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Työn tavoitteena oli suunnitella lisäosa vetokoelaitteeseen LUT-yliopiston 

pakkaustekniikan laboratorioon. Lisäosan avulla kyettäisiin analysoimaan kartonkisten 

materiaalien venymistä niiden ollessa puristuksen alaisena. Analysoinnista kerätyllä datalla 

kehitettäisiin kartonkisten elintarvikepakkausten valmistusta. Näiden pakkausten avulla 

muovin määrää pystytään vähentämään elintarvikkeiden pakkausmateriaalina. 

 

Puristuslisäosalaite suunniteltiin osaksi Shimadzu -vetopuristuskoelaitetta. Lopputulokseksi 

saatiin pneumaattisella sylinterillä puristusvoimansa tuottava laite, jossa on myös 

testiliuskan lämmitysmahdollisuus. Suunnittelu koski lisäosalaitteen mekaanista puolta eli 

laitteen ohjelmointi ja pneumaattinen järjestelmä jäivät tämän työn ulkopuolelle. 

 

Suunnittelussa käytettiin apuna tuotekehitysprosessia ja sen vaiheita. Tämän lisäksi 

kirjallisuudesta haettiin apua erilaisiin suunnittelua koskeviin haasteisiin. 

Tuotekehitysprosessin ja tiedonhaun avulla puristuslaitteesta pyrittiin saamaan toimiva, 

valmistettava ja luotettava.  
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The goal of this work was to design an add-on for tensile test for LUT University’s 

laboratory of packaging technology. With the add-on device one could analyse how 

cardboard stretches when it is simultaneously compressed with a force. Data from this 

would be used to further develop cardboard containers for food products. With these 

cardboard containers we could reduce the amount of plastic used in food packaging. 

 

The add-on was designed for Shimazu tensile test machine. As a result, an add-on device 

with pneumatic actuator and heating unit was developed. The development was only about 

the mechanical side of the add-on device so the pneumatic system and its controlling 

software were not part of this work. 

 

During the design stage a product development process and its steps were followed. In 

addition, research was done regarding the challenges about the design. With the help from 

the product development process and the research the add-on device was aimed to be 

functional, easy to manufacture and reliable to use. 
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1  Johdanto 

Pakkaustekniikan laboratoriossa tutkitaan kuitupohjaisten materiaalien käyttöä erilaisissa 

pakkausratkaisuissa. Tutkimuksissa käytetään apuna standardoitua vetokoetta, jossa 

testiliuska vedetään poikki kyseiseen tarkoitukseen suunnitellulla laitteella. Tällä laitteella 

ei kuitenkaan pystytä mittaamaan kaikkia kartonkeihin liittyviä ilmiöitä. Monet kartonkiset 

materiaalit venyvät enemmän ollessaan puristuksen alaisina (Hofmann et al. 2019). 

Pakkaustekniikan laboratoriolla on tarvetta analysoida tätä ilmiötä ja siksi tässä työssä tälle 

vetokoelaitteelle suunnitellaan lisäosa, jolla puristuksen alaista venymistä voidaan alkaa 

mittaamaan. 

 

1.1  Työn taustaa ja tavoite 

 

Kartonki on materiaalina uusiutuvaa. Työssä suunniteltavan puristuslaitteen avulla 

edistetään ympäristöystävällisten pakkausmateriaalien tutkimusta. Materiaalista saadaan 

kokonaisvaltaisempi käsitys ja siten pystytään paremmin arvioimaan sen toimivuutta. 

Tarvetta olisi ratkaista kartonkisten materiaalien ja niiden valmistukseen liittyviä haasteita, 

minkä seurauksena saadaan valmistettua parempi tuote. Toimivammalla tuotteella saadaan 

nostettua kiinnostusta ympäristöystävällisiä tuotteita kohtaan etenkin niiden valmistuksen 

näkökulmasta. Tämä avaa myös uusia taloudellisia mahdollisuuksia, sillä tuotteesta tulee 

kilpailukykyisempi. 

 

Kilpailukykyä tarvitaankin muovipakkausten syrjäyttämiseksi. Muovi pakkaukset ovat 

edullisia ja ne saadaan helposti räätälöityä haluttuun käyttötarkoitukseen, mutta niiden 

käyttö on ympäristön kannalta haitallista (Lehtinen et al. 2021, 135). Pakkauksia tullaan 

tulevaisuudessa muuttamaan ekologisemmiksi ja pakkausten tulisi tuottaa vähemmän jätettä 

(Lehtinen et al. 2021, 435). Tutkimustyön ja siitä seuraavan valmistustekniikan kehittymisen 

myötä uusiutuvien kartonkisten pakkausten toimivuutta, laatua ja luotettavuutta saadaan 

kehitettyä. Täten niiden asemaa saadaan parannettua elintarvikepakkausten valmistajien 

näkökulmasta, mikä edistää kartonkisten pakkausten saatavuutta markkinoilla. 
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Työn tavoitteena on suunnitella pakkaustekniikan laboratorioon kyseinen laite, joka tulee 

olemaan vetokoemittauslaitteen lisäosa. Lisäosa tulee osaksi nykyistä vetokoetta, jonka 

aikana uusi laite puristaa testiliuskaa vetoon nähden kohtisuorassa suunnassa, jolloin 

saadaan tutkittua puristuksen vaikutusta kartonkisen materiaalin venymään. Mittauslaitteen 

lisäosan avulla puristuksen määrää vaihdellaan ja siten selvitetään puristuksen vaikutusta 

venymän määrään. Tuloksia tullaan hyödyntämään etenkin kartonkimateriaalien 

tutkimisessa ja pakkaustuotteiden valmistuksessa. Tuloksien pohjalta lähdetään kehittämään 

laitteistoa jatkotutkimuksiin, sekä parantamaan olemassa olevia kartonkimateriaalien 

muokkauslaitteita. 

 

1.2  Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimusongelma koskee suunniteltavaa laitetta. Puristuslaitteesta ei ole valmista konseptia, 

joten työnä on suunnitella uudenlainen tuote. Uudella laitteella olisi tarkoitusta kerätä dataa, 

jota voidaan käyttää pakkaustekniikan laitteiden jatkokehityksessä. Työn aikana tullaan 

pohtimaan, miten tällaisesta uudenlaisesta laitteesta saadaan tehtyä luotettava datan 

keräämisen kannalta.  

 

Uuden laitteen luotettavuutta voidaan parantaa pätevällä suunnittelulla. 

Tuotekehitysprosessin noudattaminen on yksi suunnittelun kulkua parantava tapa. 

Tuotekehitysprosessissa suunnitteluprosessi on jaettu eri vaiheisiin, joita työn aikana 

noudatetaan. Työn tarkoituksena on myös tutkia tuotekehitysprosessin toimivuutta uuden 

laitteen suunnittelun kannalta. 

 

Kahdessa edellisessä kappaleessa mainittuja ongelmia hahmottamaan työlle on laadittu 

tutkimuskysymykset. Työn tutkimuskysymykset on valittu tukemaan suunnitteluprosessia, 

jotta lopputuloksesta saataisiin paras mahdollinen. Suunnittelutyön ohella on siis 

tarkoituksena pohtia, minkälainen uuden säädettävän puristuslaitteen tulisi olla ja miten 

laitteesta saataisiin toimimaan luotettavasti. Lisäksi pohditaan tuotekehitysprosessin 
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toimivuutta säädettävän puristuslaitteen suunnittelun kannalta. Tutkimus kysymykset ovat 

siten muotoa: 

 

Minkälainen uusi vetokoelaitteen lisäosa olisi, jotta vetokokeessa testiliuskaan saataisiin 

tuotettua säädettävä puristusvoima sekä lämmitys? 

Miten säädettävä puristusvoima ja lämmitys saadaan tuotettua vetokoelaitteessa olevaan 

testiliuskaan siten, että vetokoetestauksesta saatava mittausdata olisi luotettavaa? 

Miten tuotekehitysprosessista on hyötyä, kun suunnitellaan vetokoelaiteen lisäosa, jossa on 

säädettävä puristusvoima sekä lämmitys? 

 

1.3  Vaatimus- ja toivomuslista 

Tuotekehitysprosessia varten laaditaan vaatimus- ja toivelista (Taulukko 1), jonka puitteissa 

tiedonhakua ja suunnittelua toteutetaan. Listauksen avulla määritetään halutut ominaisuudet 

eli asetetaan suunnitteluprosessin päämäärä. Vaatimukset ovat ominaisuuksia, jotka 

lopullisen tuotteen on täytettävä ja toiveet puolestaan ominaisuuksia, jotka olisivat hyvä olla. 

Puristuslaitetta koskevat vaatimukset (V) ja toiveet (T) sovittiin pakkaustekniikan 

laboratoriossa työskentelevien henkilöiden kanssa. 

 

Taulukko 1. Vaatimus- ja toivomuslista 

Geometria V: Integroitava Shimadzu -vetopuristuskoe-laitteeseen 

V: Suunnittelu 25 mm leveälle testiliuskalle 

V: Laitteen mahduttava puristusleukojen väliin niiden ollessa 100 mm 

etäisyydellä toisistaan 

T: Puristusleukojen korkeudet voisivat olla vaihdettavissa 50-100 mm 

välillä 

Ominaisuudet V: Vaihdettavat puristuspalat (esim. teräs, akryyli) 

V: Mahdollisuus tarkastella koeliuskaa optisin menetelmin 

V: Puristusvoiman suuruus oltava tarkasteltavissa 

V: Koeliuskaa puristavia osia tulisi pystyä lämmittämään (max 200 C) 

T: Vuoan kulman muodostusta simuloivat työkalut 
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Voimat V: Puristuspaineen on oltava säädettävä 0-2 N/mm2 

V: Säädön resoluutio +-5% 

V: Puristusvoiman/-paineen pysyttävä vakiona testauksen ajan 

Asennus V: Asennettavissa vetokoelaitteeseen ilman leukojen irrotusta 

 

1.4  Abstrahointi 

Abstrahoinnissa tutkimuksen pääasiallinen tavoite tiivistetään yhteen virkkeeseen, jonka on 

tarkoitus kuvata tilannetta mahdollisimman kattavasti. Työn tavoite tiivistyy siten 

seuraavasti:  

 

Suunnitellaan, datan keräämistä varten, vetokoelaitteen lisäosa, jolla aikaansaadaan 

vedettävään testikappaleeseen kohdistuva puristus. 

