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1   JOHDANTO 

Tämä työ tehtiin suomalaiselle muovialan yritykselle. Yritys on vuonna 1988 perustettu kan-

sainvälisesti toimiva yhtiö. Yrityksellä on Suomessa kaksi tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat 

Kajaanissa ja Helsingissä. Kajaanissa toiminta on alkanut vuonna 1990. Vuonna 2000 Kajaa-

niin valmistui uusi tuotantolaitos. Kajaanissa yrityksellä on kokoonpanolinja sekä ruiskupu-

ristuslinjoja.  

Insinöörityössä selvitettiin muoviosien valmistuksessa käytettävien, kuumakanavilla varustet-

tujen muottien sähköisten osien kunto, huoltojen ja kalibrointien tarpeellisuus sekä muoteis-

sa käytettyjen kuumakanavasäädinten yhteentoimivuus kuumakanaviston kanssa. Työssä tut-

kittiin myös temperointijärjestelmän säädetyn ja todellisen lämpötilan eroa. Tavoitteeksi insi-

nöörityölle asetettiin ennakkohuoltojen ja korjausten tarpeellisuus, tarvittaessa suositukset 

laitteiden käytöstä ja kunnonvalvonnasta sekä oikeasta käyttötavasta. Työssä on käsitelty vain 

yrityksen kannalta tärkeät tekniikat ja raaka-aineet. Insinöörityön toimeksiantajan pyynnöstä 

työstä on poistettu tai muutettu suorat viittaukset, jotka koskevat heitä ja heillä käytettyjä 

tekniikoita.  
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2  RUISKUVALU 

Suomessa kestomuovien ruiskuvalun aloitti Sarvis Oy 1940-luvulla. Sarviksen ensimmäiset 

ruiskuvaletut tuotteet olivat nappeja, taloustavaroita ja kampoja. Samoihin aikoihin maailmal-

la alkoi myös ruiskuvalukoneiden nopea kehitys. Koneet olivat alussa käsikäyttöisiä mäntä-

puristimia. Kierukkaruuvirakenteet tulivat koneisiin 1950-luvulla. Koneita ryhdyttiin ohjaa-

maan elektronisesti 1960-luvulla, ja ensimmäiset mikroprosessoriohjatut koneet tulivat 

markkinoille 1970-luvun lopulla. Johteettomiin ruiskuvalukoneisiin siirryttiin 1980-luvulla, ja 

1990-luvulla kehitettiin CNC-ohjatut täyssähköiset ruiskuvalukoneet. Ehkä juuri ripeän kehi-

tyksensä myötä ruiskuvalutekniikka on yleisin valmistustapa kestomuovisissa muotokappa-

leissa. Nykyiset tuotantoyksiköt ovat pitkälle automatisoituja, ja monimutkaistenkin kappa-

leiden valmistus suoraan valmiiksi on helppoa. Menetelmä soveltuu suurten sarjojen valmis-

tukseen, koneiden, oheislaitteiden ja muottien korkeasta hinnasta johtuen. Ruiskuvalettujen 

kohteiden koot vaihtelevat suuresti lähtien aina mikroruiskuvaletuista alle 0,001 g:n painoisis-

ta liittimistä. [1, s. 71–72.]  

Ruiskuvalaminen voidaan määritellä lyhyesti valmistusmenetelmäksi, jossa täysin automaatti-

silla koneilla ja oheislaitteilla valmistetaan erilaisia kestomuovisia kappaleita. Ruiskuvalupro-

sessissa granulaatit plastisoidaan massaksi sulatussylinterissä sähkövastusten sekä kierukka-

ruuvin pyörimisestä aiheutuvan kitkan avulla. Sula aines ruiskutetaan suurella paineella nope-

asti oikein jäähdytettyyn muottiin. Yleensä teräksestä valmistetussa muotissa muovi jähmet-

tyy muotoonsa. Tietyn jäähdytysajan jälkeen muotti avataan ja kappale työnnetään muotista. 

[1, s. 72.]  
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3  RUISKUVALUKONE 

Ruiskuvalukoneet ovat suurikokoisia ja raskaita verrattuna valettaviin kappaleisiin. Ruiskuva-

lukoneiden valmistajia on maailmalla paljon. Koneet eroavat toisistaan lähinnä ohjaustekni-

sesti. 

Ruiskuvalukonetta valittaessa ja määritettäessä keskeisimpinä tekijöinä voidaan pitää annos-

kokoa, sulkuvoimaa, kierukkaruuvin ja sylinterin kokoa. Ruiskuvalukoneen rakenne jaetaan 

perinteisesti viiteen pääyksikköön (kuva 1), jotka ovat seuraavat: sulkuyksikkö, ruiskutusyk-

sikkö, ohjausyksikkö, hydrauliyksikkö (ei täyssähköisissä koneissa) ja runko [1, s. 73]. Seuraa-

vassa käsitellään runkoa lukuun ottamatta pääyksiköt. 

 

Kuva 1. Ruiskuvalukoneen pääyksiköt [1, s. 73] 

 
Ruiskuvalukoneet jaotellaan usein myös sulkuvoiman perusteella. Sulkuvoima on se voima, 

jolla ruiskuvalukone pystyy pitämään sulkuyksikön kiinni ruiskutuksen aikana. Lattialla seiso-

vien valukoneiden sulkuvoimat alkavat n. 100 kN luokasta, ja suurimmat koneet voivat olla 

sulkuvoimaltaan jopa 50 000 kN – 60 000 kN.  
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3.1  Sulkuyksikkö 

Ruiskuvalukoneen sulkuyksikköä käytetään muotin sulkemiseen ja avaamiseen. Sulkuyksikkö 

pitää muotin myös kiinni ruiskutus- ja jälkipainevaiheessa. Lisäksi sulkuyksikön pöytien väliin 

tulee saada muotti kiinnitettyä helposti ja nopeasti. Sulkuyksiköt jaotellaan yleensä hydrauli-

seen suorasulkujärjestelmään, polvinivelsulkujärjestelmään ja harvinaisempaan yhdistettyyn 

mekaanis-hydrauliseen järjestelmään. [1, s. 74.] 

3.2  Ruiskutusyksikkö 

Tärkeimmät osat ruiskutusyksikössä (kuva 2) ovat sylinteri, ruuvi, syöttöyksikkö, suutin, sul-

kurengas sekä lämmitysjärjestelmä (kuva 3).  

 

Kuva 2. Ruiskutusyksikkö [3] 

 

Kuva 3. Ruiskutusyksikön osat [3] 
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Ruiskutusyksiköllä voidaan ajatella olevan kolme päätehtävää: raaka-aineen lämmitys ja plas-

tisointi, plastisoituneen raaka-aineen ruiskutus muottipesään sekä jälkipaineen muodostus. [4, 

s. 6–7.] 

Ruiskutusyksikössä olevan syöttöyksikön kautta syötetään raaka-aine sylinteriin. Syöttöyksik-

könä voidaan käyttää suppiloa tai raaka-aineputkistoa. Syöttöyksikköön voidaan myös kiin-

nittää väriaineen syöttäjä ja sekoittaja. Ruiskutusyksikössä olevalla sylinterillä on periaatteessa 

kaksi merkitystä. Sylinterissä säilytetään ja plastisoidaan muovia. Pyörivästä ruuvista ja raaka-

aineesta johtuen sylinterin raaka-aineen tulee olla kovaa ja kulumista kestävää materiaalia. 

Sylinterin sisällä pyörivä ruuvi kuljettaa raaka-ainetta eteenpäin, plastisoi sen, sekoittaa raaka-

aineen ja toimii mäntänä. Ruuvin päässä oleva sulkuventtiili mahdollistaa ruuvin toimimisen 

joko annostelijana tai mäntänä.  Annosteltaessa massaa sulkurengas liukuu syrjään päästäen 

massan ruuvin eteen. Ruiskutuksen alkaessa massan paine työntää sulkurenkaan taakse ja 

sulkee venttiilin, jolloin ruuvi toimii mäntänä. [2.] 

Lämmitysjärjestelmä on nykyisin yleensä sähköinen, mutta se voi olla myös nestekiertoinen. 

Sähköisen järjestelmän etuna on edullinen hinta, säädettävyys ja helppo vaihdettavuus. Nes-

tekiertoisessa järjestelmässä voidaan raaka-ainetta tarvittaessa myös jäähdyttää, mikäli kysees-

sä on lämpöherkkä raaka-aine. 

Ruiskutusyksikön viimeisin osa on suutin. Sula materiaali virtaa suuttimen kautta muottiin. 

Suuttimen geometria vaikuttaa massan virtaukseen ja siten valetun kappaleen ominaisuuksiin. 

Suuttimet ovat yleensä vaihdettavissa muotin vaatimusten mukaan. 

3.3  Ohjausyksikkö 

Ohjausyksiköllä säädetään ja valvotaan koneen ajonaikaisia parametreja ja hallitaan koko va-

lutapahtumaa. Uudemmissa ruiskuvalukoneissa ohjausyksikkö on oma tietokoneensa ja sinne 

voidaan tallettaa eri tuotteiden ajoarvot.  

Ohjausyksikkö ohjaa, valvoo ja säätää muun muassa seuraavia tehtäviä: muotin liikkeet, sul-

kuvoiman valvominen, keernatoimintojen oikea-aikaisuus, annoskoko ja ruuvin nopeus. Oh-

jausyksikölle kuuluu myös kokonaisjaksoajan valvominen, lisälaitteiden ohjaus, vianetsintä ja 



6 

asetettujen toleranssien valvominen. Lisäksi ohjausyksikkö voi raportoida prosessin tiedot 

eteenpäin. [2, s. 76.]   

3.4  Hydrauliyksikkö 

Keskeisin tehtävä sähköhydraulisissa koneissa hydrauliyksiköllä on liikkeiden aikaan saami-

nen hydraulisten toimilaitteiden avulla. Ohjausyksikkö antaa käskyt ohjausventtiileille, jotka 

puolestaan ohjaavat toimilaitteita. Hydraulijärjestelmän nimellispaine ruiskuvalukoneilla on 

14–20 MPa, kun taas muovin ruiskutuspaine voi olla jopa 100–200MPa.  [2, s. 77.] 
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4  RUISKUVALUMUOTIT 

 Muotti tarvitaan ruiskuvalutapahtumassa kappaleen muodon aikaansaamiseksi, ja se on eräs 

tärkeimmistä osatekijöistä ruiskuvalukappaleen valmistuksessa. Muottia suunniteltaessa ja 

mitoittaessa tulee muistaa, että se on periaatteessa paineastia, jonka on kestettävä jopa 200 

MPa:n paine. Kurrin [1, s. 93] mukaan ruiskuvalukappale ei ole koskaan muottia parempi, 

joten muotti vaatii korkeatasoisen ja monipuolisen valmistuksen lisäksi säännöllisen ja huo-

lellisen ennakkohuollon.  

Tässä yhteydessä ei voida paneutua kovin syvällisesti muotteihin eikä niiden suunnitteluun, 

vaan työssä kuvataan vain yleisperiaatteita. Myöhemmässä vaiheessa paneudutaan syvälli-

semmin yhteen työn kannalta oleelliseen muotin osaan, joka on muotin kuumakanavisto. 

