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Opinnäytetyön aiheena oli painevalutuotteen suunnittelu yhteistyöyritykselle. 
Työssä luotiin virtaviivainen, ympäristöön sulautuva ja kustannustehokas tuote. 
Tuotteelle oli määritelty tietyt kriteerit, jotka sen tuli täyttää, jotta tuotteesta 
saatiin riittävän kilpailukykyinen. 
 
Työn teoriassa kerrotaan siitä, mitä tulee ottaa huomioon painevalutuotteen 
suunnittelussa. Valmiille tuotteelle ja työlle asetettuja tavoitteita olivat tuotteen 
muotomääritysten mukaisuus, laatu, valmistettavuuden optimaalisuus ja 
kustannustehokkuus.  
 
Tuotteen valmistamiseen käytettiin opinnäytetyössä painevalua. Työ 
suunniteltiin tutustumalla samankaltaisiin tuotteisiin ja suunnitteluohjelmistona 
käytettiin SolidWorks-ohjelmistoa. Tuotekehityksessä olivat apuna 
tuotekehitystiimi, asentajat, tuotanto ja tuotteen valmistuksesta mahdollisesti 
vastaava valimo. Työssä selvitettiin tuotteen suunnittelua hahmotelmasta 
prototyypin testaamiseen ja tuotteen piirustuksiin asti. Työ eteni 
toimeksiannosta lähes tilausvalmiiksi tuotteeksi. 
 
Opinnäytetyön tuloksena saatiin kilpailukykyinen, standardin SFS-EN 12890, 
luokitusten IK08, IP66, IP67 ja muiden tavoitteiden mukainen tuotteen 
prototyyppi. Keskeisin havainto tuotesuunnittelussa oli se, että mahdolliset 
ongelmat tuotteen suunnittelussa saadaan esille vasta prototyypillä 
testattaessa. Toinen tärkeä johtopäätös oli valmistavan valimon valitseminen 
huolella varhaisessa vaiheessa, koska valimoilla on erilaisia näkemyksiä siitä, 
kuinka hyvään lopputulokseen päästään. 
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1 JOHDANTO 

Allekirjoitin työsopimuksen yhteistyöyrityksen kanssa tammikuussa 2019. Liityin 

yrityksen tuotekehitystiimiin avustavaksi työntekijäksi ja tehtäväkseni sain 

suunnitella tuotteelle painevalettavan rungon. Painevalutuotteelle oli olemassa 

arkkitehdin määrittämät muotovaatimukset ja muita vaadittavia ominaisuuksia. 

Yrityksessä oli aiemmin valmistettu vastaavan kaltaisia tuotteita, joissa oli 

myöhemmin havaittu ongelmia. Tavoitteena oli luoda tuote, jossa ilmenneet 

ongelmat olisi korjattu. 

Työssä suunnitellaan tuotteesta kustannustehokas, valmistettavuudeltaan 

optimaalinen, laadukas ja muotomääritysten ja speksien mukainen. Suuren 

volyymin vuoksi tuotteen valmistustavaksi valitaan kestomuottimenetelmä 

käyttäen painevalua. Opinnäytetyön teoria pohjautuu suunnitteluprosessiin. Työ 

käsittelee prosessia toimintaympäristön vaatimuksista lähtien ja etenee 

piirustusvaiheeseen asti. Teorian rajaus valittiin käytännön suunnitteluprosessin 

etenemiseen saakka. 
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2 KESTOMUOTTIMENETELMÄ 

Kestomuottimenetelmä on suunniteltu tuotteille, joita täytyy valmistaa suuria 

määriä. Muotin valmistusmateriaalina useinmiten käytetään metallia. Muita 

käytettyjä materiaaleja ovat keraamit ja grafiitti. Metallimuotilla voidaan päästä 

yli 50 000 valukertaan valettavan materiaalin mukaan. Metallimuotilla 

kestomuottimenetelmässä voidaan käyttää kokilli-, matalapaine-, paine-, 

keskipako-, jatkuva- tai puristusvalumenetelmää (kuva 1). (1, s. 56 - 57.) Tässä 

opinnäytetyössä keskitytään painevalumenetelmällä tehdyn tuotteen 

suunnitteluun. 