 

1.5  Tehtävän rajaus 

Työn tarkoituksena on suunnitella puristuslaitteen mekaaninen puoli ja valita siihen liittyvät 

komponentit. Tämä tulee suorittaa siten, että vaatimuslistan ehdot toteutuvat. Laitteiston 

ohjelmointi ja muun järjestelmän suunnittelu jää tämän työn ulkopuolelle, mutta 

komponentit on valittava siten, että tässä virkkeessä mainitut asiat on mahdollista toteuttaa.  

 

Yhtenä puristuslaitteen ominaisuuksien toiveena on, että laitteella pystytään keräämään 

dataa vuoan kulman muodostumisesta. Kulman muodostumisen tarkastelemiseen vaadittava 

suunnittelu rajataan pois, sillä se tekee laitteen suunnittelusta huomattavasti 

monimutkaisemman. Tarkastelun mahdollistamiseksi tarvitsisi todennäköisesti suurin osa 

osista suunnitella uudestaan. Vetokoelaitteen nykyiset testiliuskan pitimet eivät myöskään 

tämänhetkisinä tue tällaista kulman tutkimista. 

 



11 

 

Kanditaatintyön aikataulusta johtuen, työ suoritetaan suunnittelutyön loppuun saakka. Eli 

suunnittelun pohjalta mittauslaite voidaan valmistaa ja koota. Puristuslaitteen kokoaminen 

ja sen tarkastelu jäävät kuitenkin tämän työn ulkopuolelle. 

 

 

1.6  Pakkaustekniikan laboratorio 

 

Pakkaustekniikan laboratorio tekee tutkimustyötä pääasiassa elintarvikkeiden pakkaamiseen 

liittyen. Tutkimustyö pitää sisällään muun muassa laitteiden ja työkalujen kehitystä, 

pakkausmateriaalien tutkimista ja kehittämistä sekä pakkausmenetelmien parantelua. (LUT 

University.) 

 

Tämä työ koskee pakkaustekniikan laboratorion tekemää tutkimusta 

kartonkimuovipakkausten muovaamisesta. Kartonkimuovipakkauksissa kartongin päällä on 

ohut muovikerros, jotta tuote olisi kestävämpi ja hygieenisempi ollessaan kosketuksissa 

elintarvikkeiden kanssa. Menetelmässä, jota puristuslaitteen avulla tutkitaan, tasomainen 

kartonki levy on nuutattu, jotta puristusmuokkauksessa kulhomainen muoto muodostuisi 

tasaisemmin. Muovauksessa kartonkilevyn reunoja pidetään kiinni ennalta määrätyn 

suuruisella voimalla ja lämmitetty muotti painaa kartonkilevyn muotoonsa. Prosessin aikana 

kartonkilevy liukuu metalliosien välissä puristuksen alaisena. Tätä menetelmää kutsutaan 

puristusmuovaukseksi eli press forming -menetelmäksi. Menetelmä vastaa suurin piirtein 

metallisten ohutlevyjen syvävetoa eli deep draw -muovausta, vaikkakin pieniä eroja näiden 

välillä on, kuten nuuttien käyttö kartonkien muovaamisessa.  
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2  Metodit 

Työn tekemistä varten olevat metodit ja niiden noudattaminen takaavat, että työllä saadaan 

aikaan luotettavaa tietoa ja uudesta laitteesta saadaan toimiva. Alla on esiteltynä 

tiedonhakuun käytetyt tavat ja mitä rajauksia niissä on tehty luotettavan tiedon 

hankkimiseksi. Lisäksi kuvataan tuotekehitysprosessi, jota noudatetaan suunnittelutyötä 

tehdessä. Lopuksi kerrotaan ohjelmista, joita on käytetty työtä tehdessä. 

 

2.1  Tiedonhakumenetelmät 

 

Tiedonhaun aluksi pyritään hahmottamaan tilannetta ja samalla perehtymään pakkaus- ja 

mittauslaitteisiin. Kartonginmuovausmenetelmistä ja mahdollisista komponenteista etsitään 

suuntaa antavaa tietoa eli katsotaan videoita ja luetaan Googlesta artikkeleja. Näin saadaan 

tehokkaammin kerättyä laajalti informaatiota ja muodostetaan kokonaisvaltaisempi kuva 

ongelmasta. Edellä kuvaillun ongelman hahmottelun perusteella osataan paremmin ryhtyä 

varsinaiseen tiedonhakuun.  

 

Tietoa työtä varten kerätään pääasiassa LUT Primon kautta, sekä LUT:n kirjastosta 

löytyvistä kirjoista. Suunnittelun tueksi käytetään LUT:n oppikirjamateriaalia ja 

puristusmenetelmän valintaa varten tehdään kirjallisuuskatsaus. 

 

Puristusmenetelmän kannalta tiedon lähteiksi hyväksytään vertaisarvioidut lähteet, jotka 

ovat aikaisintaan julkaistu vuonna 2015. Tarkoituksena on saada tuoretta ja luotettavaa 

tietoa, jotta puristavan toimilaitteen valinta vastaisi nykyhetkeä. Lisäksi konsultoidaan 

pakkaustekniikanlaboratoriossa työskenteleviä henkilöitä. Heidän näkemyksillään on 

painoarvoa, sillä he ovat työskennelleet pakkaus- ja mittauslaitteiden parissa ja osaavat 

paremmin arvioida uuden laitteen tulevaa käyttöä. 
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2.2  Tuotekehitysprosessi 

 

Suunnittelua tehdessä pyritään noudattamaan tuotekehitysprosessia ja pohtimaan samalla 

sen hyötyjä lopputuloksen kannalta. Tuotekehitysprosessin avulla voidaan suunnittelutyötä 

jakaa eri osiin työn kulun hahmottamiseksi. 

 

Tuotekehitysprosessi jaetaan neljään vaiheeseen, joita ovat: Esitutkimus, luonnostelu, 

kehittäminen ja viimeistely. Esitutkimusvaiheessa arvioidaan tuotteen tarve, alustavasti sen 

ominaisuudet, arvioidaan kustannuksia ja muodostetaan työlle aikataulu. 

Luonnosteluvaiheessa luonnostellaan ratkaisuja, hahmotetaan valmistusmenetelmiä. 

Kehittämisvaiheessa tuote suunnitellaan valmiiksi, päätetään valmistusmenetelmät, etsitään 

alihankkijat tuotteen valmistamiseksi ja etsitään henkilöstöä prototyypin testaamiseksi. 

Viimeistelyvaiheessa nimensä mukaan tuote viimeistellään. Lisäksi viimeistelyvaiheessa 

tuote dokumentoidaan ja valmistetaan prototyyppi. Näiden vaiheiden jälkeen siirrytään 

sarjavalmistukseen ja myyntiin.  (Björk et al., 2014, 9–15.) 

 

Tämän työn kannalta esitutkimusvaihe koostuu pääosin alkutapaamisesta, jossa kerrottiin 

tehtävästä työstä. Tämän jälkeen luodaan aikataulu työn juohevan kulun saavuttamiseksi. 

Luonnosteluvaihe vastaa edellä mainittua kuvausta. Kehitysvaiheesta jää pois 

alihankkijoiden ja prototyypin testaamiseen vaadittavan henkilökunnan etsiminen, sillä 

nämä hoituvat pakkastekniikan laboratorion puolesta. Viimeistelyvaihe kuvastaa myös tässä 

työssä tehtävää suunnittelua. Sarjavalmistus ja myynti ovat tämän työn tehtävin ulkopuolella 

eikä niitä muutenkaan tehtäisi tämän tuotteen kohdalla. 

 

2.3  Ohjelmistot 

 

Komponenttien ja kokoonpanojen mallinnus, sekä piirustuksien teko, suoritetaan 

SolidWorks -suunnittelu ohjelmalla. Pakkaustekniikan laboratoriolta saadaan SolidWorks 
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3D-malli Shimadzu vetopuristuskoelaitteesta. Uusi laite sovitetaan tähän malliin, jota 

muokataan tarvittaessa ja täten uuden laitteen osat saadaan vastaamaan tarkemmin 

todellisuutta. Laboratoriolta konsultoidaan tarvittaessa tietoa laitteista ja toteutustavasta, 

jotta lopullinen puristuslaite saadaan madollisimman hyvin vastaamaan siltä haluttuja 

ominaisuuksia. 

