏d² 

 

Suhdeluvun arvo on laskettu kaavan 2 mukaisesti. Kaavassa hk on korkeudella painotetun 

taipuman suhdeluku, d on verrattavan kappaleen paksuus, D on paksuimman kappaleen 

paksuus ja h on kappaleesta mitattu taipuma. 

 

Kaava 2   ℎ𝑘 = ℎ𝑑² 
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Kuten kaavasta on havaittavissa, jokaisen kappaleen taipuma kerrotaan korkeuden toisella 

potenssilla. Näin saatu suhdeluku huomioi kappaleen paksuuden kaavan 2 mukaisesti. 

Korkeuden huomioon ottava kuvaaja on esitetty kuvassa 34. 

 
 

Kuva 324: Taipuma painotettuna kappaleen korkeudella 

 

Kun koekappaleen korkeus huomioidaan taipumaan, ei ero ryhmän 3 ja 4 välillä ole yhtä 

suuri, kuin puhtaan taipuman esittävä kuvaaja 33 antaa ymmärtää. Vaikka ero ei ole yhtä 

suuri, on se kuitenkin merkittävä. Esimerkiksi 50 kg rasituksessa ryhmän 3 taipuma on silti 

1,26 kertainen verrattuna ryhmän 4 taipumaan. 

 

8.2.4 Massan suhteen painotettu taipuma 

Koska keveys on tärkeä osa-alue nykyistä rakennesuunnittelua, on tarpeellista myös 

huomioida kappaleiden massa taipumassa. Tätä varten luotiin kuvaaja, jossa koekappaleiden 

taipumaa painotetaan kappaleiden massan mukaan. Massa otetaan huomioon kaavan 2 

mukaisesti. Kaavassa hm on koekappaleen massalla painotetun taipuman suhdeluku, m on 

verrattavan kappaleen massa, M on painavimman kappaleen massa ja h on kappaleesta 

mitattu taipuma. 

 

kaava 2. ℎ𝑚 =
𝑚

𝑀
ℎ 
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Kaavassa koekappaleen painoa verrataan painavimpaan kappaleeseen. Näin saadaan 

suhdeluku, joka pienentää kevyemmän kappaleen taipumaa. Massan mukaan painotettu 

taipuma on esitetty kuvassa 35. 

 
 

Kuva 33: Taipumat painotettuna kappaleiden massalla 

 

Kun kuvaajassa painotetaan korkeuden sijasta kappaleen massaa, on nähtävissä, että 

koekappaleryhmä 8 menestyy huomattavasti paremmin kuin aiemmin. Ryhmän 8 parempi 

menestyminen johtuu sen kevyestä rakenteesta. Ryhmän 8 koekappaleet koostuvat kahdesta 

EN AW 5754 H111 levystä, jotka ovat ainevahvuudeltaan vain 0,8 mm. Ohuemman 

ainevahvuuden takia rakenne on lähes 50 prosenttia kevyempi kuin ryhmän 5 kappaleilla, 

jotka ovat painavimpia. 

 

8.2.5 Muodonmuutos 

Kokeiden tuloksena saatiin arvot kappaleiden muodonmuutoksista. Syntyneistä 

muodonmuutoksista piirrettiin kuvaaja, joka havainnollistaa eri kappaleiden välisiä eroja ja 

selkeyttää yksittäisen kappaleen tiedon tulkintaa. (kuva 36) 
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Kuva 36: Pysyvä muodonmuutos 

 

Kappaleeseen kohdistettiin kuormitus, jonka aikana saatiin taipuma-arvo. 

Muodonmuutosarvo saatiin, kun kuormitus poistettiin ja luettiin arvo, johon koekappale 

palautui rasituksen jälkeen. Koska kuormitus toteutettiin paineilmasylinterillä, joka ei ole 

kitkaton, voivat vaihtelut alle 0,2 mm muodonmuutoksissa selittyä sillä. Kuvaajasta näkee 

kuitenkin selvästi kohdan, jossa muodonmuutokset alkavat. Poikkeuksena kuvaajasta ei 

nähdä ryhmien 4 sekä 5 osalta kohtaa, jossa muodonmuutosta alkaa syntyä. Tämä johtuu 

siitä, että kyseiset koekappaleryhmät kestivät huomattavasti suurempaa rasitusta kuin muut. 

 

Vaikka ryhmien 4 ja 5 kappaleet eivät pettäneet saavutetulla mitta-alueella, voidaan niiden 

lopullista kestävyyttä arvioida muodonmuutoskäyrien perusteella. Muodonmuutoskäyristä 

on selvästi havaittavissa, että pysyvän muodonmuutoksen syntyessä voidaan olla varmoja, 

ettei kappale kestä enää kovin paljon suurempaa rasitusta.  

 

Esimerkiksi ryhmän 3 kappaleissa selvää muodonmuutosta alkaa näkyä 35 kg rasituksen 

jälkeen. Kun 35 kg raja on ylitetty, muodonmuutos kasvaa vauhdilla ja kappale on pettänyt 

siten, että suurimmaksi onnistuneeksi rasitukseksi on jäänyt 55 kg. Samanlainen käytös 

toistuu kaikissa koekappaleryhmissä, joskin hieman eri rasitusarvoilla. 

 

Kun muiden käyttäytymisestä saatua tietoa verrataan ryhmien 4 ja 5 käyriin, voidaan tehdä 

karkea arvio niiden maksimikuormituksesta. Jotta käyriä voitaisiin verrata, on tarvetta 
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käyttää kuvaajaa, jossa ryhmille 4 ja 5 on merkattu arvot 139 kg asti. Tämä kuvaaja löytyy 

liitteestä 15. Kuten liitteen kuvaajasta voidaan huomata, viimeistään 90 kg jälkeen näidenkin 

ryhmien koekappaleissa alkaa pysyvä muodonmuutos kasvaa. Voidaan siis arvioida, että 

kappaleen pettäminen ei todennäköisesti olisi vaatinut kovin paljon testattua 139 kg rasitusta 

enempää.  