 

KUVA 1. Kestomuottimenetelmät (1, s. 57) 

Kestomuottimenetelmässä muotin tulee olla avattava, jotta valettu kappale 

saadaan ulos (1, s. 57). Kestomuotin kahta osaa kutsutaan kiinteäksi eli 

pesäpuoleksi ja liikkuvaksi eli keernapuoleksi (2, s. 25). Muotissa puolikkaiden 

väliin muodostuu jakopinta eli jakotaso, jota käsitellään tarkemmin luvussa 3.2.2 

Jakotaso ja valuasento. 

Metallimuotin etuja ovat sulan nopea jähmettyminen, josta seuraavat paremmat 

mekaaniset ominaisuudet ja hienojakoinen mikrorakenne valetulle kappaleelle. 

(1, s. 56 - 57). Yleisimmät käytetyt kappaleen valumateriaalit 
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kestomuottimenetelmällä ovat alumiini-, sinkki- ja magnesiumseokset. Nämä 

materiaalit sopivat rautametalleja paremmin kestomuottimenetelmän käyttöön, 

koska valumuotit eivät kestä pitkään rautametalleja käytettäessä. (3.) 
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3 PAINEVALU 

Painevalussa johdetaan suurella nopeudella ja korkealla paineella sulaa 

materiaalia muottiin. Johdetun sulan nopeus vaihtelee seoksen mukaan välillä 

30 - 50 m/s. (1, s. 13.) Painevalussa käytetään yli- tai alipainetta. Ylipaineella 

johdetaan sula muottiin ja alipaineella poistetaan kaasut muotista sekä 

tehostetaan muotin täyttymistä. (1, s. 27.) Kuva 2 havainnollistaa 

painevalumenetelmän vaiheita. 

  

KUVA 2. Painevalumenetelmän vaiheet (2, s. 28) 

Menetelmän etuja ovat vähäinen jälkityöstön määrä, hyvä mittatarkkuus ja 

pinnanlaatu sekä ohuista seinämistä ja pienistä valukkeista johtuva kappaleen 

alhainen paino ja materiaalikulutus (1, s. 1). Muita etuja ovat menetelmän 

helppous sopeuttaa se konepajatoimintaan, vähäiset ilma-, pöly-, jäte- ja 

melusaasteet sekä suhteellisen pieni tilan, työvoiman, tarveaineiden, 

oheistoimintojen sekä koneistuksen tarve (4, s. 1). 

Menetelmän haitoiksi voidaan ajatella muotin korkea hinta ja valmistettavan 

kappaleen koon rajoittuminen kohtalaisen pieniin tuotteisiin. 

Painevalumenetelmässä, kuten muissakin kestomuottimenetelmissä, itse 

muotin valmistaminen on kallista, mutta sarjatuotannossa muotin hinnasta 
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tulevat kustannukset jaetaan tuotteiden kappalemäärällä, jolloin muotin hinta jää 

alhaiseksi yhtä tuotetta kohden. (5.) 

Valettava kappale on yleensä vain osa jostakin tuotteesta. Useinmiten 

valukappale suunnitellaan siksi, että voidaan helposti toteuttaa erilaisia muotoja 

ilman koneistamista. Valamalla tuotetut muodot ovat lähes aina edullisempia 

toteuttaa kuin koneistamalla tuotetut muodot. (2, s. 34.) 
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4 PAINEVALUTUOTTEEN SUUNNITTELUPROSESSI 

Suunnitteluprosessissa on mukana monta tekijää, jotka kaikki on huomioitava jo 

prosessin alusta lähtien. Näin vältytään turhalta uudelleen suunnittelemiselta 

sekä nopeutetaan ja selkeytetään prosessin läpivientiä kuvassa 3 kuvatulla 

tavalla. 

 

KUVA 3. Suunnitteluprosessissa huomioitavat asiat (2, s. 35) 

Prosessin aluksi on selvitettävä, mitä tuotteelta vaaditaan. Tämän jälkeen 

tehdään hahmotelma, jossa määritellään valumenetelmä ja -materiaali. 

Seuraavaksi prosessi etenee valuasennon suunnittelusta ja jakotason 

määrittelystä muotojen syntyyn määrittäviin tekijöihin, joita ovat kappaleen 

piirteet, toleranssit, työvarat ja hellitykset. Kun lopullinen muoto on saatu 

suunniteltua tehdään suunniteltuun malliin riittävät pyöristykset. Suunnittelun 

lopputuotteen analysoinnin avulla suunniteltua mallia kehitetään. Tässä apuna 
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käytetään usein prototyyppiä. Kun tuotteesta on saatu vaatimuksia vastaava, 

tehdään valukappaleesta valettavalle lopputuotteelle ja mahdollisille 

koneistuksille piirustukset. (2, s. 35 - 55). Näitä prosessin vaiheita ja sen osia on 

kuvattu tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. 

