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Opinnäytetyön tilaajana oli Oulussa toimiva Optitune Oy. Työssä perehdyttiin pai-
nettavan teknologian pinnoitteen murtumisen testaamiseen selvittämällä testi-
standardeja. Tähän asti testikappaleiden pinnoitteen murtumista on testattu 
Optitunella vain taivuttelemalla niitä käsin ja työssä suunniteltiinkin taivutustesti-
laite ja testimenetelmä, jolla voidaan suorittaa toistettavia testejä. Taivutustesti-
laite toteutettiin Taber Linear Abraser 5750 -testilaitteeseen liitettävänä lisä-
osana, koska tilaajalla oli laite ennestään. Suunniteltu taivutustestilaite myös 
valmistettiin ja otettiin käyttöön kokeilemalla sen toimivuutta. 
 
Työ aloitettiin etsimällä standardeja ja käytössä olevia testimenetelmiä. Juuri 
kyseessä olevaan testaamiseen tarkoitettua standardia ei löytynyt, mutta ylei-
sesti käytetty menetelmä kylläkin. Löydetty menetelmä oli rullaus, jossa testi- 
kappale on päistään kiinnitettynä taivutettu kahden tason väliin. Tasoista toinen 
on kiinteä ja toinen liikkuu edestakaisin, jolloin kappale rullautuu toistuvasti 
taivutussäteen ympäri. Tämän menetelmän pohjalta alettiin suunnitella tilaajan 
käyttöön soveltuvaa testilaitetta. Suunnittelu alkoi esisuunnittelulla ja päättyi 
yksityiskohtaiseen suunnitteluun, jossa mallinnettiin SolidWorks-ohjelmistoa 
käyttäen osat ja kokoonpano sekä tehtiin niistä 2D-piirustukset. 
 
Opinnäytetyön tuloksena saatiin käyttövalmis taivutustestilaite ja sen piirustukset. 
Ensimmäisissä kokeiluissa se myös toimi toivotulla tavalla, mutta tarkemmat joh-
topäätökset sen käyttömahdollisuuksien laajuudesta jäävät tilaajan myöhemmin 
analysoitavaksi. 
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The commissioner of this Bachelor’s thesis was Optitune Oy, which operates in 
Oulu, Finland. The purpose of this thesis was to find the test standards and other 
test methods for a coating cracking test for printed technology, and to design 
a bending tester for the test in question. 
 
This thesis includes information retrieval and a preliminary design as well 
as a detailed design of the bending tester. In the detailed design, the tester 
was modeled using SolidWorks software. It was also used for making the 
manufacturing drawings of the tester. 
 
The bending tester was designed to be an accessory for the Taber Linear Abraser 
5750 testing machine because Optitune had it already. In addition, the tester 
was machined at Oulu University of Applied Sciences and it was also put to 
use, but the more specific conclusions of its possibilities for use will be evaluated 
later by Optitune. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Optitune Oy 

Optitune Oy on syntyperältään suomalainen Suomessa ja Aasiassa toimiva yri-

tys, joka kehittää ja valmistaa erilaisia nanopinnoitteita esimerkiksi lasi- ja muo-

vialustoille. Sen toimialoina ovat muun muassa kosketusnäytöt sekä elektro-

niikka- ja rakennusteollisuus. Optitunen Suomen toimisto- ja tuotantotilat sijaitse-

vat VTT:n rakennuksessa Oulun Linnanmaalla. (1.) 

1.2 Työn tavoitteet 

Tässä Optitune Oy:n tilaamassa opinnäytetyössä perehdytään painettavan 

teknologian pinnoitteen murtumisen testaamiseen selvittämällä testistandardeja. 

Lisäksi suunnitellaan Optitunelle laite ja testimenetelmä, jolla voidaan suorittaa 

toistettavia testejä. Laite myös valmistetaan ja otetaan käyttöön kokeilemalla sen 

toimivuutta. Tähän asti pinnoitteen murtumista on testattu Optitunella vain taivut-

telemalla testikappaleita käsin, mikä ei ole tarkka tapa, eikä sillä ole toistetta-

vuutta. 
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2 PINNOITTEEN MURTUMISEN TESTAAMINEN 

Kun kehitetään ja valmistetaan taipuisia kappaleita, joihin on painamalla lisätty 

pintaan jokin pinnoite, tulee niistä saada tietoa painetun pinnan ominaisuuksista. 

Tuotekehityksessä ja laadunvalvonnassa onkin tärkeää tehdä erilaisia testejä, 

joiden perusteella havaitaan, onko pinnoitus onnistunut. Testien tuloksista voi-

daan myös päätellä, mitä tulisi vielä muuttaa lopputuloksen parantamiseksi. 