 

Rakenteen kestävyyden arviointiin tarvittavia laskutoimituksia tehdään hyödyntäen Matlab 

-ohjelmointi alustaa. Matlab on suunniteltu insinöörien käyttöön ja sen sisältämillä 

ominaisuuksilla suunnitteluun liittyvä laskut saadaan tehtyä luotettavasti ja visuaalisesti 

toimivalla tavalla. Kanditaatintyön kirjoitus tehdään Microsoft Word -tekstinkäsittely 

ohjelmalla, jossa on lisäosana RefWorks. RefWorks:iä käytetään apuna lähdeviitteiden ja -

luettelon tekemisessä.  
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3  Puristuslaitteen suunnittelu 

Uusi puristuslaite tulee lisäosaksi nykyistä Shimadzu vetopuristuskoelaitetta, joka on 

pakkaustekniikan laboratoriossa käytössä muun muassa kartongin tutkimiseen. Uusi laite 

puristaa testiliuskaa vetoon nähden kohtisuorassa suunnassa. Puristuslaite on rakenteeltaan 

modulaarinen ja se sisältää puristuksen ja lämmityksen tuottavat toimilaitteet ja lisäksi se on 

irrotettava sekä se pystytään asentamaan ilman, että Shimadzu -vetokoelaitetta tarvitsee 

purkaa.  

 

3.1  Nykyinen laitteisto 

 

Nykyisellä Shimadzu AGS-X 10 kN -laitteella (Kuva 1) voidaan suorittaa standardoituja 

veto- sekä puristuskokeita. Laite on pöydällä käytettävää mallia ja se on pohjapinta-alaltaan 

alle metri kertaa metri kokoinen. Laitteessa testiliuska asetetaan kahden leuan väliin, jonka 

jälkeen kone alkaa vetämään leukoja erilleen pystysuunnassa. Laite kerää dataa 

käyttämästään voimasta paikan funktiona eli paljonko liuska vastustaa liikettä missäkin 

Kuva 1. Shimadzu -vetupuristuskoelaite 
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vaiheessa vetoa. Kokeesta saadaan talteen muun muassa jännitysvenymä jakauma, jossa on 

kokonaisvenymä. 

 

3.2  Esitutkimus ja luonnostelu 

 

Esitutkimus on tämän työn puitteissa vähäinen, sillä tuotteen tarve ja vaatimukset olivat jo 

tiedossa pakkastekniikan laboratorion puolesta. Työn alussa pidettiin aloituspalaveri, jossa 

keskeisimmistä asioista kerrottiin ja tämän jälkeen pystyttiin suoraan siirtymään 

luonnosteluun. 

 

Luonnosteluvaiheessa piirretään erilaisia karkeita kuvia puristuslaitteen keskisimmistä 

ominaisuuksista. Lupaavimmista konsepteista mallinnetaan alustavia havainne malleja, sillä 

kolmiulotteisesta tarkastelusta katsottiin olevan hyötyä. Ideoista muodostetaan esitys, joka 

esitetään pakkaustekniikan laboratoriossa työskenteleville henkilöille (Liite 1). Heidän 

kanssaan käydään keskustelua ideoista ja päätetään, mihin suuntaan suunnittelua lähdetään 

kehittämään.  

 

Lupaavimmista rakennetta koskevista konsepteista käytiin keskustelua. Alustavasti 

rakenteiden hyviä ja huonoja puolia oli kerätty taulukkoon (Taulukko 2). Vastaavasti tehtiin 

myös lämmitysratkaisujen kanssa. Yksi vaihtoehdoista oli, että lämmityslaite tulee suoraan 

kosketuksiin testiliuskan kanssa. Toisessa vaihtoehdossa lämmityslaite tulee kiinnitysosaan 

(kuvassa punainen osa), josta se siirtyy puristuslevyn (sininen) kautta testiliuskaan. 

Kolmannessa vaihtoehdossa lämmitys tulee liuskaan säteilevästi. Näiden taulukoiden ja 

kuvien perusteella päätetään, että lähdetään kehittämään ratkaisua, jossa on kaksi mäntää 

(Kuva 2) ja lämmityslaite on kiinnitys osassa.  
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Taulukko 2. Rakenneratkaisujen vertailu 

 Kaksi mäntää Neljä mäntää Pihdit Kiskot 

+ -Tukevampi 

kiinnitysosa 

-Yksinkertaisempi 

rakenne 

 

-Ei vaadi männiltä 

suurta voimaa 

 

-Kompakti 

 

- 

- -Optiikan tiellä 

-Monimutkainen 

kiinnitysosa 

-Tilan tarve 

 

-Paljon mäntiä 

 

-Pihtien 

saatavuus 

-Toimivuus 

lämmityslaitteen 

kanssa? 

-

Monimutkainen 

-Paljon osia 

 

  

 

Luonnosteluliitte (Liite 1) sisältää käsin tehtyjä hahmottelu piirustuksia sekä yllä olevan 

kuvan (Kuvan 2) tapaisia kuvia 3D-malleista, joiden avulla hahmotettiin eräitä ratkaisuja. 

Lisäksi liitteessä on aiemmin mainittu rakenteiden (Taulukko 2) sekä lämmitysratkaisujen 

vertailu. 

 

3.3  Toimintaperiaate ja rakenne 

Kartonkimateriaalin kokonaisvenymää voidaan kasvattaa puristamalla materiaalia 

samanaikaisesti kohtisuorassa vetoon nähden (Hofmann et al. 2019). Uusi mittauslaiteen 

Kuva 2. Lupaavin rakenneratkaisu 
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lisäosan tarkoitus onkin puristaa testiliuskaa edellä mainitulla tavalla. Puristuslaite painaa, 

testausta varten valitut puristuslevyt testiliuskaa vasten, sen molemmilta puolilta. 

Puristusvoiman suuruutta voidaan säätää halutulle suuruudelle, sekä voiman käyttäytymistä 

voidaan testauksen aikana vaihdella. Testiliuskaa ja puristuslevyjä voidaan halutessaan 

myös lämmittää, jolloin lämmityksen vaikutuksesta voidaan kerätä dataa. 

 

Testiliuskaa vasten olevien puristuslevyjen materiaalia voidaan vaihtaa testauksien välillä. 

Näiden tilalle voidaan siis vaihtaa läpinäkyvät levyt, jotta venymää pystytään tarkkailemaan 

myös optisin menetelmin. Puristuslevyä vasten laitteeseen tulee myös lämmitysmoduuli, 

jonka avulla lämmityksen vaikutusta testiliuskan venymään voidaan arvioida. Lämmittäessä 

optinen tarkastelu ei kuitenkaan lämmitysmoduulin puolelta ole mahdollista. 

 

Lämmitysmoduuli tulee laitteeseen siten, että voidaan valita, lämmitetäänkö testiliuskaa jo 

ennen vetokokeen alkamista. Vaihtoehtoisesti lämmön siirtyminen testiliuskaan voi alkaa 

vasta testin alussa, kun puristuslevyt painuvat sitä vasten. Lämmitysmoduuli voidaan asettaa 

molemmille puolille liuskaa, vain toiselle puolelle tai ei kummallekaan puolelle. 

 

Seuraavassa taulukossa on esitelty puristavan laitteen rakenne (Taulukko 3). Vasen reuna on 

testiliuskaa vasten ja oikea reuna on kiinni rungossa. Laitteesta tulee modulaarinen, joten 

testiliuskan toiselle puolelle peilaantuu sama rakenne. 

 

Taulukko 3. Puristuslaitteen rakenne 

Puristuslevy Lämmitysmoduuli Kiinnitysosa Puristussylinteri 

Vaihdettavissa oleva 

kappale, joka on 

kosketuksissa 

testiliuskaan. 

Kiinnitetään 

puristuslevyyn. 

Voidaan halutessaan 

jättää pois. 

Puristuslevy on 

kiinni tässä osassa. 

Kiinteällä puolella 

kiinnitysosa on 

suoraan kiinni 

rungossa. 

Kiinnitetään 

runkoon ja kiinnitys 

osaan.  
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3.4  Toimintakohde 

 

Testiliuskat ovat pääasiassa erilaisia kartonkimateriaaleja. Nämä kartonkimateriaalit tulevat 

olemaan elintarvikekäytössä, joten niissä on yleensä ohut muovikerros. Tasomaiset 

kartonkimateriaalilevyt prässätään, esimerkiksi kulhomaiseen muotoon, elintarvikkeiden 

pakkausta varten. Uuden laitteen kanssa, testauksessa käytetään testiliuskaa, joka on 25 mm 

leveä. Sitä tullaan puristamaan 50 mm korkuiselta matkalta eli puristuspinta-ala on siten 

testauksen alussa 1250 mm2. 

 

3.5  Puristusvoiman tuottaminen 

 

Puristusvoima voidaan tuottaa testiliuskaan neljällä eri tavalla: sähköisesti, pneumaattisesti 

(kaasun avulla), hydraulisesti (nesteen avulla) tai mekaanisesti (esimerkiksi käsin). Tapa, 

jolla puristusvoima tuotetaan, pitää olla tarkka, säädettävä ja luotettava. Puristusvoiman 

halutaan olevan säädettävä myös testauksen aikana. Tällöin voitaisiin valita, tuotetaanko 

testiliuskaan tasainen voima vai tasainen paine.  

 

Mekaanisessa menetelmässä, puristusvoima voidaan tuottaa esimerkiksi jousen tai 

ruuvipenkin tapaisen systeemin avulla. Mekaanisessa menetelmässä säätäminen on siis 

hankalaa tai ihmisen on tehtävä säätö. Testitulokset ovat erilaisia säätävästä henkilöstä 

johtuen ja testituloksiin tulee silloin myös herkästi epävarmuutta. Mekaaninen 

puristusvoiman tuottamismenetelmä on myös käyttämisen kannalta hankalampi, kuin muut 

edellisessä kappaleessa mainitut menetelmät. Tässä kappaleessa mainituista syistä 

mekaaninen menetelmä rajataan pois tarkastelusta. 