4.1 Toimintaympäristön vaatimukset 

Suunniteltavalle tuotteelle tulee selvittää toimintaympäristön- ja toimintojen 

asettamat vaatimukset (2, s. 19). Tällaisia vaatimuksia ovat esimerkiksi 

lopulliselta valutuotteelta vaaditut standardit ja laatutaso (2, s. 58 - 60). 

Toimintaympäristössä tuotteen suunnitteluun oleellisesti vaikuttaa sen valimon 

toimintatavat, jossa tuote valmistetaan. On hyvä olla ajoissa yhteydessä 

valimoon ja suunnitella tuotteen valmistaminen yhdessä valimon kanssa. 

Valimojen toimintatavoissa voi olla isojakin eroja. Kaikissa valimoissa ei ole 

mahdollista tehdä joitain tiettyjä muotoja valamalla. Jokin valimo suosittelee, 

että tämä tietty muoto täytyy ehdottomasti tehdä valamalla ja se on myös 

edullisin tapa valmistaa kyseinen muoto. Valumenetelmien lisäksi valimoilla on 

omat näkemyksensä valettavista materiaaleista ja niillä saattaa olla standardien 

ulkopuolisia materiaaliseoksia, jotka voivat sopia tarkoitukseen paremmin. (2, s. 

34.; 2, s. 12.) 

4.2 Suunnitelman hahmottelu 

Hyvän hahmotelman avulla suunnitelman toteuttaminen on helppoa ja 

kokonaisuus pysyy paremmin hallinnassa (2, s. 36). Tuotteen luominen on hyvä 

aloittaa luomalla tuotteen peruspiirteet paperille tai 3D-ohjelmistolla. Tässä 

opinnäytetyössä mallinnusohjelmana on käytetty SolidWorks-ohjelmistoa. Muita 

mahdollisia ohjelmistoja ovat esimerkiksi ProEngineer, IDEAS, Catia, UG ja 

Autodesk Inventor (1, s. 16). 

Hahmotelma tehdään 3D-mallia varten ja siinä olisi hyvä pohtia päämitat, 

koneistettavat pinnat, jakotaso ja valuasento, hellitykset, koordinaatiston 

paikoitus, aputasojen paikat, piirteiden mallinnusjärjestys sekä piirteiden 

nimeäminen (2, s. 36). Jo hahmotelmavaiheessa tulisi selvittää mahdollinen 

valumateriaali ja valmistusmenetelmä (kuva 2). Opinnäytetyön aiheeksi tähän 
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opinnäytetyöhön on valittu painevalumenetelmä, joten valumenetelmän valinta 

jätetään käsittelemättä tässä tietopohjassa. 

4.3 Valumateriaalit 

Olavi Piha kirjoittaa Valun käytön seminaari 2016 -artikkelissa Valimoviesti-

lehdessä materiaalin valitsemisesta seuraavasti: 

”Materiaalin valitseminen kulumiskestävään sovellukseen ei aina ole helppoa. 

Materiaalivalinnan yhteydessä tulisi tunnistaa, että mikä kulumisprosessi ja 

ympäristö ovat kyseessä. Materiaalivalinnassa tulisi myös huomioida tuotteen 

valmistuksessa tarvittavat tuotantovaiheet. Tuotteelta vaadittava mittatarkkuus 

ja sen asettamat mahdolliset koneistusvaiheet ja -määrät vaikuttavat 

huomattavasti materiaalivalintaan ja valmistuskustannuksiin, sillä parhaiten 

kulumista kestävät materiaalit ovat pääsääntöisesti vaikeasti koneistettavissa”. 

(6, s. 15.) 

Olavi Pihan (6, s. 15) mukaan valumateriaalin valinta on haastavaa. Valinnassa 

tulee ottaa huomioon useita tekijöitä, eikä ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa 

materiaalia kappaleen valmistukseen. Materiaalia valittaessa tulee punnita, 

mitkä ovat haluttuja tärkeimpiä ominaisuuksia, koska jonkin ominaisuuden 

korostaminen voi nostaa kustannuksia tai haitata jotain muuta ominaisuutta. 