4.1  Muotin perusrakenne 

Ruiskuvalumuotit valmistetaan yleensä standardimuottipakettiin (kuva 4). Ruiskuvalumuotti 

koostuu yksinkertaistetusti kahdesta kiinnityslaatasta, kahdesta muottilaatasta, 

muottilaattojen ohjauksista, ulostyönninlaatoista sekä kahdesta sivulaatasta. [3.][5.] Varsinkin 

useampipesäisillä muoteilla muotit koostuvat useammista laatoista. Useiden päällekkäisten 

laattojen avulla muoteissa voidaan käyttää esimerkiksi eri materiaalista valmistettavia, 

tarvittaessa vaihdettavia pistimiä tai inserttejä.  

Muotti jaetaan kahteen puoliskoon: liikkuvaan ja kiinteään. Ohjaustapit ja holkit (kuva 5) 

ohjaavat muotinpuoliskoja pysty- ja vaakasuunnassa. Liikkuva muottipuolisko koostuu 

kiinnityslaatasta, ulostyöntölaatoista, yhdestä muottilaatasta ja sivukiskoista. Kiinteä puoli 

koostuu yhdestä kiinnityslaatasta ja yhdestä muottipuoliskosta.[3.][5.] 
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Kuva 4. Standardimuottipaketti [5, s. 1] 

 

 
Kuva 5. Muottilaattojen ohjaukset [5, s. 1] 

4.2  Ruiskuvalumuotti 

Ruiskuvalumuotille voidaan asettaa tiettyjä perustehtäviä, jotka sen täytyy täyttää. Massasulan 

juoksukanavana toimivan muotin tulee sietää suuria massan paineita. Kappaleen muotoami-

nen ja edellä mainittu sulan massan virtaama vaatii suuret sulkuvoimat. Muotin ja sen materi-

aalien täytyy kestää virtauksen aiheuttamat ja termiset rasitukset, koska muottiin ruiskutetaan 
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useita satoja asteita kuuma raaka-aine suurella nopeudella, jonka jälkeen massa jäähdytetään 

välittömästi kiinteäksi. Muotin täytyy aueta jouhevasti ja kappaleen tulee työntyä ulos muotis-

ta helposti. Muotin tulee myös kohdistua ja sulkeutua tiiviisti kerta toisensa jälkeen. [3.] 

Ruiskuvalumuotti voi olla yksi- tai useampipesäinen. Jos kappaleita valmistetaan kerrallaan 

vain yksi, kutsutaan muottia yksipesäiseksi. Jos kappaleita valmistuu kerrallaan useita, on ky-

seessä monipesäinen muotti. 

Yhdessä valukoneen kanssa toimivia muotin osia kutsutaan toiminnallisiksi osiksi.  Muotissa 

on viisi toiminnallista osaa: kanavisto, kappaletta muovaavat osat, keernan vetomekanismit, 

ulostyöntömekanismit sekä jäähdytys- ja temperointikanavat. [5, s. 2.] Valukone annostelee 

raaka-aineen kanaviston kautta muottipesiin ja tuottaa tarvittavan voiman keernojen ja ulos-

työntömekanismin liikuttamiseen. Jäähdytys- ja temperointiainetta voidaan kierrättää erillisel-

lä laitteella tai valukoneessa olevalla laitteistolla. 

Ruiskuvalumuoteissa on olemassa kaksi kanavavaihtoehtoa, kylmäkanava ja kuumakanava. 

Kanaviston kautta kulkeva raaka-aine kulkeutuu muottipesään, jossa kappale muovautuu ha-

lutun muotoiseksi. Kylmäkanava on yksinkertainen ratkaisu. Se koostuu valuportista ja jako-

kanavasta. Valuportti on muottipesään johtava, erityisellä tavalla muotoiltu reikä. Kuuma-

kanava koostuu suuttimista ja lämmitetyistä kanavistoista. Suuttimet sijaitsevat muotin kiin-

teällä puolella. Valettava aine johtuu jakokanavaa myöten suuttimelta valuportille. [3.][5.] 

Muotin liikkuvan ja kiinteän puoliskon erottaa jakotaso. Jakotason tulisi olla suora, koska 

muotoiltu jakopinta altistaa lopputuotteen purseille. Muottipuoliskojen tulee painautua tii-

viisti toisiaan vasten, muutoin sula raaka-aine pursuilee jakotasolle. [5, s. 2.] 

Keernaksi kutsutaan periaatteessa mitä tahansa muottipesästä ylöspäin nousevaa muotoa. 

Keernat voivat olla koneistettu suoraan muottilaattaan, tai ne voivat olla erillisiä kappaleita. 

Keernan tulee olla muoto- ja mittatarkka, koska kaikki ruiskuvalettavat muotit kutistuvat 

jäähtyessään. Tästä syystä valettava kappale tiukkaantuu keernan ympärille. Toisinaan kappa-

leissa on sellaisia muotoja, jotka vaativat liikkuvan keernan. Tällaisia muotoja kutsutaan vas-

tapäästöiksi. Liikkuvaa keernaa voidaan siirtää kolmella eri mekanismilla, joita ovat luisti, sy-

linteri tai jousikuormitus. [5.] 
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Jäähtynyt kappale ja mahdollinen valukara poistetaan muotista ulostyöntimillä. Ulostyönti-

met voivat olla erilaisia tappeja, karoja tai paloja. Ulostyönnin voi olla mekaaninen tai pneu-

maattinen osa. [3.] 

4.3  Muottien lämmönsäätö 

Valettavan kappaleen jäähdytys on ruiskuvalutapahtuman vaiheista merkityksellisin, koska se 

määrää vauhdin, jolla kappaleita pystytään valmistamaan. Muotin ja raaka-aineen lämpötilan 

tulisi olla sama sillä hetkellä, jolloin raaka-aine ruiskutetaan pesiin. Toisaalta muotin lämpöti-

lan tulisi olla sama kuin ympäristön, kun kappale poistetaan muotista. Tällä tavoin toimimalla 

raaka-aine ruiskutettaisiin muottiin pienimmällä mahdollisella paineella ja lämpötilaero kap-

paleen sisä- ja ulko-osien välillä olisi pienin mahdollinen. Muotin ja kappaleen jäähtyessä hi-

taasti kappaleeseen aiheutuvat rasitukset pysyvät pieninä. [6, s. 1.] 

Jotta ruiskuvalu olisi taloudellisesti kannattavaa, tulee kappaleet valaa niin lyhyellä jaksonajal-

la kuin mahdollista. Lyhyeen jaksonaikaan päästään varustamalla muotit jäähdytyskanavistol-

la. [6, s. 1.]  

Ulostyöntöä ei voida aloittaa ennen kuin kappale on jäähtynyt riittävästi. Liian pehmeänä 

aloitettu ulostyöntö jättää kappaleeseen jälkiä tai aiheuttaa vääntymiä. Kappaleen jäähtymi-

nen alkaa reunoilta, jolloin sisäosat voivat olla vielä sulassa tilassa ulostyönnön alkaessa. [1, s. 

90.] 
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Muotin temperoinnilla halutaan varmistaa muottipesän oikea pintalämpötila ja riittävän no-

pea lämmön poistuma koko valutapahtuman ajan. Pintalämpötila vaikuttaa ensisijaisesti kap-

paleen laatuun ja prosessin jaksonaikaan. Muotti temperoidaan yleisesti erillisellä temperoin-

tilaitteella (kuva 6), jossa väliaineena käytetään vettä. Vettä käytetään alle 90 oC:n lämpötilois-

sa, ja öljyä kun muotin lämpötila on yli 90 oC. Raaka-aineena käytettävä muovi määrää läm-

pötilatarpeen muotissa. Suuremmissa ruiskuvalutehtaissa käytetään yleisesti suljettua jäähdy-

tysainekiertoa, jolloin järjestelmään saadaan levän- ja korroosionestoaineet.  

 

Kuva 6. HB-THERMin elektronisesti säädettävä temperointilaite 
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5  RUISKUVALUMUOVIT 

5.1  Polymeerit 

Ruiskuvalettavat muovit jakaantuvat neljään eri tyyppiin: termoplastiset polymeerit ja elas-

tomeerit, termosetit sekä ruiskuvalettavat silikonit. Nämä voidaan vielä jakaa alaryhmiin. Ala-

ryhmät ovat valtamuovit, käyttömuovit, tekniset muovit sekä erikoismuovit. [8, s. 1.] 

Valtamuovit edustavat edullisinta ja käytetyintä muovien ryhmää, ja niihin kuuluvat esimer-

kiksi PVC, PE ja polystyreeni (PS). Valtamuovit soveltuvat käyttökohteisiin, joissa ei aseteta 

suuria vaatimuksia mekaaniselle tai kemialliselle kestävyydelle. Valtamuoveilla on myös suh-

teellisen vaatimattomat termiset, kemialliset ja sähköiset ominaisuudet. Vaatimusten kasvaes-

sa valitaan muovilaatu käyttömuoveista. Käyttömuoveihin kuuluvat esimerkiksi insinöörityö-

hön liittyvän yrityksen raaka-aineenaan käyttämä polypropeeni. Muita käyttömuoveja ovat 

esimerkiksi akryyli ja ABS. Vaatimusten kasvaessa muovilaaduissa siirrytään yhä kestäväm-

piin muoveihin, kuten teknisiin muoveihin kuuluviin polyamideihin (PA) tai polykarbonaat-

tiin (PC). Kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa lämpötilan tai sähkötaajuuksien kestoa, valitaan 

erikoismuovi. Erikoismuoveihin kuuluvat esimerkiksi nestekidemuovit (LCP), polysulfonit 

(PSU) ja fluorimuovit. [8] Seuraavassa tarkastellaan lähemmin yrityksessä raaka-aineena ole-

vaa polypropeenia. 

5.2  Polypropeeni 

Kiteisiin termoplastisiin valtamuoveihin kuuluva polypropeeni soveltuu työstettäväksi useilla 

erilaisilla tavoilla. Polypropeenista valmistettavien tuotteiden kirjo on hyvin laaja kuitukan-

kaista ja naruista aina puhallusmuovattuihin tuotteisiin.  

Käytetyimmissä polypropyleenilaaduissa molekyylit ovat isoaktisia (metyyliryhmät sijaitsevat 

vain ketjun toisella puolella). Kuten molekyylikaavasta (kuva 7) näkyy, niiden haaroittuva me-

tyyliryhmä on aina samalla puolella. Myös satunnainen ataktinen (metyyliryhmät sijaitsevat 

epäjärjestyksessä ketjun molemmin puolin) ja vuorotteleva syndiotaktinen (metyyliryhmät 

sijaitsevat vuorotellen ketjun eri puolilla) molekyyliketju on mahdollinen. [9, s. 26.][10, s. 2.] 
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Kuva 7. Polypropeenin molekyylikaava [8, s. 26] 

 
Polypropeenin moolimassajakaumaa ja keskimääräistä moolimassaa voidaan säätää muovin 

valmistuksen yhteydessä. Lyhyillä mooliketjuilla parannetaan työstettävyyttä. Pidentämällä 

mooliketjua haetaan tuotteelle lujuutta. Koska polypropeeni rakentuu lähes samanpituisista 

molekyyliketjuista, moolimassajakauma on kapea. Tällainen polypropeeni soveltuu erinomai-

sesti ruiskuvaluun, sillä se ei jäähtyessään vääntyile, vaan kutistuu tasaisesti. Tämäntyyppinen 

polypropeeni on vaikeaa työstää. [9, s. 26.] 