Yksi tehtävistä testeistä on pinnoitteen murtumisen testaaminen, jolla kokeillaan 

painetun teknologian pinnoitteen kestämistä kappaletta taivuteltaessa. Kyseinen 

testi on taipuisille kappaleille tärkeä, sillä niiden tulisi kestää suuria määriä taivu-

tuksia ilman, että pinnoite alkaa murtumaan. Käytännössä testaaminen tapahtuu-

kin taivuttamalla testikappaleita lukuisia, jopa satojatuhansia, kertoja, minkä 

jälkeen testatun kappaleen pintaa verrataan testaamattomaan. Näin saadaan 

selville tuloksia, joiden perusteella voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. 

Tälle työlle alkusysäys on syntynyt siitä, kun Optitune on ollut kehittämässä 

perinteisiä menetelmiä nopeammalla roll to roll -menetelmällä valmistettavia 

kestäviä mobiililaitteiden näytön suojakalvoja ja tuotekehitysprosessissa niiden 

pinnoitteen murtumisen testaamista on suoritettu tähän asti ainoastaan taivutte-

lemalla testikappaleita käsin. Sellaisenaan menetelmä ei ole tarkkuudeltaan, 

toistettavuudeltaan eikä taivutusten lukumäärältään riittävä. Niinpä Optitune 

halusikin käyttöönsä uuden menetelmän, jossa testilaite suorittaa kappaleiden 

taivuttamisen automaattisesti lukuisia kertoja samalla taivutussäteellä, jolloin testi 

on toistettava ja sille saadaan painoarvoa. Lisäksi tätä samaa testilaitetta ja 

-menetelmää voitaisiin käyttää tulevaisuudessa myös muiden samantyyppisten, 

esimerkiksi painetun taipuisan elektroniikan, tuotteiden testaamisessa. 

Opinnäytetyön ensimmäisenä tehtävänä oli selvittää, onko painetun teknologian 

pinnoitteen murtumisen testaamiseen käytettävälle taivutustestille olemassa 

standardeja tai vakiintuneita menetelmiä, jotka voitaisiin ottaa käyttöön Opti-

tunella. Vaikka tietoa haettiin useista lähteistä, niin kuitenkaan varsinaisesti tähän 

testiin kuuluvia standardeja ei löytynyt. Käytettyjä menetelmiä sen sijaan löytyi, 

tosin jokseenkin vähän, minkä lisäksi osa niistä erosi jonkin verran toisistaan. 
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Yksi testimenetelmä nousi kuitenkin kaikkein selkeimmin esille. Rullaus on taipui-

sien materiaalien taivutustestissä yleisesti käytetty tapa, jossa testattava kappale 

on taivutettuna kahden tason välissä. Testikappaleen toinen pää on kiinnitettynä 

kiinteään tasoon ja toinen pää liikkuvaan tasoon. Liikkuva taso liikkuu edestakai-

sin, jolloin testikappale rullautuu halutun taivutussäteen ympäri uudelleen ja 

uudelleen. Taivutussäde on suurin piirtein puolet tasojen välisestä etäisyydestä. 

Esimerkki rullausmenetelmästä on kuvassa 1. (2, s. 52.) 

 

KUVA 1. Esimerkki taivutustestin rullausmenetelmästä (2, s. 52) 

 

Opinnäytetyön tilaajan yhdyshenkilö Johnny Pehkonen oli käynyt Berliinissä 

pidetyssä konferenssissa, jossa oli esitelty erilaisia testilaitteita. Sielläkään ei 

hänen mukaansa ollut nähtävillä yhtä tiettyä vakiintunutta testilaitetta tai -mene-

telmää, vaan eri toimijoilla oli ollut jokaisella omanlaisensa ratkaisut. Näin ollen 

tässäkin työssä alettiin suunnitella uudenlaista laitetta, joka kuitenkin perustuisi 

olemassa olevaan rullausmenetelmään. (3.) 
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3 TAIVUTUSTESTILAITTEEN ESISUUNNITTELU 

3.1 Lähtötilanne 

Edellisessä luvussa esiteltyyn testaamiseen käytettävän taivutustestilaitteen 

suunnittelun pohjana käytettiin Optitunella valmiiksi olevaa Taber Linear Abraser 

5750 -testilaitetta (kuva 2), jolla on suoritettu tähän asti lähinnä naarmuuntumis-

testejä. Taberissa on valmiina sivusuunnassa edestakaisin liikkuva varsi, johon 

alettiin kehittää helposti kiinnitettävää ja irrotettavaa lisäosaa, joka mahdollistaa 

taivutustestien tekemisen. Suunniteltavan testilaitteen sulauttaminen olemassa 

olevaan laitteeseen helpotti suunnittelua, sillä moottoria tai sen ohjauslogiikkaa 

ei tarvinnut erikseen pohtia, minkä lisäksi testipaikan tilan tarve ei kasva, kun 

samalla laitteella voidaan tehdä useampia testejä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, 

että ennestään olisi olemassa lisäosa Taberille tässä työssä kyseessä olevaa 

taivutustestiä varten. 