Materiaalien suuren määrän vuoksi opinnäytetyön teoriaan on valittu 

toimeksiantajan käyttämä valumateriaali alumiini. 

Alumiini on kevytmetalli, jolla on hyvä sähkön- ja lämmönjohtavuus. Sen muita 

hyviä ominaisuuksia ovat pakkasenkesto, valettavuus, koneistettavuus, 

korroosionkesto ja keveys. Materiaalin heikkouksia ovat matala 

sulamislämpötila ja sitä myöten se jähmettyy valettaessa hitaasti. Taulukossa 1 

on esitelty alumiinin ja alumiiniseosten tiheyden, murtolujuuden ja kovuuden 

ohjeellisia arvoja. Puhtaan alumiinin murtolujuus, kimmokerroin ja virumislujuus 

ovat heikkoja. Puhtaan alumiinin ominaisuuksia voidaan parantaa seostamalla 

sitä esimerkiksi piillä, magnesiumilla tai kuparilla. Pii on valettavuudeltaan 

paras, kupari lisää lujuutta ja magnesiumilla saavutetaan erinomainen 

korroosionkesto. (1, s. 60 - 61.) 
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TAULUKKO 1. Valualumiinien ohjeellisia ominaisuuksien arvoja (2, s. 15) 

 

4.4 Jakotaso ja valuasento 

Valukappaleen suunnittelun perusta on jakotaso, joka on kahden muotinosan 

väliin jäävä kosketuspinta. Jakotasosta jää kappaleeseen pysyvä ja näkyvä 

muoto. Tästä näkökulmasta jakotason paikka on hyvä huomioida kappaletta 

suunniteltaessa. Tärkeimpänä tavoitteena on luoda valukappaleeseen suora 

jakopinta, koska murtojakopinta lisää kustannuksia ja on vaikeampi valmistaa. 

(2, s. 38.) Paras ratkaisu kustannuksien kannalta on, että malli saadaan 

kokonaisuudessaan kaavattua toiseen muottipuoliskoon eikä tuotetta tarvitse 

jakaa kahteen puoliskoon (kuva 4). (7, s. 73.) 

 

KUVA 4. Kuva valettavasta hihnapyörästä A=Jaettu malli, B=Yhtenäinen malli 

(7, s. 73) 
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Jakotaso ja valumenetelmä määrittelevät valuasennon. Kuvassa 5 on 

havainnollistettu, kuinka kappaleen valuasento olisi hyvä määrittää, jotta 

päästään kustannustehokkaaseen ja hyvään valulopputulokseen. Kuvassa on 

esitetty neljä tapaa valmistaa kappale. Ensimmäisessä valuasennossa 

joudutaan käyttämään murtojakopintaa, jotta pyöreä muoto saadaan aikaiseksi. 

Lisäksi kuvaan merkityissä oransseissa kohdissa on oltava keernat, jotka 

aiheuttavat lisää kustannuksia. (2, s.39.) 

 

KUVA 5. Valuasennon määrittäminen (2, s.39) 

Toisessa esitetyssä valuasennossa kuvassa 5 jakopinta on suora, mutta 

edelleen joudutaan käyttämään muotin lisäosia eli keernoja. Kolmas tapa on 

näitä kahta edellistä parempi, mutta kappaleen pystyasennon vuoksi seinämät 

jäävät irrotussuunnassa korkeiksi, ja se lisää irrotusvaiheessa muotin tai 

kappaleen rikkoutumisriskiä. Neljäs kuvattu asento on vaihtoehdoista paras, 

koska siihen ei tarvitse lisätä keernoja tai lisäosia ja jakopinta on suora. Lisäksi 

valukappale on matala muotin irrotussuuntaan nähden. (2, s. 39.) 
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4.5 Piirteen mallintaminen 

Piirteen mallintaminen tehdään 3D-mallinnusohjelmalla. Jakotason ja 

aputasojen avulla luodaan mallin muodot, mutta suunnittelussa tulisi ottaa 

huomioon, että jokaisella muodolla on oltava tarkoitus. (2, s. 40.) Mallin 

luominen aloitetaan piirtämällä tuotteesta tarvittavat sketsit eli ääriviivat. Tämän 

jälkeen tuote pursotetaan sopivalla työkalulla sketsejä apuna käyttäen 

kolmiulotteiseksi malliksi (kuva 6). Kappale on hyvä pyrkiä mitoittamaan sille 

tarkoitettuun käyttöön sopivaksi. (8, s. 42 - 54.) 