 
Polypropeenista löytyy kahta, yleisesti käytössä olevaa laatua. Niistä polypropeeni-

kopolymeeri (PP-C) on yleisimmin polypropeenin ja polyeteenin kopolymeeri. Kopolymee-

rissä voidaan käyttää myös muita aineita. Toinen yleinen laatu on polypropeeni-

homopolymeeri. Polypropeeniin voidaan lisätä täyteaineita, esimerkiksi lasikuitua tai talkkia.  
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5.2.1  Fysikaaliset ominaisuudet 

Polypropeenilla on hyvä väsymiskestävyys ja se on kestävä, useita muita muoveja jäykempi 

materiaali. Taulukossa 1 on esitetty polypropeenin yleisiä fysikaalisia ominaisuuksia. 

Taulukko 1. Polypropeenin fysikaalisia ominaisuuksia [10, s. 2.] 

Ominaisuus PP 

Tiheys (g/cm3) 0,9-1,24 

Jännityssäröilyn kesto (h) 1000 

Sulavirta (g/10 min) 0,5-136 

Lineaarinen muottikutistuma (cm/cm) >0,006 

5.2.2  Termiset ja kemialliset ominaisuudet 

Polypropeenin käyttölämpötila-alue on laaja, jopa +110 oC  -130oC lämpötilohin. Polypro-

peenista valmistettuja tuotteita voidaan steriloida, koska siitä valmistetut tuotteet kestävät 

käsittelyä kiehumispisteen yläpuolella. Polypropeenin termisiä ominaisuuksia on esitetty tau-

lukossa 2.  

Polypropeeni kestää hyvin kemikaaleja. Hapettimilla, kuten klooririkkahapolla, rikkihapolla ja 

väkevöidyllä typpihapolla, on vaikutuksia polypropeeniin. Polypropeeni hajoaa jatkuvassa 

hapetinaltistuksessa yli +60 oC:n lämpötiloissa. Aromaattisiin hiilivetyihin polypropeeni liu-

kenee yli +100 oC:n lämpötilassa. Polypropeenilla on voimakas vanhenemistaipumus. Van-

heneminen vaikuttaa nopeasti polypropeenin mekaanisiin ominaisuuksiin, joten siinä on käy-

tettävä stabilaattoreita [10.] 
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Taulukko 2. Polypropeenin termisiä ominaisuuksia [10, s. 4.] 

Ominaisuus PP 

Lämpökapasiteetti (J/goC) 2 

Lämmönjohtavuus (oC) 0,1–0,13 

Ylin käyttölämpötila (oC) 44–148 

Sulamispiste (oC) 130–168 

Taipumislämpötila (0,46 MPa) (oC) 13–238 

Taipumislämpötila (1,8 MPa) (oC) 37–148 

Vicat pehmenemispiste (oC) 35–148 

 
 
 

5.2.3  Polypropeeni-homopolymeeri PP-H 

Polypropeeneista käytetyin on homopolymeeri. Homopolymeeriä käytetään ruiskuvalu-, 

ekstruusio- ja kuituteollisuudessa. PP-homopolymeerituotteiden ja suurtiheyspolyeteenin 

(PE-HD) ominaisuudet ovat lähellä toisiaan. PP-homopolymeeristä tehdään yleisesti esimer-

kiksi ämpäreitä, katuharjoja, kertakäyttömukeja sekä kuitukangasta, jota käytetään vaippojen 

pinnassa. Sitä käytetään esimerkiksi lääketieteen tarvikkeissa, elintarvikepakkauksissa ja koti-

taloustuotteissa. Lääketieteellisiin tarvikkeisiin se soveltuu hyvin steriloitavuutensa, hyvien 

lujuusominaisuuksiensa ja fysiologisen vaarattomuutensa ansiosta.  Raaka-aine soveltuu myös 

erinomaisesti ohutseinäisiin antistaattisiin tuotteisiin. PP-homopolymeeriä voidaan ruiskuva-

laa komposiittimateriaalina, täytettynä tai sellaisenaan. Taulukossa 3 esitetään polypropeenin 

tärkeimmät ruiskuvaluparametrit. [9.][10.] 
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Taulukko 3. Polypropeenin tärkeimmät ruiskuvaluparametrit [10.] 

Ominaisuus PP 

Prosessointilämpötila (Co) 202–252 

Sylinterin takaosan lämpötila (Co) 220 

Keskisylinterin lämpötila (Co) 220 

Sylinterin etuosan lämpötila (Co) 220 

Muotin lämpötila (Co) 35–49 
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6  RUISKUVALUN TEKNIIKKAA 

6.1  Ruiskuvalujakso 

Ruiskuvalujakso voidaan jakaa viiteen vaiheeseen (kuva 8).  Kuvassa on esitetty vaiheiden 

keskinäiset yhteydet ja vaiheiden suhteelliset kestot. Ruiskuvalujakso on se aika, joka kuluu 

yhden muottipesällisen valmistamiseen.[4, s. 1.] 

 

Kuva 8. Ruiskuvalujakso [3][4] 

Kuvassa 8 esitetyn ruiskuvalujakson rinnalla kulkee toinen prosessi, joka valmistaa uuden 

raaka-aineannoksen seuraavaan valujaksoon. Tähän prosessiin kuuluu raaka-aineen syöttö 

ruuville ja raaka-aineen plastisointi.[4, s. 2.] 

6.2  Muotin sulku 

Muotin tulee sulkeutua nopeasti siten, että muotinpuoliskot lukkiutuvat pehmeästi ja kolah-

tamatta. Kuva 9 esittää muotin sulkeutumisen neliportaisesti. Muotin sulkuliike on alussa 

nopea, ja se hidastuu nopeasti loppua kohden. Aivan lopussa, hiukan ennen muotin lopullis-

ta sulkeutumista, on muotinvarmistus. [2, s. 79.]  
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Kuva 9. Muotin sulkuprofiili [2, s. 78] 

6.3  Ruiskutusvaihe 

Ruiskutusvaihe on ruiskuvaluprosessin tärkein vaihe. Ruiskutusvaihe kestää sekunneista 

muutamiin sekunnin kymmenysosiin. Muovin mahdollisimman nopean jäähtymisen varmis-

tamiseksi muotin tulee täyttyä mahdollisimman nopeasti. Keskeisimmät tekijät ruiskutusvai-

heessa ovat ruiskutusnopeus, ruiskutuspaine, jälkipaineelle vaihdon ajoitus sekä jälkipaineen 

suuruus. Ruiskutusvaiheessa muotista täytetään noin 95 %. [2.][3.][4.] 

Nopeasti eteenpäin liikkuva kierukkaruuvi toimii ruiskutusvaiheessa mäntänä työntäen muo-

visulaa suurella nopeudella ja paineella. Tasalaatuisen kappaleen varmistamiseksi muovimas-

san tulisi jähmettyä muotissa yhtä pitkän ajan. Tämän ja nopean jäähtymisen varmistamiseksi 

muovisula ruiskutetaan muottiin mahdollisimman nopeasti. [2.][3.] 

Kappaleen laadunmuodostumisen kannalta ruiskutusvaiheen asetusten säätö on merkittävä. 

Ruiskutusnopeus vaikuttaa merkittävästi kappaleen pinnanlaatuun. Varsinkin pinnanlaatu 

vaatii, että sulan massan lämpötila on vakio koko ruiskutustapahtuman ajan. Hitaasti ruisku-

tettaessa massa jäähtyy, kun taas liian nopeasti ruiskutettaessa massan lämpötila saattaa nous-

ta sisäisen kitkan takia. Virtausnopeus on optimaalinen silloin, kun se aiheuttaa pienen ruis-

kutuspainetarpeen, koska tämä johtaa yleensä suureen ruiskutusnopeuteen.  
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Massan virtaus muotissa 

Kuvassa 10 on esitetty sulan massan virtaaminen muotissa.  Nuolet esittävät virtausnopeutta 

ja suuntaa. 

 

Kuva 10. Muotin virtausprofiili [3] 

Jähmeäalueen reunassa virtaus on pysähtynyt, kun taas keskellä se on suurinta. Sula etenee 

”suihkulähde”-tyyppisenä rullaten massaa muotin seinämiin. Etureunassa massa kääntyy 

kohden muotin seinämiä muodostaen näin suihkulähdemäisen virtausprofiilin. [3.] 

 
Viskositeetti muovimassoissa on aina niin suurta, että turbulenttista (pyörteistä) virtausta ei 

esiinny, vaan virtaus on laminaarista. Eräät hyvin suurilla nopeuksilla ruiskutettavat LCP-

lajikkeet muodostavat poikkeuksen virtausprofiiliin. Ainoastaan ruiskutuksen aloittaminen 

liian suurella ruiskutusnopeudella voi aiheuttaa suihkuamista ruiskutusportin läheisyydessä. 

[3.] 

6.4  Jälkipaine 

Ruiskutusvaiheen loputtua alkaa jälki- eli pitopaine. Tässä vaiheessa pyritään täyttämään ku-

tistuman aiheuttama tila.  Jälkipaine luodaan kierukkaruuvia pyörittämättä, eteenpäin liikut-

tamalla. Jälkipaineella on hyvin merkittävä osa kappaleen mittatarkkuuteen, kappaleen pai-

noon sekä sisäisiin jännityksiin. Jälkipaineen vaihdellessa eri työkierroilla tai sen puuttuessa 

kokonaan voi kappaleeseen syntyä imuja, onteloita, reikiä ja yhtymäsaumoja. Liian isolla jäl-

kipaineella kappaleeseen voidaan aiheuttaa pursetta, kieroutumista, sisäisiä jännityksiä ja kap-

paleen haurautta. [3.][4.] 
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6.5  Jäähdytysjakso ja ulostyöntö 

Muovimassa alkaa jäähtyä välittömästi sen kohdattua muottipinnan, mutta jäähdytysjakson 

katsotaan alkavan vasta jälkipainevaiheen loputtua. Jäähdytysjakso on ajallisesti pisin työkier-

ron vaiheista. Ruiskuvalukappaleen on kuitenkin jäähdyttävä tasaisesti, jotta vältytään huo-

koisilta, imuilta, jännityksiltä ja muotovirheiltä.  Kohdattuaan kylmät muottipesän seinät 

muovimassa alkaa luovuttaa lämpöään muottiin ja kappale saa pysyvät muotonsa. Sulan mas-

san lämpötilan on laskettava n. 60–200 oC, ennen kuin kappale voidaan poistaa muotista. 

Polypropeenin likimääräinen jäähtymisaika 1,0 mm:n seinämällä on 4,5 s ja 2,0 mm:n seinä-

mällä 12,5 s. Jäähdytysaikaan vaikuttavat ruiskutuslämpötilat, sallittu ulostyöntölämpötila, 

muotin lämpötila ja lämmönjohtavuus sekä muovityyppi ja muovin lämpösisältö. [3.][4.] 

Muotti voidaan avata heti jäähdytysajan loputtua. Kappale voidaan työntää muotista ulos 

liikkeen vielä jatkuessa. Robotin hakiessa kappaleen tulee liike pysäyttää ennen ulostyöntöä.  

Ulostyönnön jälkeen tulee taukoaika tai työkierto alkaa alusta. Taukoaikaa ei tarvita, jos vaa-

rana ei ole kappaleen jääminen muottiin. [3.][4.] 

6.6  Plastisointi 

Jälkipainevaiheen loputtua aloitetaan uuden raaka-aineannoksen valmistelu eli plastisointi. 