 

Toinen tapa arvioida kappaleen pettämistä on katsoa muiden ryhmien pettämispisteitä 

muodonmuutoskäyrästä. Koekappaleryhmät ovat pettäneet 1,0-2,3 mm pysyvän 

muodonmuutoksen alueella. 139 kg rasituksen jälkeen ryhmän 4 koekappaleisiin on 

keskimäärin jäänyt 1,7 mm muodonmuutos ja ryhmän 5 koekappaleisiin 1,1 mm pysyvä 

muodonmuutos. Myös tämä arviointitapa antaa olettaa, ettei rasitusta olisi voitu lisätä 

kovinkaan paljon koekappaleiden pettämättä. 

 

8.2.6 Kappaleen kääntämisen vaikutus 

Koska koekappaleryhmien 7.1 ja 7.3 levyt eivät täyttäneet odotuksia taivutuskokeessa, 

kestäen vain 10 kg rasituksen, ei niiden avulla saatu lisää hyödyllistä informaatiota 

normaalilla testausmenettelyllä. Tästä johtuen ryhmien 7.1 ja 7.3 kohdalla testausmenettelyä 

muutettiin ja kappaleiden osalta testattiin, miten ne käyttäytyvät, jos veto- ja puristuspuolet 

vaihtavat paikkoja. Joka toinen koekappale käännettiin toisin päin, jolloin rasituspuolet 

vaihtuivat. Koekappaleryhmän 7.2 liimaamiseen käytetyn liimaerän laadussa oli ongelmia, 

joten kyseisen erän tuloksia ei ole käsitelty enempää. 

 

Rasituspuolien vaihtaminen ei vaikuttanut kappaleiden rasituksen sietoon, vaan ne pettivät 

edelleen 15 kg kuormituksesta. Kappaleista saatiin kuitenkin taipuman arvot ylös 5 kg ja 10 

kg kohdilta. Käännöllä oli selvä vaikutus kappaleiden taipumiin, vaikka se ei auttanutkaan 

koekappaleita kestämään suurempaa rasitusta. Koekappaleiden taipumat on 

havainnollistettu kuvissa 37 ja 38. 
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Kuva 37: Taivutussuunnan vaikutus ryhmässä 7.1 

 

Koekappaleryhmä 7.1 piti sisällään 4 koekappaletta, joista puolet testattiin käännettyinä. 

Kuten kuvasta voidaan tulkita, levyjen kääntämisellä oli koekappaleiden osalta merkittävä 

vaikutus taivutusarvoihin. Koekappaleet, jotka testattiin niin päin, että kalotit olivat 

yläpinnassa, taipuivat yli 50 prosenttia enemmän kuin toisin päin taivutetut. Jokainen 

koekappale kuitenkin petti jo 15 kg rasituksesta. 

 

 
 

Kuva 38: Taivutussuunnan vaikutus ryhmässä 7.3 

 

Koekappaleryhmän 7.3 osalta kappaleet toistavat saman tuloksen, joka havaittiin jo ryhmän 

7.1 kohdalla. Koekappaleen kääntämisellä on siis merkittävä vaikutus taipumaan, mutta ei 

0,00 5,00 10,00 15,00

5
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Taipuma [mm]

R
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7.1 Kalotit alapainnassa

7.1
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maksimikuormaan. Nämä tulokset pätevät vain koekappaleisiin, joissa pelkästään toinen 

levy on muovattu ja vastakappaleena toimii suora levy. 

 

8.3 Kaupallinen sandwich rakenne 

Taivutuskoe tehtiin myös eräälle kaupalliselle sandwich-rakenteelle, joka koostuu kahdesta 

suorasta alumiinilevystä ja vaahtomaisesta sydänlevystä. Kyseisestä materiaalista leikattiin 

kalottilevykappaleiden kokoinen testipala. Kyseisen koekappaleen kokonaispaksuus oli 

12,2mm ja paino 0.796kg. 

 

Kalottilevykoekappaleista lähimpänä sandwich-rakenteista levyä on ryhmä 8, jonka korkeus 

on 11,8mm ja paino 0,591kg. Näiden kahden välillä ei vallinnut suurta eroa taipumassa. 

Tämä on havainnollistettu kuvassa 39. 

 

 

Kuva 39: Kaupallisen sandwich levyn taipuma verrattuna ryhmän 8 koekappaleisiin 

 

Kun näitä kahta koekappaletta verrataan vielä siten, että kappaleiden paino otetaan 

huomioon, huomataan että taipuma on lähestulkoon identtinen. Tästä voidaan todeta, että 

ryhmän 8 kaltainen rakenne palvelee jäykistävänä rakenteena yhtä hyvin 

koekappaleenpituussuunnassa kuin mitä kaupallinen sandwich rakenne. Kappaleen massan 

suhteen painotettu taipuma on esitetty kuvassa 40. 
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Kuva 40: Sandwich rakenteen ja ryhmän 8 taipuma suhteessa kappaleen painoon 

 

On kuitenkin huomattava, että kaupallisen rakenteen jäykkyys poikittaissuunnassa on sama 

kuin pituussuunnassa. Valmistetulla kalottilevyrakenteella jäykkyys poikkeaa 

poikittaissuunnassa, eikä sitä ole tässä työssä kartoitettu. 

 

Kaupallista sandwich-rakennetta jäykempiä kalottilevykappaleita olivat ryhmän 4 ja 5 

kappaleet. Näiden ryhmien koekappaleiden paksuus 16,7mm on kuitenkin huomattavasti 

korkeampi kuin kaupallisen sandwich-rakenteen, eikä siksi ole suoraan verrattavissa 

testattuun kaupalliseen ratkaisuun. 

 

8.4 Tulosten tarkkuus 

Koekappaleista mitatut arvot ovat työssä ilmoitettu kymmenesosamillin tarkkuudella. 

Ilmoitetut arvot ovat mitattuja arvoja, eikä niitä suoraan voida käyttää kalottilevyrakenteen 

mitoituksen pohjana. Työssä käytetty taivutuskoejärjestely tuo tuloksiin epätarkkuutta ja 

pieni koekappaleiden määrä osaltaan lisää epätarkkuutta. Työn tavoitteena oli kartoittaa 

erilaisia mahdollisuuksia kalottilevyn valmistuksessa yrityksen käytössä olevin resurssein. 