 

KUVA 2. Taber Linear Abraser 5750 -testilaite (4) 
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Taber Linear Abraser 5750 -testilaitteen teknisistä tiedoista saatiin selville joitain 

tietoja (taulukko 1), joita voidaan käyttää taivutustestilaitteen suunnittelun apuna. 

Lisäksi mitattiin Taberista mitoituksen lähtötiedoiksi useita mittoja, joista tärkein 

on Taberin varren ja alustan välinen mitta. Kyseinen mitta, joka on edellisen sivun 

kuvassa 2 mitta a, on 131 mm. 

TAULUKKO 1. Taberin teknisiä tietoja 

Varren liikkeen pituus 11 erilaista väillä 5–102 mm 

Varren liikkeen nopeus Säädettävissä 2–75 sykliä/minuutti 

 

Suunnittelun eteneminen mukaili Jorma Tuomaalan kirjassaan Luova koneen-

suunnittelu esittelemää systemaattisen suunnittelumetodin VDI 2222 sovelta-

mista (5, s. 80–95). Apuna käytettiin lisäksi Oamkin lehtorin Esa Kontion tekemää 

tuotekehityksen opintojakson esisuunnittelun materiaalia (6). 

3.2 Vaatimuslista 

Ensimmäisenä tehtiin vaatimuslista, joka on luettelo tuotteelle asetetuista vaati-

muksista ja toiveista. Tärkeimmät testilaitteelle asetetut vaatimukset olivat sen 

sovittaminen olemassa olevaan Taber-laitteeseen, mahdollisuus vaihtaa taivu-

tussädettä 2, 4 tai 6 mm:n välillä ja sopiva koko sekä helppokäyttöisyys. Suunni-

teltavan testilaitteen tuli olla lisäksi kevyt, etteivät Taberin liikevarsi ja moottori 

rasitu liikaa. Vaatimuslista kokonaisuudessaan on kuvassa 3. 
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KUVA 3. Vaatimuslista 

3.3 Ongelman abstrahointi ja toimintorakenne 

Seuraavaksi muotoiltiin ongelma vaatimuslistan pohjalta ja abstrahoitiin se yksin-

kertaiseksi, jolloin ongelmaksi saatiin seuraava: on suunniteltava laite, jolla voi-

daan testata taipuisan elektroniikan pinnoitteen murtumista Taber-laitteella. 

Tämän jälkeen tehtiin toimintorakenne, jossa kokonaistoiminto jaetaan osa-

toimintoihin (kuva 4). Osatoimintoja saatiin viisi erilaista: 

1) taivutustapa 

2) testikappaleen kiinnitys 

3) taivutussäteen säätö 

4) taivutussäteen lukitus 

5) kiinnitys Taber-laitteeseen. 

KV, VV, T VAATIMUS

Geometria

KV Sovitettava olemassa olevaan Taber-laitteeseen

KV Laitteeseen testikappaleen taivutussäteeksi 2,4 ja 6 mm

KV Oltava sopivankokoinen testikappaleille, koko 1"-10"

VV Oltava standardien tai käytössä olevien menetelmien mukainen

T Yksinkertainen

Energia

KV Käyttää Taber-laitteen omaa lineaariliikettä

Aine

VV Kevyt ja kestävä, alumiini

Valmistus

VV Valmistettavissa Oamkin laitteilla

T Ei kovin monimutkainen valmistaa

Käyttö

VV Kiinnitetään ja irrotetaan käsin työkaluja käyttäen, aika < 5 min

VV Ei saa olla kovin painava, ettei Taber-laite rasitu liikaa

T Kiinnitys ja irrotus ei kovin työlästä

Kunnossapito

KV Ei kunnossapitoa

VAATIMUSLISTA

KV=kiinteä vaatimus, VV=vähimmäisvaatimus, T=toivomus
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KUVA 4. Toimintorakenne 

3.4 Ratkaisujen haku osatoiminnoille 

Seuraavaksi haettiin ratkaisuvaihtoehtoja osatoiminnoille. Testikappaleen taivu-

tustavan toteutusta lähdettiin pohtimaan olemassa olevien ratkaisujen kautta. En-

simmäiseksi vaihtoehdoksi valikoitui aiemmin esitelty rullaus, jossa testikappale 

olisi päistään kiinni taivutettuna kahden tason väliin, joista toinen liikkuisi. Toinen 

vaihtoehtokin on rullaukseen pohjautuva, mutta siinä testikappale rullautuisi liik-

kuvan pyöreän akselin ympärillä, eikä kahden tason välissä, joten taivutussäteen 

määrittäisi akselin halkaisija. Tässäkin tapauksessa testikappaleen toinen pää 

olisi kiinteästi kiinni ja toinen pää liikkuisi. Yhtenä ideana oli myös pelkkä suora 

taivutus, jossa testikappale olisi päistään kiinni taivutettuna U:n muotoon ja toinen 

pää liikkuisi edestakaisin lähemmäs ja kauemmas toisesta päästä, jolloin taivu-

tussäde muuttuisi, ja rullausta ei tapahtuisi ollenkaan. Tämä idea hylättiin, koska 