  

KUVA 6. Kappaleesta piirretään sketsi (vasemmalla), joka pursotetaan siihen 

sopivalla työkalulla (oikealla) 

Kappaleelle voidaan asettaa materiaali ja sen massa voidaan katsoa 

ohjelmasta ilman, että tuotetta tarvitsee valmistaa käytännössä. Kun tuotteelle 

on ohjelmistossa määritetty sopiva materiaali, voidaan painevalutuotteen 

suunnittelussa ennakoida tuotteen valmistuskustannuksia kappaleen massan 

perusteella. Tässä opinnäytetyössä 3D-mallin materiaalina oli 1060 Alloy eli 

alumiini (kuva 7). (8, 42 - 54.) 
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KUVA 7. Kappaleelle valitaan materiaali (alumiini), jolloin kappaleen massa 

voidaan katsoa ohjelmaa käyttäen 

Kun tuotteeseen halutaan tehdä jokin uusi muoto, täytyy uutta muotoa varten 

tehdä uusi sketsi. Muoto voi olla esimerkiksi jokin tuotteeseen tarvittava uloke 

tai kolo (kuva 8). (8, s. 52 - 54.) 

  

KUVA 8. Jos tuotteeseen halutaan uusi muoto, täytyy sitä varten piirtää sketsi 

4.6 Seinämien muodot ja massakeskittymät 

Seinämien päästökulmat ja risteävät seinämien muodot on suunniteltava ja 

merkattava huolellisesti. Korkea seinämä voi olla juurestaan hyvinkin leveä 

päästön vuoksi. Nämä päästöistä ja risteävistä seinämän muodoista johtuvat 

materiaalikeskittymät voivat aiheuttaa ongelmia valamisessa. Kun kuuma valu 

jähmettyy, syntyy näihin materiaalikeskittymiin imuvirheitä ja jännityksiä. (7, s. 

51 - 67.) 
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Valukappaleessa risteyskohtia kuvataan kirjaimilla T, Y, X tai L. 

Risteyskohdissa T-muotoa pidetään kaikista parhaimpana ja muut 

risteysmuodot voidaan pyrkiä muuttamaan T-risteyksiksi. Risteyskohtien terävät 

sisäkulmat voivat repeytyä heikon lämmönjohtumisen vuoksi, mutta tämä vika 

voidaan korjata suunnitteluvaiheessa lisäämällä teräviin sisäkulmiin riittävät 

pyöristykset. Kuvassa 9 on havainnollistettu kuinka risteämissä voidaan 

vähentää materiaalikeskittymiä. (9.) 

 

KUVA 9. Esimerkkejä, kuinka materiaalikeskittymiä voidaan pienentää 

risteävissä seinämän muodoissa (9, s. 1) 

4.7 Toleranssit ja työvarat 

Toleranssilla tarkoitetaan aluetta, jonka sisälle valmiin tuotteen mittamuutokset 

on mahduttava. Toleranssit määräytyvät rakenteen monimutkaisuuden, halutun 

laadun, valuseoksen ja valimon työmenetelmien mukaan. (10, s. 1.) 

Suunnittelua helpottaa, mikäli toleranssit ja työvarat on mallinnettu 3D-malliin 

erillisinä piirteinä. Näin niitä on helppo tarvittaessa muuttaa jälkikäteen eivätkä 

varsinaiset kappaleen mitat muutu. (2, s. 41.) Tuotteelle on sovittu alarajamitta, 

joka tarkoittaa sitä, että kappaleella on jokin minimimitta, jonka alapuolella mitat 

eivät saa olla. Ylärajamitta taasen määrittää sen, mitä kappaleen mitat saavat 

enimmillään olla. Näiden väliin jää keskiväli, joka on valukappaleelle suunniteltu 

todellinen perusmitta (kuva 10). (10, s. 1.) 
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KUVA 10. Työvaran muodostuminen (10, s. 1) 

Jotta kappaleen valmistaminen olisi kustannustehokasta, on hyvä määrittää 

kappaleelle suhteellisen väljä yleistoleranssi ja merkitä eromitat erikseen 

tarkkuutta vaativiin kohtiin. Suunnittelussa on huomioitava, että toleranssit eivät 

saa vaikuttaa kappaleen ominaisuuksiin. Lopullisen valukappaleen 

mittatarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat toleranssien ja työvarojen lisäksi 

hellitysten ja pyöristysten vaikutukset, keernojen välykset sekä jakotason 

sijainti. (2, s. 42.) Työvaroja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, ettei 

valukappaleeseen pääse syntymään vastapäästöä (11, s. 22). 