Mikäli kappaleita tarvitsee mitoittaa tarkemmin, on hyvä valmistaa isommat koekappale-

erät ja tehdä niistä taivutuskokeet. 
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9. KUSTANNUKSET 

 

 

Jotta kalottilevyjäykisteitä voitaisiin verrata muihin vaihtoehtoihin taloudellisesta 

näkökulmasta, on koekappaleille laskettu valmistuskustannukset käyttäen yrityksen 

käytössä olevaa menetelmää kustannusten laskemiseksi. Valmistuskustannukset ovat 

laskettu koekappaleille, mutta myös kaksi kertaa isommille kappaleille.  

 

Kalottilevyille laskettuja kustannuksia tullaan vertaamaan kaupallisiin vaihtehtoihin, kuten 

hunajakennorakenteet, Alucobond tai Metawell levyihin yrityksen suunnittelussa. 

Todellisten kustannusten vertaaminen tapahtuu perustuen tarpeeseen, eikä ole esitetty tässä 

työssä. 

 

9.1 Kalottilevyrakenteen kustannukset 

Kustannuksista luotiin kuvaajat kustannusjakaumalle, materiaalikustannuksille sekä 

työkustannuksille. Kuvaajat ilmoittavat prosentteina kunkin kustannuksen osuuden 

kokonaiskustannuksista. 

 

Kustannusjakauman kuvaaja esittää kustannusten jakautumisen materiaali ja 

työkustannuksiin. Yhdessä nämä muodostavat kokonaisen jäykisteen hinnan. Edellä 

mainitut kustannusryhmät pitävät sisällään sekä välittömät että välilliset kustannukset.  

 

Välittömät kustannukset ovat niin sanotusti suoria kustannuksia kappaleen valmistuksessa. 

Välittömiä ainekustannuksia ovat esimerkiksi levymateriaalin ja liiman hinta. Vastaavasti 

välittömiä työkustannuksia ovat kappaleeseen käytetyt työtunnit. Nämä kustannukset ovat 

helposti laskettavissa ja vaikuttavat merkittävästi valmistettavan kappaleen hintaan. 

 

Välilliset kustannukset ovat epäsuoria kustannuksia, joita syntyy väistämättä kappaleen 

valmistuksen yhteydessä. Välilliset työkustannukset pitävät sisällään esimerkiksi työn 

yhteydessä tulevat välttämättömät mutta ylimääräiset toimenpiteet, kuten materiaalien 

etsiminen. Välillisiä ainekustannuksia voivat puolestaan olla esimerkiksi työssä tarpeelliset 

käsineet tai hengityssuojaimet. Välilliset kustannukset ovat vaikeasti arvioitavia 

kustannuksia ja koostuvat usein monista pienistä kustannustekijöistä, jotka eivät yksinään 
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vaikuta merkittävästi tuotteen hintaan. Yhdessä näistä pienistä tekijöistä kuitenkin 

muodostuu merkittävä tekijä tuotteen hinnassa. 

 

Niiden ryhmien osalta, joista kustannukset laskettiin, on huomattavissa, että kaikkien 

ryhmien kustannusjakaumat ovat hyvin samankaltaiset. Sama pätee myös 

materiaalikustannusten sekä työkustannusten jakautumiseen. Kuvasta 41 on nähtävissä 

ryhmän 3 kustannusjakauma.  

 

 

Kuva 41: Ryhmän 3 kustannusjakauma 

 

Kuten kuvasta 41 voidaan havaita, 67 prosenttia kaikista kustannuksista on 

materiaalikustannuksia. Tämä luku pitää sisällään välilliset ainekustannukset. Tämä 

tarkoittaa, että yli kaksi kolmasosaa kappaleen kokonaiskustannuksista on materiaali- ja 

ainekustannuksia. Yhteensä työkustannusten osuus valmistuskustannuksista on vain 29 

prosenttia, joka sisältää välilliset työkustannukset. 

 

Kustannusjakaumasta voidaan päätellä, että mikäli valmistettavan kappaleen kohdalla 

haetaan säästöjä, niitä on järkevää etsiä materiaali- ja ainekustannuksista, koska siellä 

pienemmällä prosentuaalisella säästöllä saadaan sama vaikutus kuin mitä saataisiin samalla 

prosentuaalisella säästöllä työkustannuksissa. Myös työkustannuksista on mahdollista löytää 

67 %

29 %

4 %

Ryhmä 3

Materiaalikustannukset

Työkustannukset

Muut kustannukset
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säästöjä, mutta työkustannukset muodostavat huomattavasti pienemmän osan 

kokonaiskustannuksista. 

 

Kustannuslaskentaan otettujen ryhmien osalta välittömät ainekustannukset eriteltiin omaan 

kuvaajaansa. Kuvassa 42 eritellään eri kustannusten osuus välittömistä ainekustannuksista. 

 

 

Kuva 4234: Ryhmän 3 materiaalikustannukset 

 

Kuten kuvaajasta voidaan havaita, materiaalikustannukset jakautuvat lähes tasan 

levymateriaalin ja liiman kesken. Käytössä oleva liima on erittäin kallista, ja liiman määrällä 

on suuri vaikutus kappaleen lopulliseen kustannukseen. Vaikka muut materiaalikulut 

kattavatkin 54% kaikista materiaalikuluista, yksi suurimpia säästömahdollisuuksia on 

liimausmenetelmän vaihtaminen tai liimamäärän pienentäminen. Käytössä olevan liiman 

hintaa olisi myös mahdollista saada alaspäin, ostamalla isompia liimaeriä suuremmissa 

astioissa. 

 

Liimamäärän pienentämisen osalta olisi tutkittava, mikä on pienin määrä liimaa, joka riittää 

kappaleiden liimaamiseen. Mikäli liimaus voitaisiin suorittaa käyttämällä esimerkiksi 25 

prosenttia vähemmän liimaa, syntyisi jo huomattavia säästöjä. Syntyvä säästö liimassa 

tarkoittaisi merkittävää säästöä materiaalikustannuksissa, jotka muodostavat 67 prosenttia 

tuotteen kokonaiskustannuksista ja täten tuntuvia säästöjä koko tuotteessa. 