AINE AINE

ENERGIA ENERGIA

TIETO TIETO

OSATOIMINNOT

1 2 3 4 5

KOKONAIS-
TOIMINTO

Testataan taipuisan 
elektroniikan 
pinnoitteen 

murtumista Taber-
laitteella

Testattava 
kappale

Lihas-/Taber-
laitteen energia

Kappale on 
testattava

Kappale 
testattuna

Testitulokset

Taivuttaa 
testikappaleen

Liikuttaa 
taivutettua 

testikappaletta

Taivutustapa
Taivutus-

säteen säätö
Kiinnitys Taber-

laitteeseen

Taivutus-
säteen 
lukitus

Testi-
kappaleen

kiinnitys
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se ei olisi riittävän tarkka eikä toistettava menetelmä juuri taivutussäteen muuttu-

misen vuoksi. Lisäksi siinä ei syntyisi testikappaleeseen rullauksen aikaansaa-

maa yhtä laajaa rasitusta. 

Testikappaleen kiinnitykseen ainoana järkevänä yksinkertaisena ratkaisuna saa-

tiin kappaleen kiinnittäminen molemmista päistään metallisilla kiinnitysliuskoilla 

eli niin sanotuilla leuoilla. Kiinnitysliuskat tulisivat toista metallipintaa vasten, 

joiden väliin laitettaisiin testikappale. Liuskojen kiristäminen tapahtuisi ruuveilla. 

Taivutussäteen säätö käytettäessä kahden tason taivutustapaa voitaisiin toteut-

taa siirtämällä Taberin varteen liitettävä liikkuva taso haluttuun kohtaan käsin tai 

jollain mekanismilla. Kolmas vaihtoehto olisi lisätä tasolle säädettävä tuki Taberin 

omaan alustaan. Mikäli taivutustapana käytettäisiin pyöreää akselia, tulisi se 

vaihtaa kokonaan halkaisijaltaan pienempään tai suurempaan taivutussädettä 

vaihdettaessa. 

Kahden tason taivutustavassa tarvittava taivutussäteen lukitus voitaisiin toteuttaa 

yksinkertaisesti ruuvilla tai hieman monimutkaisemmin jollain muulla pidikkeellä, 

kuten kiilauralla. 

Suunniteltava testilaite kiinnitettäisiin Taberin liikevarteen, jolloin taivuttava liike 

saadaan aikaan suoraan Taberin omalla lineaariliikkeellä. Varren päähän suun-

niteltaisiin kiinnikkeet tangolle, johon puolestaan kiinnitettäisiin taso tai pyöreä 

akseli taivutustavan mukaisesti. 

3.5 Morfologinen laatikko ja ratkaisujen yhdistäminen 

Saadut osatoimintojen ratkaisujen haun tulokset yhdistettiin morfologiseksi laati-

koksi, josta ryhdyttiin miettimään mahdollisia ratkaisuyhdistelmiä. Yhdistelmiä 

päädyttiin valitsemaan kolme erilaista (kuva 5). Ensimmäisessä yhdistelmässä 

(kuva 5, V1) testikappale olisi kahden tason välissä kiinnitettynä molemmista 

päistä kiinnitysliuskoilla. Taivutussädettä muutettaisiin siirtämällä käsin Taberin 

liikevarressa kiinni olevaa tasoa ja se lukittaisiin paikalleen ruuvilla. Toinen yhdis-

telmä (kuva 5, V2) on muuten samanlainen kuin ensimmäinen, mutta siinä olisi 

taivutustapana pyöreä akseli ja näin ollen taivutussäteen säätökin tapahtuisi vaih-

tamalla akseli halutun kokoiseksi. Kolmas yhdistelmä (kuva 5, V3) puolestaan on 
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sekin muuten samanlainen kuin ensimmäinen, paitsi siinä taivutussäde säädet-

täisiin Taberin alustaan tulevalla tuella ja liikevarsi toimisi vain tason liikuttajana. 

Tässä versiossa myös taivutussäteen lukitus voisi olla toteutettuna jollain muulla 

pidikkeellä. 

 

KUVA 5. Morfologinen laatikko ja sopivimmat ratkaisuyhdistelmät 

3.6 Ratkaisuyhdistelmien arviointi 

Kun kolme ratkaisuyhdistelmää oli valittu, niille suoritettiin esiarviointi (kuva 6), 

jonka perusteella valittiin kaksi parasta yhdistelmää. Ratkaisuyhdistelmä V2 

pudotettiin tässä vaiheessa pois, koska siihen olisi ollut vaikeampi toteuttaa 

taivuttava liike sen taivutustavan vuoksi ja taivutusakseli olisi voinut vahingoittaa 

testikappaleita. Lisäksi taivutussäteen säätö olisi ollut työläämpää, koska taivu-

tusakseli olisi pitänyt vaihtaa aina erikokoiseen. Myös se seikka, että Taberissa 

itsessään on jo alusta, jota voi käyttää alempana tasona, puoltaa taivutustavan 

valinnaksi kahden tason tapaa. 