 

Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu lähteittäin sähköisen, pneumaattisen ja hydraulisen 

järjestelmän sopivuutta puristuslaitteelle (Taulukko 4). Taulukon jälkeen käydään vielä läpi 

lähteiden sisältöä. 
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Taulukko 4.Toimilaitteiden piirteet lähteittäin 

Lähde Menetelmä Tieto 

 (Kreinin & 

Misyurin, 

2015) 

Sähköinen Hyvin integroitavissa digitaalisiin säätöjärjestelmiin, 

hyvät säätömahdollisuudet, tarkkoja ja hyvät 

hyötysuhteet. Huonoina puolina on hinta ja voiman 

suuruus kokoon nähden. 

 Pneumaattinen Luotettavia, edullisia ja helposti huollettavissa. 

Huonoja puolia on säädettävyydessä ja yhdistämisessä 

digitaaliseen säätöjärjestelmään. Hyötysuhteetkin ovat 

heikkoja. 

 Hydraulinen Kokoon nähden paljon tehoa, mutta luotettavuuden, 

huollettavuuden ja turvallisuuden kanssa on ongelmia.  

(Sotoodeh, 

2019) 

Sähköinen Tarkka järjestelmä ja monitorointi helppoa. On myös 

halvin tarkastelussa olevista vaihtoehdosta. Laitteisto 

on toisaalta monimutkainen. 

 Pneumaattinen Edullinen ja kompakti. Ilman kasaan painuminen 

aiheuttaa hankaluuksia tarkkuuden kanssa. 

 Hydraulinen Tarkkoja ja sopivat hyvin suurille voimille. 

Turvallisuuden kanssa on kuitenkin oltava tarkkana. 

Säädettävyyteen tarvittava laitteisto on myös kallis ja 

iso. 

 (Sakama et 

al., 2022) 

Sähköinen Ero hydraulisten moottorien kanssa on pienentynyt. 

Laitteista tullut pienempiä, voimakkaampia ja 

herkempiä. 

 

Sähköisessä järjestelmässä säädettävyys ja tarkkuus osoittautuvat sen parhaiksi puoliksi. 

Sähköiset toimilaitteet jatkavat kehitystään ja niiden tuottama voima alkaa lähestyä 

hydraulisia toimilaitteita (Sakama et al. 2022). Matala voima olikin Kreinin & Misyurin 

(2015) sekä Sotoodehin (2019) puolesta sähköisten toimilaitteiden heikkous. Sähköisen 

järjestelmän hinnasta oli ristiriitaista tietoa lähteittäin. Kreinin ja Misyurin (2015) mukaan 

sähköiset toimilaitteet ovat kalliita, kun taas Sotoodehin (2019) mukaan ne ovat näistä 

kolmesta toimilaitetyypistä halvimpia.  
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Pneumaattinen järjestelmä olisi Kreinin & Misyurin (2015) sekä Sotoodehin (2019) 

mielestä, yksinkertainen ja edullinen, mutta järjestelmässä voi olla epätarkkuutta ja tarkka 

säätäminenkin on hankalampaa.  

 

Hydraulisella järjestelmällä saataisiin aikaan suuria voimia (Kreinin & Misyurin, 2015; 

Sotoodeh, 2019; Sakama et al., 2022). Hydraulisen järjestelmän kanssa tarvitaan kuitenkin 

erityistä huolellisuutta turvallisuutta ajatellen (Kreinin & Misyurin, 2015; Sotoodeh, 2019). 

Lisäksi pakkaustekniikan laboratoriossa ei ole valmiina käytettävissä hydraulista 

järjestelmää toimilaitteen toiminnan aikaan saamiseksi. 

 

Sähköisen ja pneumaattisen järjestelmän kannalta pakkaustekniikan laboratoriossa on 

valmiit mahdollisuudet. Järjestelmän toimintatavasta on käyty keskustelua pakkaustekniikan 

laboratoriossa toimivien henkilöiden kanssa ja heidän mukaansa sähköinen järjestelmä sopii 

parhaiten juuri tähän tarkoitukseen. Perusteluina olivat sähköisen järjestelmän säädettävyys 

ja ohjelmoitavuus. 

 

Sähköiset toimilaitteet ovat Kreinin ja Misyurin (2015), sekä Sotoodehin (2019) mukaan 

tarkimpia. Kreinin ja Misyurin (2015) kertovat myös järjestelmän hyvistä 

säätömahdollisuuksista. Lisäksi Sakama et al. (2022) mukaan sähköisten toimilaitteiden 

tuottama voima alkaa olla hydraulisten toimilaitteiden tasolla. Täten voiman tuottaminen 

sähköisellä toimilaitteella katsotaan parhaiten soveltuvaksi tähän käyttötarkoitukseen.  

 

Puristustavan voiman komponenttien valitsemiseksi kysellään Festolta ja SMC:ltä 

suosituksia toimilaitteista. Käy kuitenkin ilmi, että kyseiseen tilaan sopivaa ja voimaskaalan 

täyttävää toimilaitetta ei kummallakaan ole. Täten voiman tuottamiseksi on valittava 

pneumaattinen järjestelmä, jonka ominaisuudet ovat seuraavaksi parhaiten puristuslaitteen 

ominaisuusvaatimuksien mukaisia. Pakkaustekniikan laboratorion henkilökuntaa 
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konsultoiden toimilaitteeksi valitaan Feston valmistama ADN-80-10-A-P-A -pneumaattinen 

sylinteri. 

 

3.6  Lämmityksen tuottaminen 

 

Lämpö halutaan tuotettavaksi puristuslevyyn, josta se voidaan halutessa siirtää testiliuskaan 

asettamalla puristuslevy sitä vasten. Lämmitystä voidaan tuottaa kappaleeseen neljällä eri 

tavalla. Vastuksen avulla, puhaltimen avulla, induktiolla tai säteilemällä.  

 

Puhallusmenetelmässä lämpö ei tuoteta suoraan puristuslevyyn, vaan lämpö johdetaan 

kohteeseen ilman välityksellä. Lämpö ei siten kohdennu tehokkaasti ja tarvittava ilmatila 

kasvattaa laitteen kokoa. Säteilylämmittimellä lämpö siirtyisi tehokkaammin ilman läpi, 

mutta välimatka kappaleeseen silti tarvittaisiin. 

 

Induktiomenetelmä vaatii, että lämmitettävä materiaali on oltava soveltuva menetelmään. 

Puristuslevyt, joita lämmitetään, halutaan olevan vaihdettavissa erilaisiin materiaaleihin. 

Täten induktiomenetelmä rajaisi liikaa laitteen käyttötarkoitusta.  

 

Vastuslämmitys on yksinkertainen ja lämpö saadaan hyvin johdettua suoraan 

puristuslevyihin. Nykyisissä pakkaustekniikan laboratorion laitteissa, joilla kartongin 

muovausta tehdään, lämpö tuotetaan tällä menetelmällä, patruunoiden avulla. Menetelmä on 

siis tuttu ja se on siten helposti hyödynnettävissä. Muiden lämmöntuottamismenetelmien 

kanssa on tämän käyttökohteen kannalta haasteita, jotka pystytään vastuspatruunoiden 

avulla välttämään. Täten lämmön tuottaminen vastuksen avulla katsotaan olevan tähän 

tarkoitukseen parhain ratkaisu.  

 

Pakkaustekniikan laboratorion henkilökuntaa konsultoiden lämmön tuottamiseksi valitaan 

Strackin valmistamat Z7003 – D6,5 L40 W160 -lämpöpatruunat. Lämpöpatruunan nimessä 

D on halkaisija [mm], L on pituus [mm] ja W on teho [Watti]. Teholtaan kyseitä 
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lämpöpatruunan kokoa löytyy myös 50 W ja 100 W. Suurin tehoinen valitaan siksi, että 

pienempi lämmitys saadaan aikaan myös isommalla teholla, mutta ei toisin päin. 

Vastuspatruunoiden lisäksi tarvitaan lämpötila-anturit, jotta puristuslevyjen lämpötila 

voidaan säätää oikean suuruiseksi. Lämpötila-antureiksi valitaan Strackin valmistamat 

Z7022 -termoparit, niiden ollessa tarpeeksi pieniä käytettäväksi puristuslaitteessa. 

 

3.7  Kehittäminen 

Pakkaustekniikan laboratoriolta saadaan 3D-malli Shimadzu -vetopuristuskoelaitteesta, 

jonka perusteella uusi laite tullaan suunnittelemaan. Nykyinen 3D-malli Shimadzusta (Kuva 

3) ei vastaa täysin todellista laitetta ja uuden laitteen kannalta muutamia ominaisuuksia ja 

komponentteja pitää mallintaa. Tällaisia ovat pari uutta kiinnitysreikää Shimadzun 

alapalkkiin, sekä pneumaattisesti käytettävät pihdit, joiden väliin testiliuska asetetaan. 

 

Kuva 3. Shimadzu AGS-X vetokoelaitteen 3D-malli 
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Seuraavassa kuvassa (Kuva 4) on puristuslaitteen lopullinen muoto. Kuvan avulla esitellään 

laitteen osat, joista tämän otsikon alla erityisesti puhutaan. Kuvassa oikeassa reunassa oleva, 

kuutiota muistuttava kappale on puristuksen tuottava toimilaite, joka on pneumaattinen 

sylinteri. Se kiinnitetään pultein ja kiinnityslevyin rakennelman päätasoon. Päätaso on kuvan 

keskikohdilla oleva tasomainen osa, joka kulkee kuvan reunasta reunaan. Päätason 

yläpuolella, keskellä, ovat puristukseen tarvittavat osat, joita ovat esimerkiksi kiinnitysosat. 