Raaka-aineen sulatuksesta käytetään mieluummin nimitystä plastisointi kuin sulatus, koska 

muoveilla ei yleensä ole selvää sulamispistettä. Plastisointi tapahtuu ulkoisen lämmön ja ruu-

vin (kuvat 11 ja 12) pyörimisestä johtuvan kitkan avulla. Plastisoinnin tärkein tehtävä on 

tuottaa nopeasti tarpeellinen määrä riittävän tasalaatuista massaa. [2.][3.] [4.] 

 

Kuva 11. Erilaisia ruuveja  
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Kuva 12. Ruiskuvalukoneen normaaliruuvi [4.] 

Kuva 13 esittää tavallisen ruuvin sulatustapahtumaa. Syöttövyöhyke (1–3) kuljettaa ja tiivistää 

raaka-aineen kompressiovyöhykkeelle (4–5) sulatettavaksi. Homogenointivyöhykkeellä (6) 

sulanut massa sekoitetaan mahdollisimman tasalaatuiseksi.  

 

Kuva 13. Tavallisen kierukkaruuvin sulatustapahtuma [3.] 

Tärkeimmät laadulliset tekijät plastisoinnissa ovat muovin alkuperäisten ominaisuuksien säi-

lyttäminen riittävän korkealla tasolla, tasainen lämpötila koko ruiskutusannoksen alueella, 

riittävä itsepuhdistuvuus sekä tasainen väri-, lisä- ja täyteainejakauma. [3.] 

 
Annosteluvaiheessa kierukkaruuvin etupuolelle syntyy voimia, jotka työntävät ruuvia taakse-

päin. Plastisoinnin tasalaatuisuuden varmistamiseksi ruuvin työntymistä on hidastettava. Vas-

tapaineen säätelyllä vaikutetaan sekoittumiseen, homogeenisuuteen ja muovisulan käyttäyty-

miseen. Vastapaine aiheuttaa kitkavoimia, joita käytetään hyväksi raaka-aineen sulattamisessa. 

Kitkavoimat voivat olla jopa 75 % tarvittavasta plastisointilämmöstä. Loput tulevat ulkopuo-

lisesta lämmityksestä.  Sulatustehoa voidaan lisätä nopeuttamalla massan liikenopeutta tai 

nostamalla sylinterin lämpötiloja. Lämpötilaa voidaan nostaa rajoitetusti, koska liian korkeat 

lämpötilat nostavat jaksonaikaa ja voivat aiheuttaa termistä tuhoutumista raaka-aineessa. 

Massan liikenopeutta voidaan lisätä ruuvin kierteennousua lisäämällä, vähentämällä kierteen 

tilavuutta tai nostamalla ruuvin nopeutta. Sulatustehoa ja homogeenisuutta voidaan myös 
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nostaa pienentämällä kalvon paksuutta sylinterin pinnassa. Tätä varten on kehitetty Barrier-

ruuvi (kuvat 13 ja 14) [2.] [3.] 

 
Kuva 14. Barrier –ruuvi [12.] 

 
Kuva 15. Barrier-ruuvin sulatustapahtuma [3.] 

 
Barrier-ruuvissa kompressioalue on korvattu välikierrealueella, jolla pyritään pääsemään pa-

rempaan plastisointitehoon. Sulamaton raaka-ainemassa painuu suurella paineella vasten sy-

linterin seinää ja kierrettä, jolloin sylinterin pintaan muodostuu ohut sula kalvo. Tästä sula 

massa pääsee valumaan välikierteeseen ja sulamaton massa jää kierteen ulkopuolelle. [12.] 

 
Barrier-kierteen etuja tavalliseen ruuviin ovat suurempi plastisointikapasiteetti, parempi mas-

san homogeenisuus ja itsepuhdistuvuus sekä pienempi massan ylikuumenemistaipumus suu-

rilla ruuvin pyörimisnopeuksilla. [12.] 
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7  RAAKA-AINEEN KUIVAAMINEN 

Kuivaamisen tarkoituksena on saada raaka-aineen kosteusprosentti riittävän alhaiselle tasolle. 

Hygroskooppiset materiaalit on aina kuivattava ennen ruiskuvaluprosessia. Raaka-aineita 

kuivataan, koska liiallinen kosteus heikentää mm. pinnanlaatua (esim. PA tai POM) tai me-

kaanisia ominaisuuksia (PET tai TPE).  Granulaatteja voidaan kuivata erilaisilla menetelmillä, 

ja kuivaimet jaotellaankin niiden rakenteen mukaisesti kuumailma-, kuivailma- ja ali-

painekuivureihin. Granulaatteja voidaan kuivata myös infrapunasäteilyllä, mikroaalloilla tai 

kaasunpoistosylinteriä ruiskuvalukoneessa käyttämällä. [2.] 

Kuivausmenetelmästä riippumatta ruiskuvalussa käytettävät muovit kuivataan siten, että saa-

vutetaan riittävän alhainen kuivausaste. Ruiskuvalussa sallitut kosteusprosentit ovat 0,1– 0,02 

painoprosenttia. Kuivailmakuivureilla pystytään pitämään granulaattien kosteus vakiona riip-

pumatta ympäröivän ilman kosteudesta.  
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8  KUUMAKANAVA 

Ruiskuvalujärjestelmät tuottavat ihanteellisessa tapauksessa kappaleita, jotka ovat tasalaatui-

sia, kaikkialta yhtä tiheitä, eikä niissä ei ole mukana jakokanavistoa, purseita tai porttikanavan 

jäänteitä. Lähimmäksi tätä päästään rakentamalla muottiin kuumakanavisto. Kuumakanavalla 

tarkoitetaan kanavaa, jossa muovi pysyy koko ajan sulana. [2.][13.] 

Kuumakanavasysteemi toimii linkkinä muotin pesien ja ruiskuvalukoneen välillä. Se on integ-

roitu yhdeksi muotin osaksi ja koostuu erillisistä osista. Kuumakanavisto asetetaan kiinteään 

muottipuoliskoon, muottilaatan taakse.  Sulanut raaka-aine säilyy sulassa muodossa kuuma-

kanavistossa yleensä yhden työkierron ajan, jonka jälkeen se ruiskutetaan muottipesiin. 

[13.][14.] 

8.1  Kuumakanaviston edut ja haitat 

Yleisesti ottaen kuumakanaviston käyttö etenkin useampipesäisissä muoteissa on perusteltua 

ja kokonaistaloudellista. Kuumakanaviston käytöllä saavutetaan useita etuja verrattuna kyl-

mäkanavistoon. Muottiin voidaan valmistaa tuotantomäärien kannalta taloudellinen määrä 

pesiä. Muotti voidaan valmistaa kuumakanavien avulla lukumääräisesti niin monilla pesillä 

kuin on tarvetta, koska sulan muovin matka pesään voidaan tasapainottaa ja optimoida kuu-

makanavien avulla. Kuumakanavistossa sula raaka-aine odottaa aina uutta työkiertoa heti 

suuttimen takana, ja se ruiskutetaan suoraan pesään. Suoraan pesään ruiskutettaessa kuluu 

vähemmän raaka-ainetta ja jaksoaikaa saadaan lyhennettyä, koska enää ei tarvita raaka-ainetta 

täyttämään erillistä jakokanavistoa (kuva 16) eikä tarvitse odottaa raaka-aineen jähmettymistä. 

Sulkuvoiman tarve kuumakanavaisissa muoteissa on myös pienempi, joten valukoneeksi voi-

daan valita pienempi malli. Kuumakanavamuotissa muottia aukaiseva voima kohdistuu vain 

pesiin, koska kuumakanavisto on oma suljettu järjestelmänsä. Kuumakanavia käytettäessä 

voidaan valuportit järjestää optimaalisiin paikkoihin, koska muovia voidaan juoksuttaa pit-

kiäkin matkoja ja painehäviöt saadaan minimoitua. [13.][14.] Yleisesti kuumakanaviston käy-

töllä saavutetaan kylmäkanavistoa parempi lopputuotteiden laatu sekä vähäisemmät kutistu-

mat ja imuongelmat. 
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Kuva 16. Kylmäkanavamuotin hukkaan menevä ”jööti” [3] 

  

Kuumakanavisto on huomattavasti kalliimpi valmistaa kuin kylmäkanavisto, joten se sovel-

tuu vain suursarjojen muotiksi. Kuumakanavisto vaatii myös erittäin luotettavan ja tehok-

kaan lämmönsäätöjärjestelmän. Kanaviston sisäiset lämpötilavaihtelut vaikuttavat myös raa-

ka-aineen lämpötilaan ja voivat aiheuttaa pesien täyttymisongelmia, raaka-aineen ominai-

suusmuutoksia (palaminen tai kemiallisen koostumuksen muutoksia) tai jopa kuumakanavis-

ton rikkoontumisia. Kuumakanaviston kunnossapitokustannukset ovat myös korkeammat. 

Kuumakanavistot ovat myös kylmäkanavistoa herkemmät vaurioitumaan. Vuodot, kulumi-

nen, lämpöelementtien vioittuminen ja huolimaton huoltohenkilöstö ovat yleisiä vikaantumi-

seen johtavia syitä. Kuumakanavilla varustettujen muottien ja sitä kautta valukoneiden 

ylösajo on monimutkaisempaa, vaatii enemmän aikaa ja paremman ammattitaidon verrattuna 

kylmäkanavilla varustettuihin muotteihin. [13.][14.] 

Kalliimmasta ylläpidosta ja hankintahinnasta huolimatta kuumakanavamuotit ovat yleistyneet 

huomattavasti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. [14.] Kuumakanaviston edut, esi-

merkiksi materiaalin säästö, lyhyempi jaksonaika, parantunut laatu, pitovoiman pienenemi-

nen, painehäviöiden pieneneminen ja säätöjärjestelmien paraneminen kääntävät vaakakupin 

kuumakanavamuotin puolelle.  
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8.2  Kuumakanavan rakenne 

Kuumakanavat luokitellaan lämmitystavan perusteella eristettyyn ja lämmitettyyn kanavis-

toon. Lämmitetyt kanavistot jaotellaan vielä kahteen tyyppiin: ulkoa ja sisältä lämmitettyihin 

tyyppeihin (kuva 17). [13.][14.] 

 

Kuva 17. Lämmityskanavatyypit. Vasemmalla sisäinen lämmitys ja oikealla ulkoinen lämmi-

tys. Sininen muotti, punainen lämmityselementti ja vihreällä muovi [13] 

Eristetyssä kuumakanavistossa jakokanavien halkaisijat ovat suuret. Kanava eristyy muotti-

laatasta, kun sen läpi kulkee ensimmäisten valujaksojen aikana sula muovimassa. Aluksi 

muovia jähmettyy valukanavien reunoille, mutta jokaisen uuden raaka-aine-erän tulisi pitää 

kuumakanava auki.[13, s. 3.] 

 
Sisältä lämmitetyssä kuumakanavassa on kaksi sisäkkäistä putkea. Sisemmässä putkessa on 

lämmityselementti ja termopari, ulommassa putkessa on sula muovi. Muovi eristää lämmi-

tyselementin varsinaisesta muotista vähentäen sen lämpöhäviötä. Ulkoa lämmitetyssä kana-

vassa käytetään eristettyä lämmitettävää jakotukkia, jonka sisällä raaka-aine kulkee. Rakentei-

ta ja järjestelmiä on olemassa maailmalla lukemattomia, joten niiden osittainenkin sivuami-

nen tässä yhteydessä on mahdotonta. 