1 2 3

1 Taivutustapa

Testikappale 

kahden tason 

välissä, joista 

toinen liikkuu

Testikappale 

liikkuvan 

pyöreän 

akselin 

ympärillä

2 Testikappaleen 

kiinnitys

"Leuoilla" 

molemmista 

päistä

3 Taivutussäteen 

säätö

Käsin 

siirtämällä

Jollain 

mekanismilla

Tuki Taberin 

alustaan

4 Taivutussäteen 

lukitus
Ruuvilla

Muulla 

pidikkeellä

5 Kiinnitys Taber-

laitteeseen

Kiinnikkeillä 

joihin tulee 

tanko

V1 V2 V3
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KUVA 6. Ratkaisuyhdistelmien esiarviointi 

 

Kahdeksi parhaaksi ratkaisuyhdistelmäksi valikoituivat siis V1 ja V3. Ne laitettiin 

vielä keskenään lopulliseen pisteytystaulukkoon (kuva 7), jolla ratkaistiin parempi 

yhdistelmä eri ominaisuuksien ja niiden painokertoimien perusteella. Suurimman 

painokertoimen eri ominaisuuksista saivat helppokäyttöisyys, paino ja toiminta-

varmuus. Kohtalainen painokerroin oli osien määrällä ja kunnossapidolla. Valmis-

tettavuudelle ei asetettu tässä vaiheessa kovinkaan suuria vaatimuksia, koska 

laitetta valmistetaan vain yksi kappale. Jos sitä valmistettaisiin suurempi määrä, 

valmistettavuuden painokerroin olisi suurempi ja laitteesta täytyisi yrittää hioa 

vielä yksinkertaisempi ja helpommin valmistettava. 

 

KUVA 7. Ratkaisuyhdistelmien lopullinen pisteytystaulukko 

 

Näin ollen pisteytystaulukon perusteella parhaaksi ratkaisuyhdistelmäksi saatiin 

V1 lähinnä sen vuoksi, että se on yksinkertaisempi ja helppokäyttöisempi kuin 

ratkaisuyhdistelmä V2. Ratkaisuyhdistelmä V1 ei tule täyttämään aivan vaatimus-

listaan merkittyä testikappaleen maksimikokovaatimusta, mutta silläkin voi 

testata tässä vaiheessa riittävän suuria kappaleita ja pääsee kokeilemaan 
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kse
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V1 (+) (+) (+) (+) Jatkoon

V2 (-) (+) (+) (+) Ei jatkoon

V3 (+) (+) (+) (-) Jatkoon

Valintakriteerit

(+) Kyllä

(-) Ei

(?) Tiedonpuute

(!) Vaatimuslistaa tarkistettava

Yksinkertainen

Taivutusliike vaikeampi toteuttaa

Monimutkaisempi rakenne
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testaamista käytännössä. Mikäli laite havaitaan käytännölliseksi, voidaan sitä 

myöhemmin halutessa kehittää ratkaisuyhdistelmä V2:n suuntaan suuremmalla 

taivutuslevyllä, joka vaatii lisäksi tuen Taberin alustaan, ettei Taberin liikevarsi 

rasitu liikaa. 
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4 TAIVUTUSTESTILAITTEEN YKSITYISKOHTAINEN 

SUUNNITTELU JA KOKOONPANO 

4.1 Esitietoja 

Taivutustestilaitteen yksityiskohtainen suunnittelu suoritettiin käyttäen apuna 

SolidWorks 2014 -3D-suunnitteluohjelmistoa, jolla tehtiin 3D-mallinnusta sekä 

lopuksi kokoonpanon ja osien 2D-piirustukset. Ennen varsinaisen uuden taivu-

tustestilaitteen suunnittelua mallinnettiin Optitunella oleva Taber-laite tehtyjen 

mittausten ja otettujen valokuvien mukaisesti. Laite mallinnettiin muuten yksin-

kertaistettuna, mutta kaikki suunnittelussa tärkeät muodot ja mitat, kuten liike-

varsi ja sen etäisyys alustasta mitattiin ja mallinnettiin hyvin tarkkaan. Taberista 

tehtiin 3D-malli, jotta taivutustestilaitteen suunnittelu olisi helpompaa ja sen 

sopivuutta Taberiin voitaisiin kokeilla jo ennen valmistusta. Valmis mallinnus 

Taberista on kuvassa 8. 