Vasemmalla puolella nämä ovat kiinteästi päätasossa kiinni ja oikealla puolella nämä ovat 

sylinterin liikkuvassa akselissa kiinni. Näiden puristukseen tarvittavien osien ylä- ja 

alapuolella ovat pneumaattiset pihdit, jotka vetokoetestissä vetävät testiliuskaa. Tämä 

testiliuska näkyykin pystysuunnassa pitkulaisena osana kuvan keskellä. Lopuksi kuvan 

alaosassa päätason alla ovat rakennelman alumiiniprofiiliset jalat ja niiden kiinnikkeet. 

 

 

Puristukseen tarvittaville osille annetaan eri värejä, niiden erottamisen helpottamiseksi. 

Puristuslevyt ovat sinisiä, lämmitysosat vihreitä, kiinnitysosat punaisia ja toimilaitetta 

vasten oleva kiinnitysosa on oranssi. 

Kuva 4. Lopullinen puristuslaite 
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3.7.1  Rakenne- ja materiaalivalinnat 

Luotettavan mittausdatan edellytyksenä rakennelman osien tulisi säilyttää muotonsa 

testauksien aikana ja testauksien välillä. Eli osien on oltava kovia. Muodonsäilyttämisen 

lisäksi osien on kestettävä, hajoamatta ja väsymättä, niihin kohdistuvat rasitukset. Niiden on 

myös kestettävä lämmitystä, eivätkä ne saa ruostua. Tässä kappaleessa mainittujen 

ominaisuuksien saavuttamista tuetaan rakenne- ja materiaalivalinnoilla.  

 

Hitsausliitoksista johtuen syntyy monia ongelmia rakenteen kestävyyden ja valmistuksen 

kannalta (Ihalainen, 2003, 283–287). Rakennelma on syytä pitää yksinkertaisena. Kun osia 

on vähän ja ne ovat yksinkertaisia, niiden valmistus on helpompaa ja taloudellisempaa 

(Björk et al., 2014, 14). Hitsausliitosten välttäminen on tässä työssä mahdollista, joten ne 

jätetään pois. Osien lukumäärää on pienennetty aina, kun siihen on ollut mahdollisuus ja 

niistä on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaisia valmistaa. Edellä mainittujen 

asioiden lisäksi esimerkiksi materiaalin paksuudella on oleellinen vaikutus joustavuuden 

minimoimisen kannalta.  

 

Rakenteelliset ominaisuudet ovat erottamattomasti sidoksissa materiaaliin. 

Ominaisuuksiltaan metallit ovat lujia, jäykkiä, sitkeitä sekä ne johtavat sähköä ja lämpöä. 

(Björk et al. 2014, 74–76.) Täten metallit ovat sopivia puristuslaitteen osien materiaaleiksi. 

 

Nykyisissä kartongin puristusmuovauslaitteissa on käytössä SSAB:n valmistamaa Toolox 

33 -työkaluterästä (A. Pesonen). Tästä johtuen tämä teräs valitaan uuden laitteen, testiliuskaa 

vasten olevien, puristuslevyjen materiaaliksi. Kyseisien puristuslevyjen pitää olla 

vaihdettavissa myös läpinäkyviksi, jotta liuskan venymää voidaan tarkastella optisin 

menetelmin. Materiaalivaatimukset täyttäen, läpinäkyvän puristuslevyn materiaaliksi sopisi 

hyvin polykarbonaatti eli PC-muovi. PC-muovi on kirkkaasti läpinäkyvä, kova, muovi, jota 

käytetään muun muassa turvalaseina (Koivisto et al. 2010, 198–199). 
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Toolox 33 -työkaluteräs on esikarkaistua ja sillä on hyvä mittapitävyys koneistuksen jälkeen. 

Kovuudeltaan se on 275-325 HBW ja sen myötölujuus on vähintään Rp0.2 =700 MPa. 

(SSAB.) Toolox 33 on siis ominaisuuksiltaan soveltuvaa kiinnitysosien materiaaliksi ja 

koska sitä on jo käytössä pakkaustekniikan laboratorion laitteissa, on se senkin puolesta 

katsottu toimivaksi tässäkin käyttötarkoituksessa.  

 

Myös lämmitysosan materiaaliksi valitaan kyseinen Toolox 33 edellä mainituista syistä. 

Alumiini johtaa terästä paremmin lämpöä, mutta laajenee myös lämmön seurauksena 

enemmän  (Watts, 2018). Lämpölaajenemisen seurauksena voisi tulla ongelmia, koska 

kappale on puristuslevyssä kiinni pulteilla. Materiaalit on siten hyvä olla yhtäläisiä 

lämpölaajenemisen kannalta. Lämmitysosa on myös välikössä, jossa ei ole paljoa tilaa 

laajenemiselle. 

 

Puristukseen liittyvät osat tulevat kiinni tasomaiseen levyosaan (päätasoon). Puristuksesta 

syntyneet voimat siirtyvät tähän osaan, joten sen on kestettävä vetoa ja momenttia 

hajoamatta ja taipumatta merkittävästi. Taipuminen aiheuttaisi mittaustulokseen 

epävarmuutta ja siirtäisi puristuksesta syntyneitä voimia rakenteen alaosaan. Täten levyn 

paksuudeksi on valittu 10 mm ja materiaaliksi austeniittinen ruostumaton teräs 1.4318.  

Koiviston (2010) mukaan niukkahiiliset teräkset ovat paremmin työstettävissä lastuavasti. 

Myötölujuus 1.4318 teräksellä on Rp0.2 = 350 MPa. (Koivisto et al. 2010, 128–149.) 

 

Rakenteen alaosassa olevat jalat ja kiinnikkeet eivät koe suuria jännityksiä, joten niiden 

tehtävä on lähinnä nostaa muu laite oikealle korkeudelle. Nämä osat ovat AluFlexin valmis 

alumiiniprofiilia ja niihin sopivia kiinnikkeitä. Kyseisessä 40 mm x 40mm profiilissa 

käytetään kiinnikkeissä M8 pulttikokoa. Tämä koko valittiin siksi, että vetokoelaitteessa on 

kiinnitysreiät kyseiselle pulttikoolle. 
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3.7.2  3D-mallinnuksen aikana tehtyjä valintoja 

Laitteen rakennetta muutetaan suunnittelun aikana merkittävästi ja tätä muovautumista on 

dokumentoituna kokonaisvaltaisemmin liitetiedostossa (Liite 2). Seuraavaksi on eräitä 

mallinnuksen aikana tehtyjä ratkaisuja ja perusteluja, miksi kyseiset ratkaisut ovat tehty. 

 

Alussa laitteella on erilliset tasot, joihin puristukseen vaadittavat osat kiinnitetään (Kuva 5). 

Näistä tasoista tehdään kuitenkin yhtenäinen, koko laitteen levyinen päätaso. Tällöin 

puristukseen liittyvät osat saadaan tarkemmin asennettua ja puristamisesta syntyvät voimat 

eivät siirry päätasosta alaspäin rakenteen tukijalkoihin eikä itse Shimadzu -laitteeseen. 

Eräs suunnittelun loppuvaiheessa harkituista muutoksista on puristuslevyn kiinnittäminen 

kiinnitysosiin vain toiselta puolelta. Tällä ratkaisulla vältettäisiin puristuslevyn tarkasta 

mitoittamisesta ja lämpölaajenemisesta koituvat haasteet. Lisäksi puristuslevy tukeutuisi 

puristuessa paremmin puolelle, jossa kiinnitystä ei ole. Kuvassa alhaalla näkyy tässä 

kappaleessa kuvailtu muutos (Kuva 6). Puristuslevyt kiinnitetään kuvassa oikealta puolelta 

Kuva 5. Puristuslaitteen kehitys a 
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pulteilla. Kiinnitys kuitenkin muutetaan lopulliseen malliin molemmilta puolilta 

kiinnitettäväksi ja rakennelmasta saadaan täten tukevampi. 

 

Laitteen päätasoa joudutaan alentamaan, jotta puristavan puolen osat saadaan paremmin 

mahtumaan vetokoelaitteen pihtien väliin. Alentaminen vaatii, että päätason keskimmäistä 

reikää suurennetaan huomattavasti, jotta vetokoelaitteen alempi pihti mahtuu. Alentamiseen 

tehdyt muutokset näkyvät hyvin kuvien 4 ja 7 välillä. 

 

Kuva 6. Puristuslaitteen kehitys b 

Kuva 7. Puristuslaitteen kehitys c 
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Puristusylinterissä kiinni olevan kiinnitysosan (oranssi) ja muiden kiinnitysosien (punainen) 

välinen kiinnitystapa muutetaan. Uudella kiinnitystavalla osista saadaan yksinkertaisempia 

valmistaa ja tueta osien välillä on parempi. Vanha ratkaisu näkyy kuvassa alhaalla (Kuva 8). 

Puristusylinterin kiinnitys mutteriin muutettiin pois, jotta vältytään hitsaamiselta (Kuva 7). 

 

 

Erityisesti puristuksen tuottamista varten olevia (värjättyjä) osia muovataan suunnittelun 

aikana useasti siten, että ne ovat helpompi valmistaa ja niissä on yhteensä vähemmän osia. 

Osien määrää voi verrata esimerkiksi kuvien 4 ja 5 välillä. 

 

3.7.3  Lujuuslaskut 

Muutamista kohdista tehdään laskuja haluttujen lujuusteknisten ominaisuuksien 

varmistamiseksi (Liite 3). Puristuslaite ei saisi juurikaan joustaa ja osien tulisi kestää niihin 

kohdistuvat rasitukset. 