  



27 

8.3  Sisältä lämmitettävä kuumakanavisto 

Sisältä lämmitetyn kuumakanaviston etuina ovat muun muassa muovin toimiminen eristee-

nä, pieni lämmitystehon tarve sekä lyhyt sula-annoksen seisotusaika kanavistossa, vaaditun 

sulatilavuuden pienuudesta johtuen. Haittoina sisäisesti lämmitetyssä kuumakanavistossa 

ovat sen sijaan muovin oikean lämpötila-alueen kapeus (kuva 18), kallis rakenne, vaurioherk-

kyys nopeilla virtausnopeuksilla, painehäviöt ja sitä kautta molekyylirakenteen rikkoutuminen 

sekä vaatimus kehittyneestä lämmönsäätölaitteistosta. [13.][15.] 

 

Kuva 18. Sisältä lämmitettävän kuumakanavan lämmönjakautuminen ja virtausvyöhykkeet 

[15] 

Kuva 19 esittää muotin kiinteää puolta ja sen kuumakanavistoa. Kuvassa oleva kuumakana-

visto on valmistettu erilliseksi moduuliksi, mutta kuumakanavisto voi olla myös rakennettu 

muottiin kiinteäksi. Kuvan alaosassa ovat kuumasuuttimet (1).  Keltainen alue (2) on sula-

kanava, jossa raaka-aine kulkee.  Sulakanava sijaitsee jakotukissa (3), jota lämmitetään vastuk-

silla (4), kuvassa punaiset.  

Kuvassa 19 oleva kuumasuutin on avoin. Kuumasuutin sisältää myös sulakanavan sekä vas-

tuksen ja termoparin. Kuumasuuttimen sekä jakokanaviston lämpötila pidetään vastuksen ja 

termoparin avulla samassa lämpötilassa kuin sylinteri. Kuvassa oleva rakenne on ulkoa läm-

mitetty. Sisäisesti lämmitetyssä rakenteessa vastukset tulevat sulakanavassa kulkevan raaka-

aineen sisälle. 

 



28 

 
Kuva 19. Kuumakanavan rakenne [16] 

 

8.4  Ruiskutusaukko 

Onpa ruiskutusaukko toimintatavaltaan minkälainen tahansa, on se yksi tärkeimmistä yksit-

täisistä komponenteista kuumakanavistossa. Oikein mitoitettu, valmistettu ja valittu ruisku-

tusaukko takaa korkealuokkaisen kappaleen ja optimaalisen pesän täyttymisen. Ruisku-

tusaukon jäähdytykseen on myös kiinnitettävä huomiota. Huonosti temperoitu aukko vuotaa 

ja vetää lankaa. Liian kuuma ruiskutusaukko vaikeuttaa kappaleen irtoamista ruiskutusaukos-

ta. [15.] 

2 

1 

4 

3 

1 Kuumasuutin 

2 Sulakanava 

3 Jakotukki 

4 Vastus 
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8.4.1  Suutin 

Yksi monipesäisissä yleisesti käytettävistä suutintyypeistä on sivuun ruiskuttava (kuva 20) 

kuumakärkisuutin. Kuumakärkisuutin on yleisin käytössä oleva suutintyyppi. Sivuun ruiskut-

tava kuumakärkisuutin ei eroa perinteisestä kuumakärkisuuttimesta muuten kuin suuttimen 

sijoituksen, ja kartiokulmavaatimuksen osalta. Sivuun ruiskuttavassa suuttimessa ruisku-

tusaukko sijoitetaan tuotteen nurkan kohdalle, jotta ruiskutusaukon kohdalle saataisiin mah-

dollisimman paljon terästä, jolloin saavutetaan parhaat jäähtymis- ja lujuusominaisuudet. Si-

vuun ruiskuttavan kärjen kartiokulma ei saa olla yli 15o. Aukon sijoittamista paksuun seinä-

mään tai ripaan tulisi välttää, imujen takia.  Kuumakärkisuutin sopii lähes kaikille muovilaa-

duille, pois lukien täytetyt ja ylikuumenemiselle herkät muovit.  Hyvään ruiskutusjälkeen py-

rittäessä ruiskutusaukko olisi tehtävä pieneksi. Pieni aukko lisää painehäviöitä ja nostaa kitka-

lämmön vaikutuksesta raaka-aineen ja muottipesän lämpötilaa. Siksi kuumakärkisuutin sovel-

tuu hyvin vain pienille annoksille. Kuumakärkisuutin mahdollistaa monikärkiset suuttimet, 

jolloin muottipesien lukumäärää voidaan kasvattaa yksinkertaisesti ja edullisesti. Monikärki-

sillä suuttimilla täytyy kiinnittää erityistä huomiota aukkojen identtisyyteen, koska kärkiä ei 

voi säätää erikseen. [15.] 

 

Kuva 20. Sivuun ruiskuttava suutin [15] 

Muita suutintyyppejä ovat esimerkiksi avosuuttimet ja venttiilisuuttimet. Avosuuttimet sovel-

tuvat erityisesti suurille kappaleille, joissa ruiskutusjäljellä ei ole merkitystä tai raaka-aine ruis-

kutetaan suoraan valukanavaan. Venttiilisuuttimet nopeuttavat jaksoaikaa, koska aukko voi-

daan sulkea ennen kuin se jähmettyy ja ruiskutusjälki on tuskin huomattavissa tuotteen pin-
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nalta.  Venttiilisuuttimen rakenteet ovat kalleimmat ja vaikeimmat toteuttaa, mutta toisaalta 

venttiilit mahdollistavat ruiskutusaukon vapaan sijoittamisen parhaaseen paikkaan, langanve-

totaipumus häviää ja tuotteen laatu paranee käytettäessä suuria annosmääriä ja nopeuksia. 

[15.]  

 

8.4.2  Lämpövastukset 

Kuumakanavisto lämmitetään nykyisin sähköllä. Yleisin käyttöjännite järjestelmissä on 230 

V, joskin muutkin jännitteet ovat mahdollisia.  Suuttimien ja jakopalkiston lämmitysvastuksi-

na käytetään lämpöpatruunoita, putki-, panta- tai kierukkavastuksia.  Erillisissä kuumakana-

vistomoduuleissa käytetään suuttimilla panta- tai kierukkavastuksia ja jakopalkeissa putkivas-

tuksia tai lämpöpatruunoita [15].  

Edullisin ja aiemmin yleisin lämpövastustyyppi on kuvan 21 mukainen putkivastus. Kuuma-

kanavajärjestelmissä voidaan käyttää myös sellaisia vastuksia, joihin on integroitu termopari.  

 

Kuva 21. Putkivastus [18] 

Putkivastukset ovat suhteellisen halpoja ja helppoja vaihtaa. Niissä on kuitenkin muutamia 

seikkoja, jotka pitää ottaa huomioon. Putkivastuksen alkupäässä on aina alue, joka ei lämpe-

ne. Alueen laajuus riippuu valmistajasta ja valmistustavasta, mutta se on yleisesti 50 – 100 

mm. Putkivastuksissa on myös niin sanottu hotspot-alue, jossa lämpötila on huomattavasti 

suurempi kuin muualla. Yrityksen käyttämien vastusten likimääräinen sijainti on merkitty ku-

vaan 18 punaisella ovaalilla.  

Ulkoisesti kuumakanavaa lämmitettäessä käytetään irrallisia panta- tai kierukkavastuksia. Kie-

rukkavastusten valaminen esimerkiksi suuttimien ja jakopalkkien runkoihin on kuitenkin 
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yleistynyt viime vuosina. Valetut vastukset ovat paremmin suojattuja vuodoilta, ja sisään va-

letun vastuksen käyttölämpötila on alhaisempi paremmasta lämmönsiirrosta johtuen. [15.] 

8.4.3  Termopari 

Termoparin toiminta perustuu kahden eri metallin liitoksessa syntyvään jännitteeseen, joka 

on riippuvainen lämpötilasta. Termoparissa syntyvä jännite ei ole suoraan verrannollinen 

lämpötilaan, vaan riippuvuus on epälineaarinen. Termopari mittaa lämpötilaeroa kahden me-

tallin liitoskohdan ja niin sanotun kylmän pään välillä (kuva 22). Kuumakanaviston lämpöti-

la-antureina käytetään J-tyypin termoparia.  J-tyypin termoparissa mittaus perustuu rauta- ja 

konstantaanilangan (CuNi) muodostamaan liitokseen. [15.][19.] 

 

Kuva 22. J-tyypin termopari 

Ruiskuvalumuoteissa käytettävän J-tyypin termoparin mittausalue on lähteestä riippuen 150 

Co…1200 Co ja mittaustarkkuus 0,2 Co–0,5 Co. Lämpötila voidaan mitata termoparista myös 

mikrovolttimittarilta, mutta tällöin tarvitaan standarditaulukko termoparin herkkyydestä. Liit-

teessä 1 on ote J-tyypin termoparin herkkyydestä välillä 0 Co–390 Co.  

8.5  Kuumakanavasäädin  

Kuumakanavasäätimen tarkoituksena on pitää muotin kuumakanava säädetyn lämpöisenä. 

On ensiarvoisen tärkeää, että kuumakanavia voidaan säätää tarkasti haluttuun lämpötilaan. 
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Liian suuret lämpötilavaihtelut ja lämpötilat aiheuttavat raaka-aineen ja valmiin kappaleen 

ominaisuuksien epätoivottuja muutoksia.  

Nykyiset kuumakanavasäätimet sisältävät joukon erilaisia aputoimintoja, joilla varmistetaan 

kuumakanavajärjestelmän moitteeton toiminta. Diagnostiikkaohjelmat tunnistavat termopa-

rien napaisuudet ja rikot sekä osaavat säätää tarvittaessa toimintonsa kuumakanavan kom-

ponentteja vastaaviksi. Kuumakanavasäätimessä tulisi olla myös kuivaustoiminto eli hidas-

käynnistys, jolla kuivataan vastukset ennen varsinaisen lämmityksen aloittamista. Säätimiltä 

vaaditaan ±0,5 Co:n säätötarkkuutta. Releohjauksella varustetut säätimet eivät pysty kyseiseen 

säätötarkkuuteen, joten säädinten tulisi olla puolijohdetekniikalla valmistettuja. Käytännössä 

kaikki nykyiset säätimet on varustettu PID-ohjauksella. Kuumakanavasäätimissä voi olla li-

säksi hälytystoimintoja ja verkkojännitteen vaihtelun kompensointeja sekä ne voivat olla 

”oppimiskykyisiä”, jolloin säädin tarkkailee valujaksoa ja tunnistaa tulevat lämpötilapiikit. 

[15.] 

Kuvassa 23 on Fellerin uusinta MCS 2008 -sarjaa edustavia kuumakanavasäätimiä. Fellerin 

uusissa säätimissä on edistyneet diagnostiikkatoiminnot, vastusten kuivaus, jokaista kanavaa 

voidaan säätää erikseen tai ajaa kaikkia kanavia samoilla asetuksilla. Säätimiä voidaan myös 

yhdistää CAN-väylällä toisiinsa, jolloin yhdellä säätimellä voidaan ohjata suurempia ryhmiä. 
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Kuva 23. Feller MCS 8-, 16- ja 32-kanavaiset kuumakanavasäätimet 

Markkinoilla on myös tietokonepohjaisia säätimiä, joilla voidaan ohjata ruiskuvalukonetta ja 

kuumakanavia samanaikaisesti. Tällaiset säätimet eivät ole kuitenkaan yleistyneet korkean 

hintansa ja monimutkaisten käyttöominaisuuksien takia. [15.] 
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9  MUOTTIEN HUOLTO   

Hyvistä raaka-aineista valmistettu ja oikein suunniteltu kuumakanavamuotti toimii vuosikau-

sia hyvin, jolloin varaosien ja huollon tarve on pieni. Vaikka muotti olisi kuinka laadukas ja 

hyvin toimiva, on toimivuuden takaamiseksi huolehdittava määräaikaishuoltojen suorittami-

sesta. Muottivalmistajat määräävät yleensä huoltovälin, jota tulisi noudattaa. Yleisimmin 

huoltoväli ilmoitetaan iskujen määrällä tai ajanjaksona. Suunnittelemattomia huoltoja aiheut-

tavat yleensä vuodot, niin jäähdytyskierrossa kuin kuumakanavistossa [14.][15.] 