4.8 Hellitykset 

Valumallien suunnittelussa tuotteen seinämistä tehdään hieman kaltevat. Kun 

seinämää kallistetaan, sitä kutsutaan päästöksi eli hellitykseksi. Kallistuskulma 

on tavallisesti hyvin pieni, jolloin sitä voi olla vaikeaa havaita. Päästöt tehdään, 

jotta muotin irrottaminen kappaleesta olisi mahdollista. Lisäksi teräviin kulmiin 

suunnitellaan riittävät pyöristykset. Pyöristykset ja päästöt yhdessä varmistavat 

muotin helpon irrottamisen. (1, s. 13 - 14.) Mikäli päästöt jätetään pois, se 

aiheuttaa irrotusvaiheessa hankausta muotin pinnalle. Tällöin muotti voi 

rikkoutua tai ainakin sen käyttöikä lyhenee merkittävästi. Päästöt tehdään 

samaan suuntaan muotin irrotussuunnan kanssa. (12, s.1 - 2.) Kuva 11 

havainnollistaa, kuinka päästöjen lisääminen muuttaa kappaleen ulkomuotoa. 
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KUVA 11. Päästön lisääminen valukappaleen muotoon (12, s. 2) 

Päästöjen lisääminen kappaleeseen voidaan tehdä kolmella tavalla: +, - tai +/– 

hellityksellä. + -hellityksessä päästöt sisältyvät työstövaraan, jolloin 

alkuperäisen kappaleen mitat kasvavat ja paino kasvaa. Hellityksessä– 

kappaleen seinämän paksuudet, mitat ja paino eivät saa kasvaa. Hellitys+/– on 

näiden yhdistelmä, jolla saadaan aikaiseksi paras mittatarkkuus (Kuva 12). 

Mikäli kappaleessa on muotoja, joissa ei sallita päästöjä lainkaan, tehdään ne 

keernojen avulla ja tämä on merkittävä piirustuksiin. (12, s. 3.) 
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KUVA 12. Esimerkkejä kuinka päästön/hellityksen voi tehdä (12, s. 3) 

Päästöille on olemassa SFS-EN 12890 -standardi, josta selviää kullekkin 

seinämän korkeudelle sopiva kallistusaste. Standardi helpottaa suunnittelua, 

koska suunnittelijan ei tarvitse laskea päästökulmaa (taulukko 2). 
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TAULUKKO 2. Päästöt standardin SFS-EN 12890 mukaan (12, s .5) 

 

Päästöt voi tarvittaessa myös laskea. On olemassa tietynlaiset 

mittamääritykset, joiden perusteella oikeanlainen päästö saadaan (kuva 13). 

Päästökulma saadaan laskettua siihen tarkoitukseen soveltuvalla kaavalla 

(kaava 1). Kaavan C-arvona voidaan alumiinilla painevalussa käyttää 

keernapuolella numeroa 6,00 ja pesäpuolella 12,00. Reikien päästöjä laskiessa 

käytetään C-arvoa 4,68. (13, s. 7 - 8.) 
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KUVA 13. Mitat päästön laskemista varten (13, s .7) 

𝐷 = √𝐿 ÷ 𝐶;  𝛼 = 𝐷 ÷ (0,01746 ∗ 𝐿) = 1 ÷ (0,01746 ∗ 𝐶 ∗ √𝐿) KAAVA 1 

D = päästön leveys (mm) 

L = seinämän korkeus (mm) 

C = vakio 

4.9 Pyöristykset 

Pyöristyksillä on suuri merkitys tuotteen ominaisuuksiin ja lopputulokseen. Niillä 

voidaan ehkäistä jännityshuippuja, jotka mahdollisesti aiheuttavat kappaleeseen 

murtumia ja halkeamia sekä muita materiaaliominaisuuksien vaihteluja (kuva 

14). Pyöristyksellä saadaan aikaan kaunis ja jouheva muoto sekä tasaisempi 

jähmettyminen. Suunnittelutyössä pyöristykset tehdään viimeisenä piirteenä 

suunniteltuun 3D-malliin, koska ne voivat aiheuttaa ongelmia tiedostoon. 