46 %

54 %

Ryhmä 3

Liima

Materiaalikustannus
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Myös ryhmien työkustannuksia eriteltiin omiin kuvaajiin, joissa eri työvaiheiden osuus on 

esitetty prosentteina kokonaistyökustannuksista. Ryhmän 3 osalta työkustannukset on 

eritelty kuvassa 43. 

 

 

Kuva 353: Ryhmän 3 työkustannukset 

 

Koska ryhmän 3 kappaleissa ei ole särmäyksiä, on särmäyksen osuus nolla prosenttia 

työkustannuksista. Tältä osin ryhmä 3 poikkeaa muista kustannustarkasteluun otetuista 

ryhmistä, sillä muissa ryhmissä on myös särmäystyötä. Jotta myös särmäystyön osuutta 

voidaan tarkastella, on kuvassa 44 esitetty ryhmän 5 kappaleen välittömät työkustannukset. 

Liimaustyön osuus välittömistä työkustannuksista on ryhmällä 3 huomattavasti suurempi 

kuin muilla ryhmillä. Tästä johtuen liimaustyössä tehtävien säästöjen vaikutus tuotteen 

valmistuskustannuksiin on ryhmän 3 osalta suurempi kuin muiden ryhmien osalta. 

9 % 4 %

87 %

Työkustannukset

Levytyökeskus

Kappaleen irroitus

Liimaus
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Kuva 44: Ryhmän 5 työkustannukset 

 

Kuten kuvasta 44 tulee ilmi, liimaustyö on kallein yksittäinen kustannustekijä kappaleen 

työkustannuksissa. Liimaustyön osuus kaikista työkustannuksista on hieman yli 3/4. Mikäli 

liimaustyöstä voitaisiin säästää 25 prosenttia, tarkoittaisi se noin 19 prosentin säästöjä 

kaikissa työkustannuksissa. Koska työkustannusten osuus kaikista kustannuksista on 

ryhmän 5 osalta 32 prosenttia, Tarkoittaisi 19 prosentin säästö näissä kustannuksissa noin 

6,0 prosentin säästöä kaikista valmistuskustannuksista. 

 

Liimaustyön kustannuksia voitaisiin vähentää kehittämällä liimaustoimintaa. Keinoja 

liimaustoiminnan kehittämiseen ja liimaustyökustannusten vähentämiseen on useita. 

Liimaus edellyttää kappaleiden tarkkaa asettelua ja kohdistamista. Tätä varten on 

mahdollista valmistaa paikoitusta helpottava liimausjigi. Jigin avulla liimauksen yhteydessä 

kuluvaa kappaleiden käsittelyaikaa voitaisiin vähentää. 

 

Toisena vaihtoehtona on liiman levittämisen määritteleminen uudelleen. Monessa 

tilanteessa liimaus ja liima jäävät rakenteen sisään, tällöin liimapalon päättäminen ei ole niin 

tarkkaa, koska häntä ei jää näkyviin. Mikäli liimapalkoon sallitaan hännän jääminen, liiman 

levittäminen nopeutuu. Liiman levittämistä on mahdollista nopeuttaa myös vaihtamalla 

7 %
3 %

12 %

78 %

Työkustannukset

Levytyökeskus

Kappaleen irroitus

Särmäys

Liimaus
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käytettävä liima, mikäli löydetään käyttötarkoitukseen sopiva ja helpommin levitettävä 

vaihtoehto. 

 

9.2. Kaupallisen ratkaisun kustannukset 

Työssä tehtyä kustannusrakennetta tullaan hyödyntämään yrityksen suunnittelussa, kun 

tehdään materiaalivalintoja. On tärkeää huomata, että kalottilevyratkaisu syntyy itsetehtynä 

ohutlevytuotannon yhteydessä. Kaupallisten ratkaisujen osalta on lähes poikkeuksetta 

lisättävä työvaiheita valmistukseen, mikä osaltaan nostaa kyseisen ratkaisun hintaa. Tämä 

tulee ottaa huomioon, kun kaupallisen ratkaisun hintaa verrataan itsevalmistettuihin 

kalottilevyrakenteisiin. 
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10. KÄYTTÖKOHTEET 

 

 

Itsevalmistetuille kalottilevyrakenteille kartoitettiin myös muutamia mahdollisia 

käyttökohteita. Käyttökohteet on jaettu kahteen ryhmään, tuotteisiin liittyviin 

käyttökohteisiin sekä muihin käyttökohteisiin. 

 

10.1 Käyttökohteet tuotteissa 

Tuotteisiin liittyviä mahdollisia käyttökohteita tarkasteltiin kattorakenteiden ja paneelien 

sekä profiilien näkökulmasta. Kussakin tuoteryhmässä kalottilevyn käyttäminen riippuu 

paljon tuotteen lähtötiedoista.  

 

10.1.1. Kattorakenteet ja paneelit 

Kalottilevyjäykisteen oletettiin sopivan hyvin matalaprofiilisten rakenteiden sekä paneelien 

jäykistämiseen. Testeissä saavutetut rakenteet ovatkin ohuita ja jäykkyysominaisuuksiltaan 

hyviä, verrattuna kaupalliseen vaahtotäytteiseen sandwich-rakenteeseen. Lisäksi valmistetut 

rakenteet eivät sisältäneet täytemateriaalina vaahtoa, mikä monessa tapauksessa on ongelma 

paloluokkavaateista johtuen. Ongelmaksi muodostui korkea valmistuskustannus, joka 

hintakilpailluissa tuotteissa aiheuttaa tarvetta etsiä muita jäykistysratkaisuja. 

 

Paneeleissa ja kattorakenteissa kalottilevyn käyttämistä voidaan tehdä kahdella tavalla. 

Nämä tavat ovat koko rakenteen alueelle kalottilevyn implementointi tai erillisten 

kalottilevystä valmistettujen jäykisteiden implementointi. 