Määräaikaishuolto voi olla pelkkä puhdistus ja tarkastushuolto. Puhdistushuollossa muottia 

ei välttämättä auota kokonaan, vaan tärkeimmät liikkuvat ja tiivistävät osat tarkastetaan ja 

puhdistetaan. Puhdistushuollossa ei puhdisteta kuumakanavistoon kuuluvia osia, mikäli sitä 

ei nimenomaan haluta. 

Muottien varastointi oikein on yhtä tärkeää kuin oikein suoritettu huolto. Kosteassa säilytet-

tyihin vastuksiin kerääntyy kosteutta eikä niiden kuivaus välttämättä onnistu. Jos muotilla 

valetaan korrosoivaa muovia, on se poistettava muotista varastoinnin ajaksi. Eräs kor-

rosoivimmista muovilaaduista on PVC.  [14.][15.] 
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10  ONGELMATILANTEET RUISKUVALAMISESSA 

Ruiskuvalamisessa sulan massan lämpötilan hallinnalla on hyvin tärkeä merkitys laadun kan-

nalta. Lopputuotteen mekaaniseen ja ulkonäölliseen laatuun vaikuttaa useimmiten lämpötila. 

Usein virheisiin vaikuttaa useampi kuin yksi osa-alue ja koko prosessin hallinta on avainase-

massa säädettäessä ruiskuvaluprosessia kohdalleen. Parhaat edellytykset lähteä ratkaisemaan 

ongelmia ovat hyvin dokumentoitu ja toteutettu koeajo, ruiskuvaluprosessin tunteminen ja 

raaka-ainevalmistajan dokumentit.  Seuraavassa kohdassa käsitellään ongelmat lähinnä liian 

korkeiden tai matalien lämpötilojen kannalta. 

Ruskeat tai hopeiset juovat 

Ruskeat tai hopeiset juovat ovat aina merkki massan ylikuumenemisesta. Hopeiset juovat 

merkitsevät molekyyliketjun lyhenemistä, kun taas ruskeat makromolekyylirakenteen muu-

toksia. Esimerkiksi liian korkea sylinterin tai kuumakanaviston lämpötila, muovin seisominen 

kanavistossa tai ruuvin nopeuden tai vastapaineen nousu liian suureksi voivat aiheuttaa mas-

san ylikuumenemisen.[15.][21.] 

Lankaa vetävä tai vuotava ruiskutusaukko 

Lankaa vetävä ruiskutusaukko tai vuotava aukko on aina liian kuuma. Liian kuuma ruisku-

tusaukko ei ehdi jähmettyä ennen jakson loppumista. Tästä seuraa, että siihen jää sula piste, 

josta kappale lähtee vetämään lankaa. Vuotava tai lankaa vetävä ruiskutusaukko vaatii kuu-

makanaviston lämpötilan laskun, jäähdytyksen lisäyksen ruiskutusaukon läheisyydessä tai 

jäähdytysajan lisäämisen.[15.] 

Imut 

Imuihin ovat usein syynä muut seikat kuin lämpötila. Imuihin voidaan kuitenkin vaikuttaa 

lämpötilaa varovasti säätämällä. Imun ollessa lähellä ruiskutusaukkoa lämpötila on todennä-

köisesti liian korkea. Ruiskutusaukko voi myös jähmettyä liian nopeasti. Ruiskutusnopeuden 

ja lämpötilan nostolla voidaan hidastaa jähmettymistä. Muita mahdollisia syitä imuihin ovat 



36 

liian pieni annos tai ruiskutus- tai jälkipaine on väärä. Ruiskutusaukko voi olla myös väärin 

sijoitettu. [15.][21.] 

Vajaat tuotteet 

Vajaat lopputuotteet, kuten imutkin, ovat usein riippuvaisia muista kuin lämpötiloista. Läm-

pötiloilla voidaan kuitenkin hallita ja ehkäistä osaltaan vajaiden tuotteiden syntymisiä. An-

noskokoa ja jälkipainetta tai vain toista nostamalla voidaan ehkäistä vajaiden tuotteiden syn-

tymistä. Muovin lämpötila voi myös olla liian matala. Muovin lämpötilaa ja jälkipaineaikaa 

nostamalla voidaan ehkäistä vajaiden ja imuisten tuotteiden syntymistä. [15.][21.] 

Kosteusjuovat 

Kosteutta voi joutua raaka-aineeseen huonon kuivaamisen seurauksena tai liian kylmän muo-

tin pinnalta. Raaka-aineen kosteusongelmat löytyvät yleensä raaka-aineen käsittelyjärjestel-

mistä. Muotin väärä lämpötila voi johtua väärin säädetystä temperointilaitteesta tai jäähdy-

tyspiirin vuodosta. [15.] 

Hilseily 

Hilseilyssä lopputuotteen pinnasta alkaa irtoilla muovia ohuina kalvoina tai lastuina.  Hilseily 

voi johtua liian kylmästä ruuvista tai raaka-aine ei sekoitu riittävästi. Liian kylmä muotti ja/tai 

sylinterin tai kuumakanaviston liian korkea lämpötila aiheuttavat myös hilseilyä, kuten raaka-

aineen liian korkea kosteus tai sopimaton väriainekin.[15.][21.] 

Raaka-ainevuodot 

Raaka-ainevuodot johtuvat yleensä liian korkeista voimista ruiskutusjakson aikana. Erillisellä 

kuumakanavistolla varustetussa muotissa eräs merkki vuodoista on, että asetuslämpötilan 

saavuttamiseen menee normaalia pitempi aika. Kuumakanavisto voi olla myös ylikuumentu-

nut tai väärin kokoonpantu.  
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11  PROSESSIN AIKAISET KRIITTISET MITTAUKSET 

Dininger  käsittelee tekstissään Three Critical Measurements on Injection Molding Processes 

prosessimittauksia lähinnä sylinterin osalta, mutta samat asiat pätevät myös kuumakanavis-

tossa. Jotta voidaan täysin käsittää, mitä ruiskuvaluprosessissa raaka-aineelle tapahtuu, on 

ymmärrettävä, miten se käyttäytyy ja kulkeutuu raaka-aineen syötöstä muottiin. Ruiskuvalu-

koneen käyttäjän täytyy luottaa siihen, että koneen ja muotin valmistaja on ollut perillä raaka-

aineen plastisoinnin tapahtumista ja asioita mitataan oikein ja oikeista paikoista. [22.] 

Jotta ruiskuvalutapahtuma saataisiin halutunlaiseksi ja lopputuote vastaa odotuksia, on tärke-

ää mitata ja kontrolloida raaka-aineeseen vaikuttavia muuttujia. Neljä tärkeintä muuttujaa 

ovat ruiskutuspaine, muovin ruiskutusnopeus, sulan lämpötila ja jäähtymisnopeus. Kaikki 

ruiskuvalukoneen asetukset ja muuttujat voidaan kääntää suoraan tai epäsuoraan edellä mai-

nituiksi muuttujiksi. Suurin mittauksen ja kontrolloinnin ongelma näissä muuttujissa on, että 

ruiskuvalukoneen ohjauksessa ei ole merkintää ”muovin lämpötila”, ”muovin kosteudensää-

tö” tai ”jäähtymisnopeus”. Parametrien keskinäinen suhde on perustasolla erittäin arvaama-

ton. Siksi kaikki parametrien säädöt tulee tehdä toisistaan riippumatta. [22.]   

Seuraavassa käsitellään tarkemmin sulan massan lämpötilaa. Muovin jäähtymisnopeuden 

kohdalla asia käsitellään muotin jäähdytyskanaviston osalta. Raaka-aineen kuivausta on käsi-

telty aiemmin työssä, joten sitä ei käsitellä tässä. 

11.1  Sulan massan lämpötila 

Sulan massan lämpötila on kriittinen muuttuja kestomuovisten loppuotteiden laadun kannal-

ta. Se voi osaltaan määrätä lopputuotteen materiaalin kulutuksen, mekaanisen laadun sekä 

hinnan. Lämpötilan säätö voi näyttää itsestään selvältä prosessin optimoinnissa, mutta vain 

5 % ruiskuvalukoneiden käyttäjistä ymmärtää ongelman. Loput eivät kiinnitä ongelmaan tar-

peeksi huomiota. [22.]   

Ruiskuvalukoneen muuttujat, kuten sylinterin lämpötila, jälkipaine, ruuvin pyörimisnopeus, 

ruuvin geometria sekä ruiskutusnopeus vaikuttavat kaikki osaltaan sulan massan lämpötilaan. 

Kaikki muuttujat ovat tärkeitä, mutta ruiskuvalukoneen muuttujien tarkkailu ei anna lämpöti-
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lasta tarkkaa kuvaa.  On olemassa kuitenkin useita tapoja yrittää mitata massan lämpötilaa 

tarkasti. Tällaisia tapoja ovat kaasujen mittaus pyrometrillä, sylinterin seinämän lämpötila, 

lämpötilan mittaaminen termoparilla kanavista sekä infrapuna. [22.]   

Pyrometrillä mitataan kaasujen lämpötilaa. Ruiskuvaluprosessissa pyrometrillä voidaan mitata 

sulasta massasta tulevia kaasuja, kuten ilmaa. Ongelmana pyrometrimittauksissa on reaaliai-

kainen mittaus sekä kaasujen jäähtyminen. [22.]   

Sylinterin lämpötilaa mitataan yleensä yhdestä tai useammasta paikasta sylinterin pinnalta. 

Näillä mittauksilla pyritään saamaan selville itse asiassa sulan massan lämpötila. Mitattaessa 

termoparilla sylinterin pinnasta mukaan tulee useita muuttujia. Vain yksi niistä on sulan mas-

san lämpötila. Sylinterin pinnasta mitattu lämpötila on yleisesti arvio virtaavan massan läm-

pötilasta, mutta sitä käytetään usein sylinterin lämpötilan säätöön ja siitä nähdään kuitenkin, 

milloin lämpötila on tasaantunut.[22.]   

Sulan massan lämpötilaa voidaan mitata useilla erilaisilla termoparin asennustavoilla. Termo-

parit voidaan asentaa suoraan sulakanaviin lähelle seinämiä. Ne voidaan asentaa erityiseen 

laajennusosaan tai termopareja voidaan liikutella mekaanisesti. Sylinterin tai kuumakanavis-

ton seinämiin tai laajennusosaan asennettujen termoparien ongelmana on mittaukseen mu-

kana tuleva seinämän tai muun johdinaineen lämpötilaero. Seinämän läheltä luettu lämpötila 

on jotakin seinämän ja sulan massan väliltä. Usein seinämän lämpötila on kuitenkin tarpeeksi 

lähellä massan lämpötilaa, joten mittaustuloksesta tulee tarpeeksi tarkka. Laajennusosissa 

olevien termoparien kohdalla lämpötilaero voidaan laskea teoreettisesti, mutta kaikkien laa-

jennusosien tulee olla samaa materiaalia, samankokoisia ja samalla etäisyydellä sulasta mas-

sasta.  Liikuteltavissa olevilla antureilla saadaan paras kuva sulan massan lämpötilaprofiilista 

ja todellisesta lämpötilasta. Ongelmana liikkuvissa antureissa on antureiden hystereesi(1) ja 

mahdollinen anturinkärjen aiheuttama leikkauslämpeneminen. Liikuteltavat anturit ovat har-

vinaisia hankalan ja kalliin rakenteen vuoksi. [22.] 