Ihanteellisin lopputulos saadaan käyttämällä samaa sädettä kaikkiin 

pyöristyksiin. (2, s. 46.)  



 

 23 

 

KUVA 14. Ulko- ja sisäkulman pyöristäminen (14, s. 26) 

Seinämien paksuudet määrittävät suurelta osin pyöristysten säteet. 

Valuteknisesti paras ratkaisu on tehdä pyöristyksen säteestä yhtä suuri kuin 

seinämän paksuus. Mikäli pyöristyksestä halutaan tehdä pienempi kuin mikä 

seinämän paksuus on, ei säde saa kuitenkaan painevalussa alittaa 1 mm:n 

mittaa. Pyöristykset, jotka ovat kappaleen jakotasossa, joudutaan usein 

työstämään esimerkiksi hiomalla kulmat valamisen jälkeen. (11, s. 20.) 

4.10 Muuta huomioitavaa suunnittelussa 

Valamisessa tärkeää on määrittää tuotteelle paras mahdollinen valusuunta, 

mistä suunnasta muotti täyttyy, kun kappaletta valetaan. Valusuunnan pitää olla 

sellainen, että sulalla metallilla olisi mahdollisimman helppokulkuinen reitti 

muotin jokaiseen onkaloon. Sula metalli kulkee parhaiten silloin, kun 

kappaleessa on paljon samansuuntaisia seinämiä ja valusuunta kulkee 

seinämien suuntaisesti. Valusuuntaan nähden poikittaiset seinämät voivat olla 

ongelmallisia ja näihin joudutaan usein tekemään isompia pyöristyksiä tai 

ylimääräisiä ripoja (kuva 15, 16, ja 17), jotta sula metalli pääsisi täyttämään 

tarvittavat kappaleen muodot. (15.) 
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KUVA 15. Kuvassa vihreällä merkattu valusuunta. Punaisella merkattu vaikeasti 

täyttyvä kohta. Valusuuntaan nähden poikittainen seinämä voi täyttyä huonosti 

(15) 

 

KUVA 16. Poikittaisseinämään lisätyt isommat pyöristykset parantavat sulan 

metallin kulkua, mutta pyöristyksetkään eivät aina riitä (15) 

 

KUVA 17. Valamisen kannalta paras ratkaisu on, jos seinämien väliin voidaan 

laittaa ylimääräisiä ripoja sulan metallin kulkeutumisen helpottamiseksi (15) 
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Poikittaisten seinämien lisäksi tuotteessa on myös hyvä välttää syviä ja kapeita 

muotoja sekä pieniä reikien halkaisijoita. Kun muottia irrotetaan syvästä 

ahtaasta välistä on aina vaarana, että tuote tai muotti vaurioituu (kuva 18). Jos 

tuotteessa on halkaisijaltaan pieniä reikiä, on reikien syvyydet pidettävä niin 

matalina kuin se käytön kannalta on sallittavaa. Syvät kapeat reiät aiheuttavat 

sen, että muotissa reikiä varten olevat keernat voivat katkeilla, kun muotti 

valamisen jälkeen irrotetaan. Mikäli keernat katkeavat, joudutaan reiät 

koneistamaan jälkikäteen ja se lisää tuotteen valmistuskustannuksia. (15.) 

  

KUVA 18. Ahdasta seinämien väliä kannattaa mahdollisuuksien mukaan 

kaventaa lisää ja täyttää väli, jolloin muotin irrottaminen valamisen jälkeen 

helpottuu (15) 

4.11 Piirustukset 

Valumallia varten on tehtävä huolellisesti suunnitellut piirustukset. 

Suunnittelijalla, joka on suunnitellut tuotteen, on selkeä kuva siitä millainen 

tuote tulee olemaan. Tämä suunnittelijan mielessä oleva kuva tulisi saada 

mahdollisimman selkeästi piirrettyä, jotta mallin tekijällä olisi sama ymmärrys 

valmiin tuotteen ominaisuuksista ja muodosta. Piirustuksiin olisi hyvä laittaa 

pieniä lisäselvityksiä ja leikkauskuvia siten, että ne ovat selkeästi luettavissa. 