 

KUVA 8. Taber-laitteen 3D-malli 
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4.2 Yleinen rakenne 

Koska esisuunnittelun lopuksi valittiin toteutettavaksi osatoimintojen ratkaisuyh-

distelmäksi V1, taivutustestilaitteen yksityiskohtaisen suunnittelun lähtökohdaksi 

otettiin rakenne, joka vastaa aiemmin esitettyä kahden tason välissä tapahtuvaa 

rullausmenetelmää. Muutenkin yleinen rakenne tulee noudattelemaan esisuun-

nittelua, eli Taberin liikevarteen suunnitellaan kiinnikkeet, joihin liittyvät pysty-

suunnassa olevat tangot. Tankoihin puolestaan liitetään ylempi taso, joka näin 

ollen liikkuu Taberin liikevarren mukana ja mahdollistaa taivutuksen. Alempana 

tasona tullaan käyttämään Taberissa valmiiksi olevaa sen omaa alustaa. 

Aluksi taivutustestilaitteeseen luonnosteltiin tulevan vain yksi tanko Taberin liike-

varren ja ylemmän tason välille, jolloin tanko olisi mennyt läpi liikevarressa 

valmiiksi olleesta reiästä. Rakenne olisi kuitenkin ollut riittämättömästi tuettu, jotta 

taivutussäde pysyisi varmuudella vakiona. Lisäksi testilaitteen käyttö olisi ollut 

työlästä, sillä taivutustaso olisi pitänyt irrottaa aina ennen laitteen kiinnitystä tai 

irrotusta, jotta tangon saa liikevarren reikään tai sieltä pois. Niinpä rakenteen 

tuennan parantamiseksi sekä käyttömukavuuden lisäämiseksi päädyttiin käyttä-

mään kahta tankoa, joille tehtiin omat reiät Taberin liikevarren ympärille tuleviin 

kiinnikkeisiin. Näin testilaite voidaan kiinnittää kokonaisena liikevarteen, samoin 

kuin irrottaa siitä, joten se voi olla aina valmiiksi koottuna vaikka Taberilla tehtäi-

siin välillä muita testejä. 

4.3 Tangot ja kiinnikkeet 

Taberin liikevarteen suunniteltiin kiinnikkeet pystysuunnassa oleville kahdelle 

tangolle, joihin puolestaan kiinnittyy ylempi taso. Toinen kiinnike (kuva 9) tulee 

varren yläpuolelle ja toinen (kuva 10) alapuolelle. Niissä molemmissa on reiät 

tangoille ja yläpuolisessa kiinnikkeessä on lisäksi alapinnassa tappi, joka paikoit-

taa taivutustestilaitteen aina samaan kohtaan Taberin liikevartta. Myös taivutus-

säteen lukitukseen käytettävät ruuvit, joina päätettiin käyttää sormiruuveja lait-

teen käytön helpottamiseksi, menevät läpi yläpuolisesta kiinnikkeestä. 
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KUVA 9. Liikevarren ja tankojen välinen yläpuolinen kiinnike 

 

 

KUVA 10. Liikevarren ja tankojen välinen alapuolinen kiinnike 

 

Kun kiinnikkeet painetaan kiinni toisiinsa, jää niiden keskelle lovi, johon Taberin 

liikevarsi tulee. Kiinnikkeet kiinnitetään toisiinsa neljällä ruuvilla, jotka kiristämällä 

taivutustestilaite pysyy paikallaan Taberissa. 

Kiinnikkeisiin tulevien tankojen (kuva 11) pituus ja taivutussäteen lukitusreikien 

paikat laskettiin sen mukaan, kuinka etäällä Taberin liikevarsi on sen alustasta. 

Lukitusreikiä on kolme ja niiden aikaansaamat taivutussäteet ovat vaatimuslistan 
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mukaiset 2, 4 ja 6 mm. Tankojen halkaisijaksi valittiin 12 mm sekä niiden ja kiin-

nikkeissä olevien reikien välille tiukka liukusovite H7/h6, jotta taivutustestilait-

teesta tulisi riittävän tukeva rakenteeltaan. 

 

KUVA 11. Kiinnikkeiden ja ylemmän tason välinen tanko 

4.4 Ylempi taso 

Pystysuunnassa olevien tankojen alapäähän kiinnitettävästä ylemmästä tasosta 

(kuva 12) tehtiin sen kokoinen, että laitteella voidaan testata noin kuuden tuuman 

kokoon asti olevia suorakulmaisia kappaleita. Kyseinen koko ei vielä rasita liikaa 

Taberia, mutta riittää jo hyvin esimerkiksi yleisimpien matkapuhelinten näyttöjen 

kokoisten kappaleiden testaamiseen. 