 

Kalottilevyn käyttäminen koko paneelin pinta-alalla antaa luonnollisesti erittäin jäykän 

rakenteen, mutta vastapainona kasvattaa tuotteen painoa. Mikäli paino on kriittinen tekijä 

tuotteelle ja on mahdollista tinkiä jäykkyydestä, on suositeltavaa käyttää 

kalottilevyjäykisteitä vain osalla paneelin pinta-alasta.  

 

Tärkeää on myös huomata, että mikäli kalottilevyjäykisteen käyttäminen tuo tuotteeseen 

uuden valmistusmenetelmän, kuten liimauksen, on jäykisteen lisäämisellä tällöin erittäin 

suuri kustannusvaikutus. Mikäli paneelin taakse tulee muitakin liimattavia komponentteja, 
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ei liimauksen lisääminen tuo niin merkittävää kustannuksien kasvua, kuin tilanteessa jossa 

tuotteeseen ei muuten kohdistuisi liimausta ollenkaan.  

 

10.1.2. Profiilirakenteet 

Kalottilevyä voitaisiin hyödyntää tuotteissa myös korvaamalla alumiiniprofiileja 

ohutlevystä valmistetulla jäykisteellä. Tämänkaltaisesta jäykisteestä on nähtävissä esimerkki 

kuvassa 44. 

 
 

Kuva 45: Kapea kalotteja hyödyntävä profiilin korvaava jäykiste. 

 

Profiilin korvaaminen kuvan 45 kaltaisella jäykisteellä voisi olla järkevää, kun 

tuotantomäärät ovat pieniä, eikä alumiiniprofiilille saada riittävää menekkiä. Kappaleen 

kokoaminen voidaan toteuttaa monella eri menetelmällä kuten kohdassa 5 on läpikäyty. 

Ohutlevystä valmistettavaan kappaleeseen voidaan luonnollisesti yhdistää erilaisia 

prässiosia tai tehdä kiinnitysreiät jäykisteen kiinnittämistä varten. Alumiiniprofiilin kohdalla 

tämä tarkoittaisi kappaleen koneistamista, pois lukien mahdolliset ruuviurat. 
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10.2 Muut käyttökohteet 

Kalottilevyrakenteen käyttämistä voidaan myös hyödyntää tuotteiden pakkauksessa sekä 

tuotantojigeissä. Tällaisten käyttökohteiden osalta kustannukset eivät ole yhtä merkittävässä 

osassa kuin esimerkiksi hyvä toiminnallinen lopputulos. 

 

Kalottilevyrakennetta on mahdollista käyttää pakkaussuunnittelussa esimerkiksi kantavana 

välipohjana, tai väliseinänä. Näiden osalta käyttötarpeet ovat kuitenkin vähäiset johtuen 

muista ratkaisuista.  

 

Pakkauksen ja kuljetuksen aikaisen tuen tekeminen kalottilevystä olisi varteenotettava 

käyttökohde. Tilanteessa jossa toimituskokonaisuus ei ole itsekantava rakenne ja vasta 

loppuasennuksen myötä saavutettava jäykkyys ei ole tukemassa rakennetta matkanaikana, 

voitaisiin kalottilevystä valmistetulla jäykisteellä tukea rakenne kuljetuksen ajaksi. Näin 

voitaisiin vähentää kuljetuksen aikana syntyviä vaurioita. 
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11. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Työssä valmistettujen koekappaleiden sekä niille suoritetun taivutuskokeen avulla saaduista 

tiedoista voidaan todeta, että kalottilevyjen valmistaminen on mahdollista jo yrityksen 

käytössä olevilla koneilla ja työkaluilla. Työkaluista löytyy kaksi työkalua, joiden avulla 

voidaan muovata kalotteja, joiden korkeus on riittävä kalottilevyrakenteelle, ja jolla 

saavutetaan valaisinrakenteeseen lisäjäykkyyttä. Työkaluja testattaessa todettiin, ettei 

muovaaminen pehmeään alumiiniin tuota ongelmia. Ongelmia kuitenkin ilmenee, kun 

materiaaliksi vaihdetaan teräslevy. Tällöin käytössä olevilla työkaluilla ilmenee ongelmia 

pidätysvoiman osalta. Työkalujen pidätinrenkailla ei saavuteta riittävää pidätysvoimaa, vaan 

materiaali pääsee virtaamaan muovaukseen. Virtaava materiaali vetää levyn muovauksen 

ympäriltä kupruille, mistä johtuen levystä ja koko arkista tulee käyttökelvotonta. 

 

Kalotteja sisältävien levyjen liittäminen yhdeksi kalottilevyrakenteeksi on mahdollista 

suorittaa käytössä olevalla liimausmenetelmällä. Käytetty liimausmenetelmä tuottaa 

kestäviä liitoksia ja siksi soveltuu käyttötarkoitukseen. Liimauksen suhteen ei havaittu muita 

ongelmia kuin korkea kustannus nykyisellä liimausmenetelmällä. Valmistuksessa ilmeni 

huono liimaerä, jonka kuivumisaika oli huomattavasti normaalia pidempi. Tätä pidempään 

kuivuvaa liimaerää käytettiin vain muutamassa koekappaleessa, eikä pettämistä havaittu, 

kun liimalle annettiin tarpeeksi aikaa kuivua. Lisäksi käytössä on pistehitsauslaite, jolla 

voidaan liittää kalotteja sisältäviä levyjä toisiinsa. Yrityksessä ei kuitenkaan ole aiemmin 

pistehitsattu alumiinia, joten alumiinisten rakenteiden liittämiseen tarvittaisiin lisätutkimusta 

sekä hitsaajille lisäkoulutusta. 

 

Liimauksen käyttämisellä liitosmenetelmänä on kuitenkin yksi erittäin huono puoli. Liima 

sekä liimaustyö muodostavat valtaosan kappaleen valmistuskustannuksista. Liiman 

levittäminen vie paljon työntekijän aikaa. Tätä aikaa voidaan vähentää valmistamalla 

liimaajan avuksi teline, jolla kappaleiden kohdistaminen on nopeaa ja tarkkaa. 