(1) Anturin hystereesi kuvaa mittaushetken ja todellisuuden välistä eroa. Hystereesi on antureissa 

yleensä epätoivottu ominaisuus. Esimerkiksi kuumasta kylmään siirryttäessä anturin oma massa 

on varastoinut itseensä lämpöä, joka vaikuttaa hetken myös kylmemmässä ja vääristää mittausta.  

Termopareilla sulan massan lämpötilaa mitattaessa on muistettava kolme pääasiaa. Ensim-

mäisenä lämmönjohtumisesta johtuva mittausvirhe asennettaessa termopari kanaviston sei-

nään. Toisena massan leikkaantumisesta johtuva lämmönnousu asennettaessa anturi suoraan 
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sulakanavassa olevan massan sekaan.  Kolmantena on muistettava antureista ja massasta joh-

tuva hystereesi säädettäessä lämpötilaa. [22.] 

Lopputuotteen laadun ja kustannusten kannalta olisi parasta, jos sulan massan lämpötila pys-

tyttäisiin mittaamaan luotettavasti. Edellä mainittujen seikkojen takia tyydytään yleisesti vas-

tusten lämpötilan mittaukseen. Sellaisilla materiaaleilla, jotka kestävät lämpötilojen suurtakin 

vaihtelua, vastusten mittaamisella ja säätämisellä saavutetaan riittävä tarkkuus. Tällainen ma-

teriaali on esimerkiksi polypropeeni. Kuvassa 24 on vertailtu normaalin ja korkean lämpöti-

lan vaikutusta jäähdytysaikaan sekä kokonaiskustannuksiin. Kuvaan on lisätty polypropeenin 

keskimääräisiä lämpötilapisteitä. 

 

Kuva 24. Sulan lämpötila ja menetetty voitto [22.] 

Herkemmillä materiaaleilla, kuten POM tai PA6, täytyy lämpötilan mittaus ja säätäminen ta-

pahtua tarkasti ja luotettavasti. Näillä materiaaleilla lämpötilaikkuna, jossa valutapahtuman 

aikana tulisi pysyä, on 20–30 Co.   

  

165 Co

 

220 Co

 

>300 Co
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11.2  Muotin jäähdytyskanavisto 

Muotin jäähdyttäminen eli temperointi on toinen tärkeä osa-alue, joka on hallittava hyvin. 

Massan virtaus pesissä, tasainen jäähtyminen, jännityksettömät tuotteet sekä muut osa-alueet 

vaativat oikein suunnitellut ja toteutetut muotin jäähdytyskanavistot. Jaksoajan pisin osa on 

jäähdytys, joka on funktio sulan massan lämpötilasta, muotin lämmöstä ja lämmönsiirrosta 

[22]. 

Lämmönsiirron kolme tapaa ovat radiaatio, konventio ja konduktio. Muotissa lämpöä siirtyy 

muovista pesien ja keernojen kautta. Lämmönsiirtoon osaltaan vaikuttavia tekijöitä ovat va-

lettavan osan koko ja muoto, massan ja temperointiaineen virtaus, pintalämpötilat pesissä ja 

keernoissa sekä muotin keskimääräinen jäähdytyslämpötila. [22.]  

Mitä kylmempi on muotin keskimääräinen jäähdytyslämpötila, sitä suurempi on lämmönsiir-

tonopeus. Liian kylmä muotti ei kuitenkaan ole lopputuloksen kannalta paras mahdollinen. 

Liian kylmässä muotissa tavataan helposti täyttymisongelmia, kappaleen pintavikoja ja epä-

toivottuja jännityksiä. [22.] 

Tärkeimmät muotin suunnittelussa ja valmistamisessa temperoinnin ja muotin osalta huomi-

oitavat asiat ovat jäähdytyslinjojen sijainnit, pituudet ja halkaisijat, jäähdytyslinjojen pinnan-

karheus, paineen alenema sekä muotin materiaali. [22.] 

Muovin jäähtyminen ja muotissa tapahtuva lämmönsiirto on tehokkainta silloin, kun tempe-

rointineste virtaa turbulenttisesti. Turbulenttinen virtaus tulee tarvittaessa järjestää jokaiselle 

jäähdytyskanavalle erikseen. Muotin jäähdytyskanaviston käyttäytymistä tarkastellessa ja mi-

tattaessa huomio tulee kohdistaa jokaiseen jäähdytyskanavaan erikseen. Kanavista mitataan 

virtaama, paine- sekä lämpötilaero tulo- ja menopuolelta. [22.]  
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12  MITTAUKSET 

Muotin sähköisten osien mittauksella saadaan selville lämmitysvastusten ja termoparein kun-

to. Mittaamalla komponentit voidaan tuloksia verrata uusien komponenttien arvoihin ja sitä 

kautta arvioida korjausten tai seurannan tarpeet. Ruiskuvalumuoteista mitataan vastukset ja 

termoparit. Temperointilaitteista mitataan lähtevän ja palaavan veden lämpötila liitosmuhvin 

ulkopinnasta pintalämpömittarilla. Yhdelle muoteista tehdään tarkempi mittaus, joka sisältää 

muotille menevän ja muotista tulevan veden lämpötila- ja paineenmittauksen suoraan putkis-

tosta.  

12.1  Vastusten ja termoparien mittaaminen 

Vastukset ja termoparit mitattiin muoteissa olevista liittimistä (kuva 25). Näin komponenteis-

ta saatiin samanlainen ”kuva” kuin kuumakanavasäätimet saavat. Mittaukset suoritettiin huo-

neenlämpöisille muoteille.  

Vastuksista mitattiin resistanssi yleismittarilla (Fluke 179). Termoparit mitattiin käyttämällä 

digitaalista lämpömittaria, joka lukee sekä K- että J-tyypin termopareja. Mittaukset suoritet-

tiin laittamalla vertailuanturi muotin temperointikanavaan ja muotin omien termoparien 

näyttämä mitattiin liittimistä. Mittauksissa käytettiin Amprobe TMD-10 -lämpömittaria. 

 

Kuva 25. Vastusten ja termoparien liitinjärjestys 

Vastusten ja termoparien mittaamiseen voidaan käyttää pelkästään yleismittaria, jos käytettä-

vissä ei ole lämpömittaria, jolla voidaan lukea J-tyypin termoparin lämpötila.  
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Lämmitysvastuksista mitataan resistanssi, jota verrataan vastuksen alkuperäistä tehoa vastaa-

vaan vastukseen. Vastusten johtimista mitataan resistanssi myös maata vasten. Vastuksia 

maata vasten mittaamalla selvitetään mahdollinen kosteus vastusten eristeessä.   

Termoparien mittaukseen valmistettiin välijohto liittimeltä mittarille. Johtimena käytettiin 

vanhan J-tyypin termoparin johtoa, jonka toiseen päähän lisättiin holkit, jolloin johdot saatiin 

kiinteästi liittimiin kiinni. Yleismittarilla termopareja mitattaessa mitataan resistanssia.  

Kunnossa olevia huoneenlämpöisiä J-tyypin termopareja yleismittarilla mitattaessa vastuksen 

tulisi olla 2,5–20 Ω, kuitenkin <30 Ω. Yleisimmin huoneenlämpöisten termoparien vastus on 

välillä 6–12 Ω. Termoparien välinen ero ei saa olla enemmän kuin 25 %. Kuumalla termopa-

rilla vastusarvo voi vaihdella negatiivisesta aina 50 Ω:iin, riippuen lämpötilasta. DIN-

standardin mukaisessa J-tyypin termoparissa + on punainen ja – on valkoinen johdin. Vas-

tusarvo tulee mitata johdoista myös ristiin. Kunnossa olevan termoparin arvot ovat 80 %:n 

sisällä toisistaan. [16.] [23.] 

12.2  Lohkovastuksen lämpötilajakauman mittaus 

Yhdelle muotille suoritettiin huollossa vertailumittaus. Mittauksessa pyrittiin selvittämään, 

onko muotissa oleva lämpötila sama kuin kuumakanavasäätimestä säädetty. Mittaus suoritet-

tiin säätämällä kuumakanavasäätimestä lämpötila halutuksi ja lämpötilan annettiin tasautua 

hetki ennen mittauksen suorittamista. Mittauspisteiksi valittiin kolme eri kohtaa vastuksesta. 

Käytetty kuumakanavasäädin oli Feller MCS 2008, ja lämpömittarina käytettiin Amprobe 

TMD-10 -mittaria pintamittauspuikolla.  

12.3  Ajonaikaiset mittaukset 

Ajonaikaiset mittaukset suoritettiin itse valmistetun mittalaitteen avulla (kuva 26).   Lämpöti-

lanmittausanturina toimi J-tyypin termopari, jota luettiin Amprobe TMD-10                          

-lämpötilamittarilla. Painetta mitattiin Armaturenbau RChg 63-3 -painemittarilla. Painemitta-

rin maksimipaine oli 15 bar ja lukutarkkuus 0,5 bar. Painemittauksen tarkoituksena ei ollut 

saada selville absoluuttista painetta järjestelmästä, vaan paine-ero paluu- ja menopuolelta. 
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Kuva 26. Lämpötilan ja paineen mittausinstrumentti 

Ajonaikainen mittaus suoritettiin yksittäisellä ruiskuvalukoneella. Mittausinstrumentti liitet-

tiin suoraan muotissa oleviin vesinippoihin. Mittausten arvot on luettu ruiskuvalukoneen 

käynnissä ollessa. Mittausinstrumentin liittämisen jälkeen ruiskuvalukone laitettiin automaat-

tiajolle ja odotettiin muutamia iskuja ennen arvojen lukemista. 

Ajonaikaisiin mittauksiin lukeutui myös temperointilaitteiden tulo- ja menoveden lämpötilan 

selvittäminen. Mittaukset suoritettiin pintalämpömittaria käyttäen. Lämpötila mitattiin lii-

tosmuhvien pinnasta suoraan temperointilaitteiden takaa (kuva 27).  

 

 

 

Kuva 27. HB-Therm-temperointilaitteen pintalämpötilan mittauspiste [7.] 

Muotille menevän veden mittauspiste Muotilta tulevan veden mittauspiste 
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13  TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

Vastukset ja termoparit mitattiin huoneenlämpöisistä muoteista, jolloin saatiin luotettava ver-

tailulämpötila termopareille ja tulokset ovat vertailukelpoisia valmistajien dokumentaatioihin 

nähden.  

13.1  Sähköiset mittaukset 

Huollossa ja varastossa olevat muotit mitattiin joulukuun 2009 aikana. Mittauspöytäkirjat 

ovat liitteessä 2. 