Jotta tason ja tankojen välisestä liitoksesta saatiin jämäkkä, lisättiin niiden välille 

osa, joka liitetään ensin tankoihin, minkä jälkeen taso kiinnitetään kyseiseen 

välikappaleeseen. Kappaleessa on tangoille samalla sovitteella olevat upotus-

reiät millä tankojen kiinnikkeidenkin reiät ovat. Tangot kiinnitetään reikien poh-

jaan ruuveilla. Myös taso kiinnitetään välikappaleeseen kahdella ruuvilla, jotka 

ovat upotettuna tasoon, jotta sen alapinta pysyy tasaisena. 
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KUVA 12. Ylempi taso kiinnitettynä tankoihin välikappaleen avulla 

4.5 Testikappaleen kiinnitys 

Kuten jo esisuunnittelussa päätettiin, testikappaleen kiinnitys toteutettiin metalli-

silla kiinnitysliuskoilla. Kappaleen yläpään kiinnitys (kuva 13) on ylemmän tason 

toisessa laidassa. Kiinnityksestä oli tavoitteena tehdä mahdollisimman helppo-

käyttöinen. Ratkaisuksi keksittiin käyttää tavallaan käänteistä kiinnitystä, jossa 

ruuvi on lukitusmutterin avulla paikallaan kiinnitysliuskassa, joka kiristetään 

sormimutterilla kiinni tasoon. Tätä ratkaisua varten tason päälle tuli lisätä kap-

pale, jonka sisään osa lukitusmutterista upotetaan, sillä pelkkä taso ei olisi ollut 

riittävän paksu. 
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KUVA 13. Testikappaleen yläpään kiinnitysliuska ylemmässä tasossa 

 

Testikappaleen alapään kiinnitys (kuva 14) toteutettiin Taberin alustaan. Kiinni-

tyksessä käytetään liuskaa, joka kiristetään alustaa vasten kolmella ruuvilla. Ruu-

vien vastakappaleina ovat nelikulmamutterit, jotka ovat alustan kiinnitysurissa. 

Nelikulmamutteritkin suunniteltiin itse Taberin alustan mittojen mukaan, sillä 

sopivankokoisia ei ollut valmiina kaupallisena tuotteena. 

 

KUVA 14. Testikappaleen alapään kiinnitysliuska ja nelikulmamutterit 
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4.6 Materiaali 

Taivutustestilaitteen kaikki osat päätettiin valmistaa alumiinista, koska se on 

kevyt ja samalla kuitenkin riittävän kestävä materiaali. Ainoastaan testikappaleen 

alapään kiinnityksessä Taberin tasoon käytettävät nelikulmamutterit päätettiin 

valmistaa lujemmasta materiaalista teräksestä. Materiaalien valinnan jälkeen 

taivutustestilaitteen paino SolidWorksin mukaan oli 0,49 kilogrammaa, mikä ei 

tule aiheuttamaan ongelmia Taberin liikevarren keston suhteen. Näin mallinnus 

saatiin valmiiksi, ja lopullinen 3D-malli suunnitellusta laitteesta ilman testikappa-

leen alapään kiinnitystä on kuvassa 15. 

 

KUVA 15. Taivutustestilaitteen 3D-malli 

4.7 Valmistus ja kokoonpano 

Taivutustestilaitteen mallintamisen jälkeen tehtiin sen kokoonpanosta ja osista 

2D-piirustukset, jotka ovat tämän opinnäytetyöraportin liitteenä 1. Seuraavaksi 
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suoritettiin taivutustestilaitteen valmistus Oamkin konetekniikan laboratoriossa. 

Osien aihiot leikattiin ensin vesileikkurilla, minkä jälkeen niihin koneistettiin 

tarkemmat muodot, kuten erilaiset kolot, reiät ja kierteet. 

Testilaitteen osien eri kiinnityskohtien suunnittelu ja valmistus vaikuttivat onnistu-

neen, sillä sen kokoonpano sujui hyvin. Tankojen välys reikiin nähden hieman 

tiukentui entisestään, kun kaikki osat olivat paikallaan, mutta näin testilaite on 

ainakin erittäin tukeva. Myös taivutustestilaitteen todellinen paino kokoonpanon 

jälkeen oli kutakuinkin sama kuin SolidWorksin näyttämä, sillä se oli 0,55 kilo-

grammaa. Ainoana miinuksena mainittakoon se, ettei suunnittelussa laitteeseen 

valittuja sormiruuveja ja -muttereita saatu tässä vaiheessa hankittua, joten niiden 

tilalla päädyttiin käyttämään ainakin aluksi samankokoisia tavallisia ruuveja ja 

muttereita. 
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5 TAIVUTUSTESTILAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO 

Käytännössä taivutustestilaitetta käytetään siten, että aina ensin siihen sääde-

tään haluttu taivutussäde, kun laite on vielä irti Taberista. Tässä vaiheessa testi-

kappale kiinnitetään ensin alapäästään kiinnitysliuskalla Taberin alustaan sopi-

vaan kohtaan. Seuraavaksi kappale taivutetaan oikeaan asentoon ja kiinnitetään 

yläpäästään ylempään tasoon. Vasta sitten laite kiinnitetään Taberin liikevarteen. 

Joissain tapauksissa, riippuen testikappaleen koosta, saattaa olla kuitenkin 

helpompaa kiinnittää laite liikevarteen jo ennen testikappaleen yläpään kiinnittä-

mistä. Kun testikappale ja taivutustestilaite ovat oikein paikallaan, kokeillaan mikä 

Taberin liikevarren liikkeen pituuksista on sopiva testikappaleen kokoon nähden. 