 

PC -muovin ollessa metallia heikompaa, lasketaan puristuslevyn maksimijännitys momentin 

avulla yhtälöillä: 

 

Kuva 8. Puristuslaitteen keitys d 
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𝑞 = 𝐹/𝑐    (1) 

 𝑚𝑎𝑥(𝑀) =
𝑞𝑐𝑑

𝑙
(𝑎 +

𝑐𝑑

2𝑙
)    (2) 

𝜎 =
𝑀∗𝑡

𝐼
     (3) 

 

joissa F on voima [N], M on momentti [Nmm], q on voimavuo [F/mm], a on voimavuon 

alun etäisyys päädystä [mm], c on voimavuon vaikutusalueen pituus [mm], d on 

voimavuon keskikohdan etäisyys päädystä [mm], l on taipuvan osan pituus [mm], 𝜎 on 

jännitys [MPa], t on kappaleen kaukaisin etäisyys neutraaliakselilta [mm] ja I on 

jäyhyysmomentti [mm4]. 

 

Yhtälöiden (1-3) avulla arvioidaan puristuslevyyn kohdistuvaa jännitystä. Puristuslevyn on 

kestettävä 𝜎 =23 MPa jännitys, kun laitetta ajetaan maksimivoimalla F = 2,5 kN. PC -

muovin kestävyys on 60 MPa (Koivisto et al., 2010, 198). Täten PC kestää laitteen ajon 

maksimivoimalla. 

 

Tarkistetaan myös PC puristuslevyn taipuma yhtälöllä: 

 

𝑚𝑎𝑥(𝑣) = 
𝐹𝑙3

48𝐸𝐼
   (4) 

 

jossa max(v) on maksimi siirtymä [mm] ja E on kimmomoduuli [MPa]. 

 

Yhtälössä (4) on kyseessä taulukkotapaus palkista, jonka keskelle kohdistuu voima. Palkki 

on tuettu nivelillä molemmista päistä ja sen siirtymä on siten suurempi verrattuna jäykästi 

tuettuun tapaukseen. Tällä kaavalla mitoitettuna kappaleesta tulee siis kestävämpi. Yhtälö 

(2) on muuten sama tapaus, mutta pistevoiman sijaan, voima jakautuu isommalle alueelle. 

Tällä jäljitellä testiliuskan aiheuttamaa vastavoimaa. 
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Taipuma on yhtälön (4) mukaan, maksimivoimalla F = 2,5 kN PC -muovisen puristuslevyn 

taipuma on alle 0,4 mm, joka on pientä. Puristuslevy on näiden laskujen nojalla 

lujuusominaisuuksiltaan sopiva. 

 

Optimoidaan vielä osaa, joka tulee kiinni toimilaitteeseen. Hyödynnetään kaavoja (2-4), 

maksimijännityksen ja -siirtymän arvioinnissa. Muunnetaan kappaleen korkeutta ja 

paksuutta kunnes ollaan tyytyväisiä lukemiin. Täten toimilaitetta vasten olevan 

kiinnitysosan maksimijännitykseksi muodostuu reilu 340 MPa ja maksimi siirtymäksi 0.02 

mm. Materiaalin kestävyyden ollessa vähintään Rp0.2 =700 MPa (SSAB), jää osan 

varmuusluvuksi yli 2. 

 

3.8  Viimeistely 

 

Viimeistelyvaiheessa hiotaan mallia kohti lopullista muotoaan. Varmistetaan, että kaikki 

osat käyvät toisiinsa ja tehdään muutoksia tarvittaessa. Osista luodaan piirustukset, joiden 

pohjalta osat saadaan valmistettua. Piirustuksia tehdessä päätetään osia koskevat mitta- ja 

muototoleranssit, sekä pinnanlaatuvaatimukset. Näitä päätettäessä käytetään apuna Peren 

(2009) kirjaa kyseisiltä osa-alueilta. Piirustukset luodaan SolidWorks -ohjelmassa 

mallinnettujen 3D-mallien perusteella. Esimerkki kuva piirustuksista on seuraavalla sivulla 

(Kuva 9). 

 

Osien valmistustarkkuudella on vaikutus lopullisen laitteen luotettavaan toimintaan, joten 

toleranssit asetetaan sen mukaan. Yleistoleranssiksi kappaleille valitaan ISO 2768-m, sen 

ollessa tunnettu standardi. Tämän lisäksi laitteen toiminnan kannalta oleellisiksi katsotuille 

mitoille asetetaan tarkemmat vaatimukset, laitteen luotettavamman toiminnan takaamiseksi. 

Apuna tässä on käytetty Xometry:n (2020) nettisivuilla olevia taulukoita ISO 2768 

standardista.  
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Pinnanlaatuvaatimukset koskevat lähinnä puristuslevyjä. Testiliuska liukuu puristuslevyjä 

vasten ja tällä on vaikutusta vetokoetestin lopputulokseen. Puristuslevyille pinnanlaaduksi 

valitaan Ra1,6. Tämä Ra1,6 vastaa nykyisten puristusmuovauslaitteiden pinnanlaatua (A. 

Pesonen). 

 

Valmistettavista osista ja kokoonpanoista olevat piirustukset ovat liitetiedostossa (Liite 4). 

Valmistettavien osien piirustukset ovat yllä olevan kuvan (Kuva 9) kaltaisia ja 

kokoonpanoista olevat piirustukset ovat räjäytyskuvia, joissa osat on merkitty 

osaluetteloiden avulla.  

Kuva 9. Piirustus Kiinnitysosa T1 
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4  Tulokset ja pohdinta 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään, mitä työssä ollaan tehty. Työn tuloksena saatiin uusi 

puristuslaite. Puristuslaitetta suunnitellessa otettiin selvää siihen liittyvistä komponenteista 

sekä laitteen suunnittelua koskevista ratkaisuista ja saatiin siten myös hyödyllistä tietoa. 

Laitteen sekä tuotetun tiedon lisäksi pohditaan laitteen luotettavuutta sekä kerrotaan, miten 

sitä pystytään jatkokehittämään. 

 

4.1  Uusi puristuslaite 

 

Kuva 10. Puristuslaite 

 

Uudessa puristuslaitteessa Feston pneumaattinen sylinteri (kuvassa vasemmalla) luo 

puristusvoiman, jota vastaa kiinteästi lukittu vastakappale (kuvan keskellä) (Kuva 10). 

Pneumaattinen sylinteri ja sen kiinnikkeet ovat valmiita ostokomponentteja, niin kuin myös 

kuvan alapuoliskolla olevat AluFlexin alumiiniprofiilit ja niiden kiinnikkeet. Lisäksi 
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mallissa on lämmityksen mittaamiseen termoparit, jotka tulevat pitkulaisina osina 

puristuslevyjen ja kiinnitysosien välistä (Kuva 10). Termoparien ylä- ja alapuolella 

lämmitysosan sisällä ovat lämmityspatruunat. Valmistettavien osien kokoonpano näkyy 

paremmin ylhäältä päin otetussa kuvassa (Kuva 11). Valmistettavia osia ovat puristuslevyt, 

kiinnitysosat, lämmitysosat ja päätaso. 

 

Puristuslaitteen rakennelma on modulaarinen eli sitä pystytään kasaamaan eri 

kokoonpanoihin. Tarvittaessa puristussylinteri voidaan asentaa molemmille puolille 

testiliuskaa ja lämmitysmoduuli voidaan irrottaa halutessaan kummaltakin puolelta. 

Puristuslaite kestää siltä vaaditun 2,5 kN puristavan voiman pneumaattiselta sylinteriltä, eikä 

muuta muotoaan merkittävästi tämän rasituksen alaisena. 

 

Puristuslaitteen lisäksi mallinnettuna ovat testiliuskaa pitelevät pihdit, sekä Shimadzu -

vetopuristuskoelaitteen 3D-malliin lisättiin fyysisessä laitteessa olevat kiinnitysreiät. Pihdit 

ovat näkyvissä puristuslaitteen kanssa, laitteen mallinnusta käsittelevän otsikon alla (Kuva 

4, sivu 23). Myöskin uusien osien vanhat versiot ovat tallella. Kaikki mallinnettu toimitetaan 

pakkaustekniikan laboratoriolle työn julkaisun yhteydessä. 

Kuva 11. Puristuslaite ylhäältäpäin 
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4.2  Tuotettu tieto 

 

Tiedonhaun perusteella voiman tuottaminen sähköisellä toimilaitteella olisi ollut parhain 

vaihtoehto, mutta valmistajilla ei ollut tällaiseen laitteeseen sopivaa, vaatimukset täyttävää, 

puristussylinteriä. Tulevaisuudessa voidaankin laitteen puristustoimilaite vaihtaa 

sähköiseen, jos pneumaattinen toimilaite ei toimi tarpeeksi hyvin tai jos halutaan laitteen 

tarkkuutta parantaa. 

 

Suunnittelun aikana käytiin myös läpi erilaisia ratkaisuja laitteen rakenteeseen liittyen. Näitä 

voidaan käyttää apuna jatkokehityksessä, joko huonoina esimerkkeinä tai uutena kehityksen 

suuntana. Lisäksi puristusylinterin yhteydessä on pyydetty tarjoukset myös muista 

pneumaattisista komponenteista, joita puristuslaitteessa tarvitaan. Näitä tarjouksia voidaan 

käyttää hyödyksi puristuslaitteen pneumaattisen järjestelmän jatkokehityksessä. 

 

4.3  Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tutkimusongelmaa pohditaan tutkimuskysymysten avulla seuraavilla sivuilla taulukoissa 5,  

6 ja 7. Toisen kysymyksen vastauksessa (Taulukko 6) pohditaan työn reliabiliteettia ja 

validiteettia eli ovatko työn tulokset luotettavia. Tässä työssä tarkastellaan luotettavuutta 

puristuslaitteen käytön kannalta eli tuleeko mittausdatasta luotettavaa. Mittausdatan 

luotettavuuden arviointi on tosin hankalaa, sillä puristuslaitetta ei tämän työn puitteissa 

ennätetä käyttämään. 
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Taulukko 5. Ensimmäinen tutkimuskysymys 

Minkälainen uusi vetokoelaitteen lisäosa olisi, jotta vetokokeessa testiliuskaan saataisiin 

tuotettua säädettävä puristusvoima sekä lämmitys? 