Liimaustapahtumaa voidaan myös nopeuttaa määrittelemällä liimapalkojen päättäminen 

uudelleen sekä optimoimalla liimapalkojen pituus. Käytetty liima on erittäin kallista, mutta 

liiman hintaa voidaan hieman laskea ostamalla suurempia pakkauskokoja.  

 



78 

Liimauksen osalta eniten säästöjä voitaisiin saavuttaa kartoittamalla optimaalinen 

liimausmenetelmä tai liitosmenetelmä käyttötarkoitukseen. Vaihtamalla halvempaan 

liimaan voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Lisäksi uusi liima voi mahdollistaa erilaiset 

levittämistavat, kuten ruiskutuksen, jotka osaltaan vähentäisivät liimaukseen kuluvaa 

työaikaa. Mikäli siirrytään liimaamisesta alumiinin pistehitsaamiseen liitosmenetelmänä, 

voidaan liiman kustannus eliminoida kokonaan. Kappaleiden liittäminen pistehitsaamalla 

olisi myös nopeampaa kuin liimaaminen, mikä puolestaan vähentäisi työkustannuksia. 

Pistehitsaamisen etuna liimaukseen verrattuna on myös kuivumisajan puuttuminen. 

Kappaleet ovat valmiina käsiteltäviksi lähestulkoon heti hitsaamisen jälkeen. Lisäksi 

pistehitsaus on helposti automatisoitavissa. Hitsaaminen olisi mahdollista toteuttaa 

robotisoidusti, jolloin työntekijät vapautuvat muihin tehtäviin. 

 

Jatkossa työn tietoa voidaan hyödyntää silloin kun pohditaan, millaisia rakenteita voidaan 

valmistaa, millaisia ominaisuuksia rakenteilla on sekä millaisia edellytyksiä rakenteet 

asettavat tuotteelle. Työn yhteydessä tuotetut taivutuskuvaajat antavat suunnittelijoille 

mahdollisuuden tehdä nopean ja karkean arvion siitä millainen rakenne antaa riittävän 

jäykkyyden ja millaisia vaikutuksia rakenteen käytöllä on muuhun tuotteeseen esimerkiksi 

mittojen osalta. Työn pohjalta tuotettu tieto myös antaa mahdollisuuden lähteä kehittämään 

yrityksen käyttöön parempaa kalottilevyrakennetta. Tällöin voidaan tarkastella, millaisia 

ratkaisuja on kokeiltu ja mitkä niistä ovat jatkokehityskelpoisimmat. Luotu 

kustannusrakenne sekä yrityksen käyttöön jäävät kustannuslaskelmat antavat 

mahdollisuuden verrata kalottilevyjäykistettä kaupallisesti myytäviin ratkaisuihin tuotteen 

valmistusmenetelmien ja komponenttien valinnan yhteydessä. Lisäksi työ antaa 

suunnittelijalle tiedon odotettavista valmistuskustannuksista, mikä on tarpeen tuotteen 

hinnoittelussa. Kustannusrakenteen pohjalta on myös selkeästi nähtävissä kehitystä vaativat 

prosessin vaiheet, mikä antaa mahdollisuuden kehittää valmistusprosessia 

kustannustehokkaammaksi. 
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12. JATKOTUTKIMUSMAHDOLLISUUDET 

 

 

Työn pohjalta paljastui paljon jatkotutkimusmahdollisuuksia. Niistä viisi merkittävintä 

käydään läpi tässä kappaleessa. 

 

Työssä käytiin hieman läpi materiaaleja ja niiden vaikutusta kalottilevyjen jäykkyyteen. 

Optimaalisen materiaalin etsiminen ei tämän työn puitteissa kuitenkaan ollut mahdollista. 

Tästä johtuen yrityksen käyttöön parhaiten soveltuvan alumiinin tai alumiinien 

kartoittaminen olisi hyvä jatkotutkimusmahdollisuus. Alumiinin ohella myös ohuiden 

teräslevyjen käyttöä olisi hyvä tutkia. Materiaalin ohella myös erilaisia pinnoitteilla olevia 

vaikutuksia voitaisiin tutkia. 

 

Yrityksellä oli käytössään rajallinen määrä työkaluja, ja tehty työ toteutettiin olemassa 

olevilla työkaluilla. Näin ollen tärkeä jatkotutkimuskohde olisi optimaalinen työkalu 

yrityksen käyttöön. Tämä mahdollistaisi säästöjä materiaalissa sekä valmistusajoissa. Koska 

yrityksen pääraaka-aine on alumiini, voitaisiin tutkia, millainen työkalun muoto olisi 

optimaalinen alumiinille, sekä millaisilla pidätinrenkailla voitaisiin saada riittävä 

pidätysvoima myös servokäyttöisillä levytyökeskuksilla.  

 

Kalottilevyt, joita työssä valmistettiin, olivat täyttämättömiä, ainoana poikkeuksena tähän 

on kaupallinen kerroslevyrakenne, jota testattiin. Testattu kerroslevyrakenne ei kuitenkaan 

sisältänyt kalotteja. Jatkotutkimuksena olisi mahdollista kartoittaa sopivia 

täyteainemateriaaleja, sekä millaisia hyötyjä kappaleiden taipumaan ja kuormansietoon 

täyttämisellä olisi. Koska lähestulkoon kaikki koekappaleet lommahtivat, olisi 

mielenkiintoista nähdä, kuinka tehokkaasti levyn täyttäminen kevyellä vaahdolla ehkäisisi 

lommahdusta ja näin edesauttaisi kappaleen kestävyyttä. 

 

Työn myötä havaittiin yrityksessä käytettävän liimausmenetelmän tuovan suuria 

kustannuksia kalottilevyjen liimauksessa. Jatkotutkimuksena optimaalisen 

liimausmenetelmän tutkiminen olisi erittäin hyödyllinen. Liimauksesta nykyisellä 

menetelmällä aiheutuu suuria materiaali- ja työkustannuksia. Lisäksi liiman kuivumisessa 

kestää yli vuorokauden ja kuivumisessa havaittiin epätasaisuutta. Paremman liiman sekä 
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liimausmenetelmän avulla olisi mahdollista saavuttaa selviä säästöjä sekä nopeuttaa 

tuotteiden läpimenoaikoja. Liimausmenetelmää kartoittaessa kannattaa huomioida myös 

muut kuin kalottilevyrakenteet ja tutkia onko niissä mahdollista saavuttaa säästöjä. 