Tämän jälkeen valitaan vielä lopuksi Taberin asetuksista haluttu liikenopeus ja 

mahdolliset muut testausarvot, kuten taivutusten määrä. 

Kun taivutustestilaitetta kokeiltiin Optitunella (kuva 16), se toimi kutakuinkin niin 

miten pitikin. Laitteen kiinnitys Taberin liikevarteen onnistui suunnitellusti ja testi-

kappaleen yläpään kiinnitys vaikutti olevan toimiva. Sen sijaan testikappaleen 

alapään kiinnitys Taberin oman alustan ja suunnitellun kiinnitysliuskan välissä ei 

ollut riittävän pitävä, vaan testikappale pääsi hieman liikkumaan, vaikkei sieltä 

kuitenkaan irronnut. Näin ollen tuli joko parantaa kiinnitysliuskaa lisäämällä siihen 

jokin pitävämpi pinta tai suunnitella kokonaan uusi kiinnitystapa. Näistä vaihtoeh-

doista päädyttiin nykyisen tavan parantamiseen ja ratkaisuksi valikoitui pehmeän 

ohuen kaksipuoleisen teipin lisääminen kiinnitysliuskan alapintaan. 
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KUVA 16. Taivutustestilaite käytössä 

 

Tässä työssä ei vielä määritelty Taberin testausasetuksia, kuten nopeutta ja 

taivutusten määrää, vaan ne jäävät työn tilaajan harkittaviksi. Samoin se, kuinka 

hyvin ja laajasti suunniteltua laitetta voidaan käyttää ja millaisia tuloksia sen 

käytöllä saavutetaan, jää vielä tulevaisuuden näytettäväksi. 
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6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyössä perehdyttiin painettavan teknologian pinnoitteen murtumisen 

testaamiseen selvittämällä testistandardeja ja -menetelmiä, minkä jälkeen työssä 

suunniteltiin kyseisessä testissä käytettävä taivutustestilaite ja testimenetelmä. 

Suunniteltu taivutustestilaite myös valmistettiin Oamkin konetekniikan laboratori-

ossa ja otettiin käyttöön kokeilemalla sen toimivuutta. 

Opinnäytetyön teko sujui kokonaisuutena kohtuullisen hyvin. Työn alussa oli 

hiukan haastavaa löytää standardeja tai ylipäätään muitakaan testimenetelmiä. 

Lopulta saatiin kuitenkin selvitettyä testimenetelmä, joka on yleinen kyseessä 

olevaan tarkoitukseen. Niinpä Optitunella olevaan Taber Linear Abraser 5750 

-testilaitteeseen suunniteltiin lisäosana taivutustestilaite, jolla voidaan suorittaa 

toistettavia testejä, ja räätälöitiin testimenetelmä siihen sopivaksi. 

Taivutustestilaitteen mallinnus ei tuottanut ongelmia ja siinä oli selvästi hyötyä 

siitä, että oli käynyt kaikki mahdolliset CAD-opintojaksot ja käyttänyt CAD-ohjel-

mia lisäksi vapaa-ajalla. Muuten suunnittelussa tuli välillä jonkin verran pulmia, 

joista kuitenkin selvittiin kohtuudella. Optitunella olevasta Taber-laitteesta tehty 

3D-malli osoittautui suunnittelun edetessä erittäin tarpeelliseksi. Se mahdollisti 

tavallaan taivutustestilaitteen kokeilun jo ennen valmistusta, mikä helpotti erilais-

ten mittojen ja rakenteiden pohtimista huomattavasti. 

Taivutustestilaitteesta tuli hieman monimutkaisempi koneistaa kuin oli alun perin 

ajatuksena muun muassa siksi, että testeissä käytettävien taivutussäteiden 

pienuus luo omat haasteensa laitteen rakenteelle, jonka täytyy kuitenkin olla 

tukeva. Tämä lisäsi osien määrää verrattuna siihen, mitä aluksi ajateltiin. Lisäksi 

taivutustason täytyy olla tasainen koko matkalta, minkä vuoksi osiin jouduttiin 

tekemään ruuveille useita upotuksia. Vaikka osien määrä kasvoi, laitteen paino 

pysyi kuitenkin alhaisena noin 0,5 kilogrammassa, eikä Taberin liikevarsi tai 

moottori näin ollen rasitu liikaa. 

 



 

 28 

Mikäli jatkossa tulisi tarve testata suurempia kappaleita ja taivutustestilaite havai-

taan Optitunella heidän käyttöön toimivaksi ja tarpeelliseksi, voisi siihen suunni-

tella jatkokehityksenä yksinkertaisesti toteutettavan tuen Taberin alustaan. 

Tällöin taivutustasokin voisi olla suurempi, mikä puolestaan mahdollistaisi suu-

rempien kappaleiden testaamisen.  
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