 

Vetokoelaitteen lisäosassa, jolla testiliuskaa saadaan puristettua säädettävällä voimalla, 

tulee olla toimilaite, jolla tämä on mahdollista. Toimilaite on tässä lisäosalaitteessa 

puristussylinteri, jolla puristetaan testiliuskaa valitulla vakio voimalla vetokokeen ajan. 

Vetokokeen aikana puristusvoimaa on myös pystyttävä säätämään. Tämän työn 

puristussylinteriksi sopii parhaiten sähköinen toimilaite, mutta haluttu puristus saadaan 

toteutettua myös pneumaattisella toimilaitteella. 

 

Lämmitys on oltava mahdollisimman lähellä haluttua kohdetta eli puristuslevyjä, joihin 

lämpö on johdettava tehokkaasti. Lämmitys tuotetaan vastuspatruunoilla, joiden 

lämpötilaa säädetään termoparien avulla. Vastustus patruunat ja termoparit kiinnitetään 

puristuslevyihin metallisella lämmitysosalla, joka on irrotettavissa. 

 

Puristussylinteriin kiinnitetään tarvittavat osat, joiden avulla saadaan testiliuskaa 

puristettua tukevasti ja tasaisesti. Nämä osat ovat metallisia ja niihin kuuluu myös 

edellisessä kappaleessa mainitut lämmittämiseen tarvittavat komponentit. 

Puristussylinterin vastavoimaksi asetetaan edellisten virkkeiden kuvausten kaltaisia osia, 

jotka ovat suoraan kiinni rungossa, johon myös puristussylinteri on kiinnitettynä. Tämän 

runko on tukeva ja se on nostettu oikealle korkeudelle vetokoelaitteessa tukijalkojen 

avulla. 

 

Taulukko 6. Toinen tutkimuskysymys 

Miten säädettävä puristusvoima ja lämmitys saadaan tuotettua vetokoelaitteessa olevaan 

testiliuskaan siten, että vetokoetestauksesta saatava mittausdata olisi luotettavaa? 

 

Kun työ lähtökohtaisesti suunnataan kohti laitetta, jonka avulla saadaan kerättyä 

luotettavaa mittausdataa, lopputuloksesta tulee halutun mukainen. Alussa laaditun 

vaatimus- ja toivomuslistan avulla määritettiin, minkälainen puristuslaitteen tulisi olla ja 
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mitä sillä tulee pystyä tekemään. Nämä vaatimukset ja toiveet ohjaavat laitteen kehitystä 

koko suunnitteluprosessin ajan. 

 

Myös suunnittelun aikana tehdään laitteen toimivuuden ja luotettavuuden kannalta 

oleellisia ratkaisuja. Ideoinnin avulla saadaan esille ratkaisu, jota kohti laitetta on 

suotuisaa lähteä kehittämään. Kehittäessä tietoa suunnitteluun liittyen on hyvä hakea 

kirjallisuudesta ja konsultoimalla pakkaustekniikanlaboratoriossa työskenteleviä 

henkilöitä. Lopuksi puristuslaiteen ominaisuuksia ja mahdollisista kehityskohteista 

raportoidaan, jotta laitteen toimivuutta voidaan arvioida ennen kuin se on valmistettu. 

 

Luotettavaa tietoa etsiessä, suunnitteluun liittyvää tietoa kerättiin LUT:n kirjaston 

oppikirjamateriaaleista, jotka ovat yleispäteviä ja vakiinnuttaneet asemansa luotettavina 

lähteinä. Puristusvoiman tuottotapaa päättäessä käytettiin tuoreita vertaisarvioituja 

lähteitä, jotta saataisiin ajankohtaista ja luotettavaa tietoa. Näitä puristusvoiman 

tuottotapaa arvioivia lähteitä olisi voinut olla enemmän, mutta jo käytetyissä lähteissä 

ilmeni lähteiden olevan tätä työtä koskevista aisoista kauttaaltaan samaa mieltä.  

 

Vähäisen suunnittelukokemukseni myötä on hankala sanoa kokonaisuuden kannalta, 

kuinka hyvin mittauslaite tulee toimimaan. Itse suunnittelutyön lisäksi olisi itse laite hyvä 

nähdä toiminnassa, jotta voidaan arvioida suunnittelutyön onnistumista ja parantaa täten 

tulevien projektien luotettavaa suunnittelua. 

 

Taulukko 7. Kolmas tutkimuskysymys 

Miten tuotekehitysprosessista on hyötyä, kun suunnitellaan vetokoelaiteen lisäosa, jossa 

on säädettävä puristusvoima sekä lämmitys? 

 

Tuotekehitysprosessi on tällaisen vetokoelaitteen lisäosan suunnittelussa luontainen tapa 

edetä. Esitutkimusvaihetta ei juurikaan tarvitse tehdä, joten voidaan suoraan siirrytyä 

ideointiin ja ratkaisujen luonnosteluun. Ja kun lupaavalta vaikuttava konsepti löytyy, 

lähdetään ideaa kehittämää. Lopuksi kehitetty idea viimeisteltiin sellaiseksi, että se 

voidaan piirustuksien pohjalta valmistaa. 
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Puristuslaitteen suunnittelussa tuotekehitysprosessin mielessä pitäminen erityisesti 

vaikuttaa siihen, että viimeistelyä ei aloiteta ennen kuin malli on tehty mahdollisimman 

valmiiksi eikä siitä siten löydy merkittäviä ongelmakohtia. Tällä vältetään työlästä 

viimeistelyä eli esimerkiksi piirustuksia ei tarvitse moneen kertaan tehdä. 

 

Tuotekehitysprosessin toimivuudesta huolimatta, tämän työn puristuslaitteen 

suunnittelussa prosessin hyötyä siitä oli vain kohtalaisesti. Tämä johtuu siitä, että kyseessä 

oli vähäosainen laite eikä työtä olisi mahdottomasti tullut lisää, jos tuotekehitysprosessia 

ei olisi noudatettu. Myös moni tuotekehitysprosessiin liittyvistä asioista oli valmiiksi 

ratkaistuna pakkaustekniikan laboratorion puolesta tai ne jäivät rajauksen ulkopuolelle. 

 

 

4.4  Laitteen käyttö ja jatkokehitys 

 

Puristuslaitteen modulaarisuuden ansiosta dataa voidaan kerätä erilaisilla puristinlevy 

materiaaleilla ja laitteen eri kokoonpanoilla. Laitteeseen voidaan laittaa kummallekin 

puolelle puristusta tuottava toimilaite tai toisen puolen voi asettaa kiinteäksi, jolloin optinen 

tarkastelu on helpompaa. Lämmitystäkin voidaan tuottaa molemmilta puolilta tai vain 

toiselta. 

 

Laitetta tullaan lähtökohtaisesti käyttämään siten, että toinen puolista on kiinteä. Haasteena 

tässä ratkaisussa on se, että testiliuskaan saattaa muodostua epätasainen puristus, mitä ei 

haluta. Kun kiinteäpuoli asetetaan oikealle kohdalle ja lukitaan, laitteen pitäisi toimia 

luotettavasti. Jos osoittautuu, että näin ei ole, modulaarisuus mahdollistaa puristavan 

toimilaitteen asettamisen molemmille puolille. 

 

Puristuslaitteen rakenne mahdollistaa, että tulevaisuudessa pneumaattiset toimilaitteet 

voidaan vaihtaa sähköisiin ilman suuria muutoksia. Kirjallisuuskatsauksesta selvisi, että 

tähänkin tarkoitukseen sopivia sähköisiä toimilaitteita on mahdollisesti lähitulevaisuudessa 
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tulossa markkinoille. Sähköiset toimilaitteet helpottaisivat etenkin vetotestin aikana 

tapahtuvaa säätämistä parantaen täten datankeräys mahdollisuuksia. 

 

Rajauksessa ulkopuolelle jäi pneumaattisen laitteiston suunnittelu. Venttiilit, letkut, liittimet 

ynnä muut sellaiset olisi hyvä asettaa malliin siten, että laitetta olisi madollisimman helppo 

käyttää. Lisäksi laitteiston toiminta vaatii ohjelmointia perustoimintojen sekä esimerkiksi 

käytönaikaisen säädön aikaan saamiseksi. Puristuslaitteen luotettavan toiminnan kannalta on 

myös oleellista ratkaista rakenteessa olevia haasteita. 

 

Vetokoelaite voi suurimmillaan vetää kartonkista testiliuskaa noin 1000 N voimalla, mutta 

kartonkimateriaali arviolta pettää keskimäärin ennen kuin veto on 300 N (A. Pesonen). Tämä 

tarkoittaa sitä, että kartonkisen testiliuskan rikkova voima välittyy myös puristuslevyihin ja 

tästä muodostuu momenttia puristuksen tuottavaan toimilaitteeseen. Kyseisen Feston 

toimilaitteen teknillisissä tiedoissa ei ollut selkeästi mainittu, kestääkö se momenttia ja miten 

paljon. Oletettavasti tällainen momentti heikentää toimilaitteen puristustehoa ja voi jopa 

rikkoa sen. Tässä kappaleessa mainituista syistä puristavan toimilaitteen puolelle olisi hyvä 

suunnitella jonkinlainen mekanismi, joka eliminoisi tämän vetokokeesta aiheutuvan voiman 

siirtymisen toimilaitteelle saakka. Esimerkiksi puristuslevyjen päälle voisi asettaa laakerit 

tai puristuslevyjen läpi voisi kulkea ohjaustangot. 