 

Yhtenä mahdollisuutena voisi pitää liimauksen korvaamista alumiinin pistehitsaamisella 

ainakin joissain tuotteissa ja kalottilevyrakenteissa. Myös alumiinin pistehitsaamisen 

käyttäminen liimaamisen tilalla voisi tuoda kustannussäätöjä, joten aihe olisi hyvä 

jatkotutkimuskohde. 
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13. YHTEENVETO 

 

 

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia Teknoware Oy:n mahdollisuuksia valmistaa ja käyttää 

kalottilevyrakenteita tuotteissaan, sekä tuoda esiin valmistuksen kustannuksia koskevia 

tekijöitä. Kalottilevyrakenteiden valmistamista tutkittiin käytännönkokein käyttämällä 

olemassa olevia työkaluja. Mahdollisten rakenteiden soveltuvuutta tuotteisiin arvioitiin 

suorittamalla koekappaleille taivutuskokeita, joiden pohjalta saatiin käsitys rakenteiden 

jäykkyydestä sekä kuormituksenkestosta. Tehdyille koekappaleille laskettiin kustannukset, 

joista muodostettiin valmistusta kuvaava kustannusjakauma. Työn tavoitteet saavutettiin, ja 

työn antama tieto antaa kuvan siitä mitkä ovat yrityksen mahdollisuudet valmistaa 

kalottilevyrakenteita, verrata kalottilevyrakenteen kustannuksia vastaan tuleviin kaupallisiin 

ratkaisuihin sekä lähteä kehittämään jäykisteratkaisuja omassa tuotannossa. Tämä työ antaa 

vasta kuvan siitä millaisia rakenteita yrityksessä on mahdollista valmistaa olemassa olevalla 

työkalu- sekä konekannalla. Lisäksi työstä selviää millaisia taivutusarvoja valmistettavissa 

olevat rakenteet ovat antaneet. Tämän tiedon pohjalta on käyty läpi muutamia esimerkkejä 

siitä mihin kyseisiä rakenteita voidaan käyttää ja työn pohjalta voidaan arvioida 

käyttökohteita tulevaisuudessa. Lisäksi taivutustietojen avulla on mahdollista lähteä 

kehittämään parempia rakenteita, hyödyntäen parempia työkaluja ja materiaaleja sekä luoda 

tarkempaa kestävyysmitoitusta testatuille rakenteille. Kustannuslaskenta antaa kuvan työn 

yhteydessä valmistettujen kappaleiden kustannusjakaumasta. Jakauman pohjalta voidaan 

lähteä kehittämään valmistusprosessia kustannustehokkaammaksi, sekä tehdä 

valmistusteknisiäpäätöksiä kalottilevyn ja kaupallisten ratkaisujen välillä. Tästä eteenpäin 

Teknowarella on mahdollisuus alkaa kehittää kalottilevyrakenteita tuotteisiinsa, tyytyä 

käyttämään ja tarkentamaan mitoituksellisesti jo valmistettavissa olevia rakenteita tuotteissa 

tai hylätä kalottilevyrakenteet ja siirtyä esimerkiksi muunlaisiin kerroslevyrakenteisiin.  
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Liite 1. DC01 materiaalista valmistettu koekappale 

 

  



 

Liite 2. (1A) 

 

  



 

Liite 3. (1 B) 

 

  



 

Liite 4. (2A) 

 

  



 

Liite 5. (2B) 

 

  



 

Liite 6. (3B) 

 

  



 

Liite 7. (V3) 

 

  



 

Liite 8. (V3B) 

 

  



 

Liite 9. Kaareva kalottilevy 

 

 

  



 

Liite 10. Ryhmien taipuma-arvot 

 

 

Liite 11. Kaikkien kappaleiden taipuma-arvot 

 

  

Kappaleiden tiedot

Ryhmä Paino korkeus 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

1 1,045 10,4 0,5 1,3 2,1 3,1 4,2 5,4 6,4 7,6 10,4

2 1,042 10,4 0,7 1,8 3,0 5,0 6,5 8,5 11,4 13,9

3 1,050 10,4 0,6 1,3 2,0 2,7 3,4 4,1 4,6 5,3 6,3 7,5 9,2

4 1,161 16,7 0,1 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3 1,6 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2

5 1,168 16,7 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,2 1,4 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0

6 1,076 6,7 0,6 1,7 3,5 5,2 7,0 9,1

8 0,591 11,8 0,4 1,1 2,0 2,8 3,7 4,7 5,5 6,3 7,8 9,9 12,5

11 1,255 9,7 0,6 1,3 2,0 2,7 3,5 4,3 4,9 5,4 6,3 7,5 8,5 10,0

Foam core 

sandwich
0,796 12,2 0,2 0,5 1,1 1,9 2,7 3,4 4,2 4,8 5,7 6,8 7,8 8,9 10,2

10.1 11,8 0,7 1,5 2,3 3,2 3,9 4,8 5,5 6,2 7,6

ylösal 10.2 11,8 0,3 1,0 1,9 2,7 3,3 4,2 4,8 5,5 6,5 9,1

materiaali

Al 1,5mm

Al 1,5mm

Al 1,5mm

Taipuma

Al 1,5mm

Al 1,5mm

säsi 0,6mm

AlMg3 0,8mm

Al 1,5mm

AlMg3 0,8mm

AlMg3 0,8mm

AlMg3 0,8mm

Kappaleiden tiedot

kappale Paino korkeus materiaali Alkuarvo 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