Erilliset piirustukset olisi hyvä tehdä muotintekoa, työstämistä ja kokoonpanoa 

varten sekä mahdollisille työstöille. Jos kaikissa näissä käytetään samaa 

piirustusta, voi piirustus olla hyvinkin moninainen ja sekava. (7, s. 69 - 70.) 
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5 VARSINAISEN TUOTTEEN SUUNNITTELU 

Toimeksiantajan toiveen mukaisesti varsinaisen tuotteen suunnitteluosio on 

jätetty julkisesta opinnäytetyöstä pois. Lisäksi aiheeseen liittyvät viisi liitettä ovat 

salassapitosopimuksen alaisia. 
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6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyöni aiheena oli suunnitella yhteistyöyritykselle painevalukappale. 

Asetin tavoitteeksi selvittää, mitä pitää ottaa huomioon painevalettavan tuotteen 

suunnittelussa. Keräsin tietoa asiasta keskustelemalla alan asiantuntijan kanssa 

painevaluja valmistavassa yrityksessä. Lisäksi käytin apuna työpaikalta löytyvää 

kirjallisuutta ja lainasin sitä kirjastosta sekä etsin tietoa internetistä. Tärkeimmät 

suunnitteluun liittyvät huomiot olivat valmistavan valimon valitseminen 

suunnittelun varhaisessa vaiheessa, jotta tuotetta voidaan suunnitella yhdessä 

valimon kanssa, sekä prototyypin tilaaminen tai valmistaminen heti, kun se oli 

mahdollista. 

Opinnäytetyön aiheen sain työn ohessa, kun osallistuin yhteistyöyrityksessä 

alkavaan projektiin. Opinnäytetyöni oli osa tätä projektia. Yrityksellä oli tarve 

saada suunnittelija auttamaan tämän projektin valmiiksi saamiseen. Toimiminen 

tällaisessa suunnittelutyössä oli mielenkiintoista ja innostavaa, ja se antoi 

minulle paljon arvokasta kokemusta mekaniikkasuunnittelusta. 

Tuotekehitystiimissä oli hyvä yhteishenki ja auttava asenne. Koin työn 

mielekkäänä projektin alusta loppuun saakka. 

Tätä suunnittelutyötä tehdessäni ja asiaan tutustuessani koin, että yhteydenotot 

ja käynti valimossa auttoivat parhaiten ymmärtämään sitä, mitä 

painevalutuotteen suunnittelussa on otettava huomioon. Myös muista 

lähdemateriaaleista saa hyvän käsityksen prosessin kulusta ja siitä, missä 

järjestyksessä tietyt asiat on hyvä hoitaa. Parasta tässä projektissa oli tunne 

siitä, että koin olevani tasavertainen yrityksessä kauemmin työskennelleiden 

ihmisten kanssa ja sain vaikuttaa yrityksen toimintatapoihin, jos tarvetta oli. 

Myös suunnittelemani tuotteen sain suunnitella haluamallani tavalla, kunhan 

vain huolehdin siitä, että tuotteelle asetetut vaatimukset tuli täytettyä. 

Havaitsin eroja valutuotteensuunnitteluprosessiteorian ja käytännön välillä. 

Esimerkiksi kappaleelle ei tehty hahmotelmaa vaan aloitettiin suoraan 3D-

mallintaminen. Mielestäni projektin kulku ei mennyt käytännössä niin selkeästi 



 

 28 

kuin teoriassa. Tämä johtui osittain myös siitä, ettei tiimissämme ollut 

valutuotteen suunnitteluprosessiin erityisesti perehtynyttä henkilöä. 

Tämän opinnäytetyön tärkein tehtävä oli selvittää, mitä painevalutuotteen 

suunnittelussa on otettava huomioon ja miten siitä saadaan kustannustehokas. 

Tätä työtä voisi jatkaa perehtymällä siihen millaista hyötyä on valmistavan 

valimon valitsemisessa suunnittelutyön varhaisessa vaiheessa yritykselle, ja 

siihen, millaisia etuja saavutetaan, kun tuotteen prototyyppiä päästään 

testaamaan varhaisessa vaiheessa. 
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LIITTEET 

Salassapitosopimuksen mukaisesti liitteet on jätetty julkisesta opinnäytetyöstä 

pois. 