 

Lisäksi toiveena oli, että puristuslaitteen avulla saataisiin kerättyä dataa myös kartonkivuoan 

kulman muodostumisesta, jossa kartonkilevy painautuu osittain itsensä päälle. Tämä jätettiin 

tehtävän rajauksessa pois sen monimutkaisuuden takia. Nykyinen laite luo ainakin 

pohjustuksen kulman muodostumisen tutkimisen aloittamiseksi. Vuoan kulman 

muodostuminen kuitenkin vaatii erilaisen kokoonpanon ja kyseinen laite, ei välttämättä 

ilman suuria muutoksia sovellu tähän tutkimiseen. 
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5  Yhteenveto 

Työssä suunniteltiin vetokoemittauslaitteeseen lisäosa, jolla testiliuskaa saadaan puristettua 

vetoon nähden kohtisuorassa suunnassa vetokoetestin aikana. Tästä vetokoemittauslaitteen 

lisäosasta suunniteltiin sen mekaaninen osuus siten, että laite voidaan piirustuksien 

pohjalta valmistaa. Lisäosassa on puristava pneumaattinen sylinteri, jota vastaan on kiinteä 

vastakappale. Kummassakin näissä on mahdollisuus lämmittää testiliuskaa vasten olevia 

puristuslevyjä, jotka voidaan myös vaihtaa läpinäkyviin testiliuskan optista tarkastelua 

varten. Laite on myös modulaarinen eli voidaan valita, kummalla puolella on lämmitys 

sekä halutessaan voidaan puristava sylinteri asettaa kummallekin puolelle testiliuskaa. 

 

Suunnittelun ohella käytiin läpi erilaisia puristuslaitteen rakennetta koskevia ratkaisuja, 

joita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää laitteen jatkokehityksessä. Rakenteellisten 

ratkaisujen lisäksi saatiin tietoa erityisesti puristuksen tuottamistapaan liittyen. 

Puristustavaksi kirjallisuuskatsauksen myötä olisi sopinut lopputuloksesta poiketen 

sähköinen toimilaite, jonka käyttämistä tässä laitteessa voidaan tulevaisuudessa harkita.  

 

Tehtävän rajauksessa ulkopuolelle jäi muun muassa puristuslaitteen pneumaattinen 

järjestelmä. Pneumaattista toimilaitetta valittaessa osien toimittajilta kysyttiin samalla 

monista muista pneumaattisen järjestelmän osista tarjous, jota voidaan hyödyntää kyseisen 

järjestelmän kehityksessä. 

 

Vaikka työssä saatiin suunniteltua puristuslaite, tarvitsee se vielä jatkokehitystä, jotta 

laitteen avulla voidaan alkaa keräämään dataa. Edellisessä kappaleessa mainitun 

pneumaattisen järjestelmän ohelle tarvitaan vielä ohjelma, jotta puristusta voidaan ohjata. 

Näiden lisäksi vetokoelaite voi aiheuttaa pneumaattiseen sylinteriin voiman, joka vaikuttaa 

negatiivisesti puristuslaitteen toimintaan. Kun tässä kappaleessa mainitut asiat ovat 

ratkaistu, voidaan puristuslaitetta alkaa käyttämään apuna tutkimustyössä.  
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Kandidaattityö Kuitunen
LIITE 1. Luonnostelu





















+kaksi mäntää
-pitkä
-kiinnitysosa (punainen) monimutkainen
-Toimiiko optisen menetelmän kanssa?



+kompakti
+yksinertaisempi kiinnitysosa (punainen)
-neljä mäntää



-Toimiiko lämmityslaitteen kanssa
-Onko jotain vastaavia pihtirakennelmia







Puristusmekanismien vertailu

2 mäntää 4 mäntää pihdit kiskot

+ -Tukevampi 
kiinnitysosa*
-Yksinkertaisempi 
rakenne

-Ei vaadi männiltä suurta 
voimaa

-Kompakti

- -Optiikan tiellä
-Monimutkainen 
kiinnitysosa
-Tilan tarve

-Paljon mäntiä -Pihtien saatavuus
-Toimivuus lämmityslaitteen 
kanssa?

-Monimutkainen
-Paljon osia

*Jos optiikan tieltä pitää poistaa kiinnitysosan keskeltä osio



Lämmityslaite

• Säteilylämmitin

• Lämmityslaite kiinnitysosassa

• Lämpenevä metalli
• Lämmityslaite puristaa vasten liuskaa

• Mekaaninen

• Magneettinen

• Purituslaite puristaa vasten liuskaa



Lämmityslaitteen veratilu

kosketus kiinnitysosassa säteily

+ -Lämpö suoraan kappaleesee
-Helposti vaihdettavissa
-Mahdollisuus X*

-Vähemmän osia
-Ei erillistä laitetta
-Lämmitys myös puristaessa
-Ei vaadi männiltä suurta liikettä

-Ei vaadi kosketusta liuskaan
-Helposti vaihdettavissa
-Ei vaadi suurta tarkkuutta

- -Vaatii puristusta
-Voi olla monimutkainen
-X* monimutkainen

-Monimutkainen osa
-Lämpö pitää johtua 
puristuslevyihin
-Ei toimi akryylin kanssa

-Lämmittää eri tavalla kuin 
kosketus

X = Ratkaisu, jossa voidaan valita, lämmitetäänkö liuskaa, puristusosia vai molempia



Kandidaattityö Kuitunen
LIITE 2. Kuvia mallinnuksen eri vaiheista































Puristuslevyn taipumia

Taipumatapaus 8 (Björk et al. 2014, 507)

F = 2500; %N
L_pl = 43; %mm Taipuvan osuuden pituus
E_PC = 2500; %GPa PC-muovi
b=50; h=10;
I_pl = b*h^3/12; %mm^4 Jäyhyysmomentti
a=L_pl/2; %mm
b=a; %mm
v_pl_max_8 = F*L_pl^3/(48*E_PC*I_pl) %mm Maksimi siirytmä

v_pl_max_8 = 0.3975

%v_max_17 = 7*F*L^3/(768*E_PC*I_pl) %mm
%v_max_23 = F*L^3/(192*E_PC*I_pl) %mm

Taipumat marginaalisia

Puristuslevyn suurin jännitys

Taipumatapaus 11 (Björk et al. 2014, 507)

F_max = 2500; %N Maksimivoima
q = F_max/25; %F/mm Voimavuo
d = L_pl/2; %mm 
a = 9; %mm
c = 25; %mm
t_pl = 5; %mm Etäisyys neutraaliakselilta

M_max_11 = (q*c*d/L_pl)*(a+(c*d/(2*L_pl)));

Maksimimomentin aiheuttama jännitys

sigma_max = M_max_11*t_pl/I_pl %MPa

sigma_max = 22.8750

Puristuslevyn on kestettävä 23 MPa jännitys

Keltaisen kiinnitysosan kestävyys ja optimointi

Taipumatapaus 8 (Björk et al. 2014, 507)

E_kk = 210000; %MPa Materiaalin kimmokerroin
b_kk = 6; h_kk = 12; %mm Reiän kohdalta kun reikä jätetään pois
I_kk = b_kk*h_kk^3/12; %mm^4 Jäyhyysmomentti
t_kk = 11; %mm Osan paksuus
L_kk = 43; %mm Osan taipuva leveys
M_max_8 = F_max*L_kk/4; %Nmm Maksimi momentti

1



v_kk_max_8 = F*L_kk^3/(48*E_kk*I_kk) %mm Maksimi siirytmä

v_kk_max_8 = 0.0228

beta_max_kk = F*L_kk^2/(16*E_kk*I_kk) %rad Maksimi kierytmä

beta_max_kk = 0.0016

sigma_max_kk = M_max_8*t_kk/I_kk %MPa Maksimijännitys

sigma_max_kk = 342.1586

2
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23 4 17 856

ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.
1 Kiinnitysosa K1 1

2 Kiinnitysosa K2 1

3 Puristuslevy 1

4 Lämmitysosa 1

5 Strack 
Lämmityspatruuna Z7003 - D6,5 L40 W160 2

6 Strack lämpötila-
anturi Z7022 1

7 ISO 4762 M5 x 8 - 8N 4

8 ISO 4762 M5 x 20 - 20N 4
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1 Kiinnitysosa T1 1
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3 Kiinnitysosa T3 1

4 Puristuslevy 1

5 Lämmitysosa 1

6 Strack 
Lämmityspatruuna Z7003 - D6,5 L40 W160 2

7 Strack lämpötila-
anturi Z7022 1
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Aluslevyt, jos kulmasettien pultit tulvat tielle tason päällä

16

17

ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.

1 Taso 1

2 Profiili Aluflex 7.0.000.09 - 125mm 2

3 Kulmasetti Aluflex 0.0.411.15 6

4 Washer ISO 7089 - 8 4

5 Festo toimilaite ADN-80-10-A-P-A 1

6 Festo toimilaitteen 
kiinnike HNA-80 1

7 DIN 912 M10x1 x 16 -
-- 16N 4

8 Kiinnitysosa T1 1

9 Kiinnitysosa T2 1

10 Kiinnitysosa T3 1
11 Kiinnitysosa K1 1
12 Kiinnitysosa K2 1

13 Puristuslevy 2

14 Lämmitysosa 2

15 ISO 4762 M5 x 20 - 
20N 12

16 Strack 
Lämmityspatruuna Z7003 - D6,5 L40 W160 4

17 Strack lämpötila-
anturi Z7022 2

18 ISO 4762 M5 x 8 - 8N 8

19 ISO 4762 M8 x 30 - 
30N 4
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