1 1,043 10,4 Al 1,5mm 91,6 91,1 90,3 89,5 88,5 87,4 86,3 85,2 84,3 80,8

2 1,043 10,4 Al 1,5mm 91,6 91,1 90,3 89,5 88,3 87,3 86 85,1 83,5 80,9

3 1,048 10,4 Al 1,5mm 91,6 91 90,2 89,4 88,7 87,4 86,3 85,2 84,3 81,9

4 1,043 10,4 Al 1,5mm 91,1 90,5 89,4 88,1 85,7 84,5 82,6 79,5

5 1,038 10,4 Al 1,5mm 91,3 90,6 89,5 88,4 86,2 84,9 82,8 79,7

6 1,046 10,4 Al 1,5mm 91,5 90,7 89,6 88,3 87 85,1 83,1 80,5 77,6

7 1,058 10,4 Al 1,5mm 91,7 91,1 90,3 89,4 88,8 88,2 87,6 87,1 86,4 85,4 84,2 82,4

8 1,048 10,4 Al 1,5mm 91,9 91,3 90,7 90,1 89,3 88,6 87,8 87,3 86,6 85,6 84,5 82,7

9 1,043 10,4 Al 1,5mm 91,8 91,3 90,6 90 89,2 88,5 87,7 87,1 86,6 85,4 84,2 82,7

10 1,158 16,7 Al 1,5mm 98,6 98,4 98,2 97,9 97,7 97,4 97,2 97 96,8 96,6 96 95,7 95,3 95,1

11 1,163 16,7 Al 1,5mm 98,6 98,6 98,4 98,2 97,9 97,6 97,3 97,1 96,9 96,6 96,3 96 95,7 95,4 95,1

12 1,168 16,7 Al 1,5mm 98,8 98,6 98,4 98,2 98 97,8 97,5 97,4 97,2 97 96,7 96,4 96,1 95,8 95,6

13 1,168 16,7 Al 1,5mm 98,8 98,8 98,6 98,4 98,3 98,2 97,9 97,8 97,6 97,2 96,9 96,6 96,2 95,9 95,6

14 1,073 6,7 säsi 0,6mm 86,8 86,1 84,9 83,1 81,4 79,6 77,5

15 1,078 6,7 säsi 0,6mm 87,5 86,9 85,9 84,3 82,6 80,7 78,7

28 0,592 12 AlMg 3 0,8mm 147,2 146,8 146,2 145,5 144,8 143,9 143 142,4 141,6 140,2 137,8 134,9

29 0,592 11,5 AlMg 3 0,8mm 146,4 145,9 145 144 142,9 142 140,9 140,3 139,5 138,5 137,1 135,5

30 0,59 11,8 AlMg 3 0,8mm 146,6 146,2 145,8 145 144,1 143,3 142,3 141,3 140,4 138,6 136 132,4

31 0,59 12 AlMg 3 0,8mm 147,3 146,8 146,1 145,2 144,3 143,3 142,4 141,6 140,9 138,9 137,2 134,7

45 9,9 144,7 144,2 143,4 142,7 141,8 141 140,3 139,7 139,1 138,4 137,1 136,1 134,6

46 9,8 144,7 144,1 143,4 142,8 142,1 141,3 140,5 139,8 139,4 138,5 137,3 136,4 135

47 9,5 144,5 143,8 143,3 142,5 141,9 141 140,3 139,6 139,1 138,2 137 136 134,3

Foam 32 12,2 147,7 147,5 147,2 146,6 145,8 145 144,3 143,5 142,9 142 140,9 139,9 138,8 137,5

Arvo rasituksessa [Kg]

ryhmä 1

ryhmä 2

ryhmä 3

ryhmä 4

ryhmä 5

ryhmä 6

ryhmä 8

Ryhmä 11



 

Liite 12. Ryhmien muodonmuutosarvot 

 
 

Liite 13. Kappaleiden muodonmuutosarvot 

 
  

Ryhmä Paino korkeus materiaalialkuarvo 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Ryhmä 1 10,4 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 0,8 1,7

Ryhmä 2 10,4 0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,7 1,4 2,3

Ryhmä 3 10,4 0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 1,2

Ryhmä 4 16,7 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Ryhmä 5 16,7 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

Ryhmä 6 6,7 0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,6 1,2

Ryhmä 8 0,443 0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 1,5

Ryhmä 11 9,733333 0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 1,0

Foam core

sandwich
0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8

10.1 0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5

10.2 0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,9

Kappaleiden tiedot Muodonmuutos

kappale Paino korkeus materiaaliAlkuarvo 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

1 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,8 1,9

2 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,6 0,9 1,7

3 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,6

4 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,7

5 0 0 0 0 0,2 0,3 0,7 1,3

6 0 0 0 0 0,1 0,4 0,7 1,3 2,3

7 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1,3

8 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 1,1

9 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 1,2

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,2

11 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1

13 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0

14 0 0 0,1 0 0,3 0,7 1,1

15 0 0 0 0 0,2 0,5 1,3

28 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 1,3

29 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 1

30 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,9 2,1

31 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1,6

Foam 32 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8

45 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 1,1

46 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9

47 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 1,1

Kappaleiden tiedot Arvo rasituksessa [Kg]

Ryhmä 8

Ryhmä 11

Ryhmä 1

Ryhmä 2

Ryhmä 3

Ryhmä 4

Ryhmä 5

Ryhmä 6



 

Liite 14. Ryhmien 7.1- 7.3 taipuma-arvot 

 
 

Liite 15. muodonmuutoskäyrät 140kg rasitukseen asti 

 

kappale materiaali Alkuarvo 5 10

ryhmä 7.1 16 AlMg 3 0,8mm 147,7 137,9 134,6

nurinpäin 17 AlMg 3 0,8mm 140,5 137,3 135,7

18 AlMg 3 0,8mm 142,4 138 134

nurinpäin 19 AlMg 3 0,8mm 140,6 138,8

ryhmä 7.2 20 AlMg 3 0,8mm liima petti

21 AlMg 3 0,8mm 139,6 137,8 131,7

22 AlMg 3 0,8mm 141,6 138,4 134

23 AlMg 3 0,8mm 140,8 137,6 134

Ryhmä 7.3 24 AlMg 3 0,8mm 140,7 136,7 130,4

nurinpäin 25 AlMg 3 0,8mm 141,2 138,8 137,3

26 AlMg 3 0,8mm 142,4 139,7 134,4

nurinpäin 27 AlMg 3 0,8mm 141 139,9 136,7

Kappaleiden tiedot Arvo rasituksessa [Kg]