 Lämmitysvastuksista mitattua resistanssiarvoa verrataan valmistajan ilmoittaman tehon las-

kennalliseen resistanssiin. Kaavasta 1 saadaan virta tehon ja jännitteen avulla. Kun tiedetään 

vastuksen vaatima virta, voidaan kaavalla 2 laskea vastuksen resistanssi.  

Virta lasketaan kaavalla  

          (1) 

missä 

I= virta (A) 

P= teho (W) 

U= jännite (V). 
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Resistanssi lasketaan kaavalla  

           (2) 

missä 

R= resistanssi (Ω) 

U= jännite (V) 

I= virta (A). 

Mold-Mastersin ja Huskyn kunnossapitoohjeistus suosittaa lämmitysvastukset vaihdettaviksi, 

mikäli muotissa olevien vastusten resistanssi eroaa + 10 % tai -5 % nimellisarvoisen vastuk-

sen resistanssista [16] [23]. Työssä otettiin käyttöön edellä mainitut rajat vastusten kuntoa 

määriteltäessä. 

Termoparit mitattiin samaan aikaan kuin vastukset. Termoparien mittaus suoritettiin vertai-

lulämpötilan avulla.  Käytetyn lämpömittarin tarkkuus on valmistajan mukaan ±(0,05 % rdg 

+ 0,7 Co), eli 20 Co lämpötilassa ± 0,71 Co ja Fellerin kuumakanavasäädinten tarkkuus on 

0,25 K [25] [26]. Täten mittausepävarmuus, laitteiston säätötarkkuus sekä prosessissa käyte-

tyn raaka-aineen vaatimukset huomioon ottaen kuumakanaviston lämmönsäätötarkkuusvaa-

timukseksi sovittiin ± 3 Co verrattuna vertailulämpötilaan. 

Tällä hetkellä kaikissa yrityksen tuotannossa käytettävissä kuumakanavamuoteissa jakopalkis-

tojen ja syöttöholkkien vastukset ovat samantehoiset. Yksittäiset vastukset jakopalkistossa 

ovat teholtaan 350 W ja syöttöholkin vastus 295 W. Jakopalkisto jakaantuu kolmeen säätö-

vyöhykkeeseen, joissa on kussakin kaksi vastusta rinnan. 

Muoteissa käytettävien vastusten nimellistehoarvot on saatu muottivalmistajan toimittamista 

dokumenteista. Muotit jaettiin neljään erilliseen lohkoon tulosten tarkastelun helpottamisek-

si. Lohko A on vasemmalla ylhäällä, B on sen alapuolella, C on oikealla ylhäällä ja D on sen 

alapuolella. 
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M001 Tuote 1 

Muotissa M001 olevat lohkovastukset ovat teholtaan 600 W. Mittausten mukaan niiden ero 

tehdasarvoon on noin 2 %, joten ne ovat kunnossa, kuten myös termoparit. Jakopalkkien ja 

syöttöholkin vastukset ja termoparit ovat myös kunnossa. Pystypalkkien (5 & 5a ja 6 & 6a) 

ero vertailuarvoon on noin 4 %, mutta tämä ei aiheuta toimenpiteitä. Termoparien lämpöti-

laero on alle 1 Co vertailulämpötilaan. 

M002 Tuote 2 

Muotin M002 lohkovastusten nimellisteho on 470 W. Lohkovastusten ero tehdasarvoon on 

mittausten mukaan -5 % – (-6).  Arvot ylittävät määritellyt rajat, ja vastusket olisi vaihdettava.  

Jakopalkistossa ja syöttöholkilla ero on alle 2,5 %.  Kaikkien muotissa olevien termoparien 

lämpötilaerot vertailulämpötilaan ovat alle 1 Co.   

M003 Tuote 3 

Muotissa M003 käytetään lohkovastuksina 470 W nimellistehoisia vastuksia.  Lohkon C re-

sistanssiero on lähes (-)5 %, joten se voisi olla viisasta vaihtaa. Lohkon A ero nimellistehoon 

on 3,9 %, joten sitä tulisi seurata. Muiden lohkojen ja jakopalkkien sekä syöttöholkin arvot 

ovat hyvät.  Kaikkien termoparien ero vertailulämpötilaan on alle 1 Co.  

M004 Tuote 4 

Muotissa M004 käytettävät vastukset ovat nimellisteholtaan 470 W. Lohkojen C ja D ero 

nimellisarvoon on reilu -6 %.  Lohkossa A ero on lähes -5 % ja lohkon kaksi ero                   

-3,7 %.  Lohkoissa olevat erot nimellisarvoihin ovat sen verran suuret, että vastukset kaikki 

olisi vaihdettava. Jakopalkistossa ja syöttöholkilla olevat vastukset ovat kunnossa eivätkä  

vaadi toimenpiteitä. Termoparit ovat alle 1 Co :n päässä vertailulämpötilasta. 
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M005 Tuote 5 

Muotin M005 lohkovastuksina käytetään 570 W nimellistehollisia vastuksia. Muotin lohko, 

palkki ja syöttöaukon vastukset ovat kunnossa. Termoparit ovat myös alle 1 Co :n päässä ver-

tailulämpötilasta. 

M006 Tuote 6 

Muotissa M006 käytetään 570 W vastuksia. Muotin vastusten ero nimellisarvoon on hälyttä-

vä. Lohkojen erot vaihtelevat välillä 13,2 – 19,0 % välillä. Palkkien vastukset vaihtelevat noin 

välillä 12 – 14,5 %. Vain syöttöholkin ero nimellisarvoon on hyvä. Termoparit ovat kunnos-

sa vaihdellen yhden asteen eron välillä vertailuarvoon nähden. 

Muotissa M006 olevat vastukset on mitattu kolmeen eri kertaan, kolmella eri yleismittarilla. 

Mittarien väliset erot ovat olleet alle ohmin, joten lämmitysvastusten mittaustuloksia voidaan 

pitää luotettavina. 

M007 Tuote 7 

Muotissa M007 käytettävät lohkovastukset ovat nimellisteholtaan 570 W. Muotin M006 ja 

M007 tulokset ovat lähes yhteneväiset, mutta muotissa M007 myös syöttöholkin ero on sen 

verran suuri (-3,5 %), että siihen olisi kiinnitettävä huomiota.  

Muotin M007 termoparit on mitattu poikkeuksellisesti huoneenlämpöä korkeammassa läm-

pötilassa. Muotin vertailulämpötila oli 32 Co.  

Muotti M007 on myös mitattu useampaan kertaan, joten tässäkin tapauksessa lämmitysvas-

tusten mittaustuloksia voidaan pitää luotettavina. 

M008 Tuote 8 

Muotin M008 lohkovastukset ovat nimellisarvoltaan 470 W. Lohkon A vastus on mittauksen 

mukaan vaihdettava, koska vastuksen resistanssin on -4,8 % nimellisarvostaan.  Muut lohko-

vastukset ovat selvästi määriteltyjen rajojen sisällä. Palkissa 5 & 5s olevat vastukset ovat 6,4 

% alkuperäisestä nimellisarvostaan, joten ne eivät vaadi välittömiä toimenpiteitä. Palkkien 6 
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& 6a sekä 7 & 7a vastukset sen sijaan pitäisi vaihtaa. Palkissa 6 & 6a olevat vastukset eroavat 

alkuperäisestä 9,8 %:n verran. 7 & 7a palkkivastukset eroavat nimellisarvostaan 7,8 %, joten 

nekin olisi hyvä vaihtaa uusiin. Syöttöholkin vastus on hyvässä kunnossa eikä vaadi toimen-

piteitä. Muotissa olevat termoparit ovat kunnossa. Ero vertailulämpötilaan oli alle 1 Co. 

M009 Tuote 9 

Muotin M009 lohkoissa B ja D olevat vastukset ovat ylittäneet vaihtokynnyksen sekä lohkot 

A ja C ovat lähes 8 % nimellisarvostaan, joten lohkovastukset olisi hyvä vaihtaa. 5 & 5a pal-

kissa olevat vastukset eroavat 11,7 % nimellisarvosta, 6 & 6a ja 7 & 7a palkkien vastusten 

resistanssi on noin 8 % suurempi kuin nimellisarvo määrittää. Syöttöholkin vastus on kui-

tenkin lähes nimellisarvossaan. Muotissa olevat termoparit ovat kunnossa ja vastaavat lähes 

vertailuarvoa. 

Lohkovastuksen lämpöjakauman selvitys 

Lohkovastuksen lämpöjakauma mitattiin muotista M003. Kuvasta 28 ilmenee lämmitysvas-

tuksen ja termoparin sijainti lohkoholkissa sekä mittauspisteiden sijainti. 

 

Kuva 28. Periaatekuva vastuksen ja termoparin sijainnista lohkoholkissa 

Mittauksista näkyi selvä yhteys termoparin sijainnin, vastuksen rakenteesta johtuvan hotspo-

tin sekä kärjessä periaatteessa kolminkertaisena olevan vastuslangan välillä. Mittaustulokset 

lämpötilaeroineen ovat taulukossa 4. 

  

Lämmitysvastus Mittauspiste 1 

Mittauspiste 2, myös 
hotspot alue sijaitsee 
tällä alueella 

Mittauspiste 3 
Termopari 
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Taulukko 4.  Lohkovastuksen mittaustulokset 

M003 Mittauspiste 

Feller MCS 
2008 1 2 3 

Asetusarvo C
o
 Mitattu C

o
 Ero C

o
 Mitattu C

o
 Ero C

o
 Mitattu C

o
 Ero C

o
 

50 40 -10 80 30 70 20 

75 65 -10 150 75 147 72 

100 80 -20 164 64 195 95 

150 135 -15 264 114 280 130 

200 198 -2 340 140 373 173 

 

Termoparin sijainti on perustellusti holkin juuressa, koska siellä sijaitsee kanaviston eräs ah-

taimmista paikoista. Tarve pitää kanava auki ja oikean lämpöisenä näkyy mittaustuloksissa 

selvästi. Mitä lähemmäs valulämpötilaa päästään, sitä pienemmäksi käy mittauspisteen (1) ja 

säädetyn lämpötilan ero. Lämpötilan mittaaminen tapahtuu kuitenkin vastuksen sellaiselta 

alueelta, joka ei lämpene kunnolla. Muoteissa käytettävä vastus testattiin myös irrallaan, jol-

loin todettiin vastuksen tyvessä olevan kylmäalueen, josta voidaan pitää kiinni käsin, vaikka 

muu alue vastuksesta on liian kuuma kädessä pidettäväksi.  Termoparin sijainnista ja putki-

vastusten ominaisuuksiin kuuluvista ominaisuuksista johtuen lämpötila nousee kohtuutto-

man korkeaksi mentäessä holkin kärkeä kohti. Mittauspisteitä 2 ja 3 tarkasteltaessa 200 Co:n 

asetuslämpötilassa on niissä lämpötila ylittänyt jo 300 Co. Lämpötilaero säädetyn ja todellisen 

välillä on suuri. Näin korkeat lämpötilat lähellä neulatonta ruiskutusaukkoa selittävät osaltaan 

useita valmistuksessa syntyviä laatuongelmia, kuten hopeiset tai ruskeat juovat, vuotavat 

ruiskutusaukot tai langanvetotaipumus. Ruiskuvalukoneen häiriössä muotin ollessa auki valu-

lämpötiloissa raaka-aineen ominaisuusmuutokset sekä suoranainen palaminen on todennä-

köistä näin suuren lämpötilaeron vaikutuksesta. Polypropeenin kohdalla 300 Co:n ylitys ei 

kuitenkaan merkitse suoraan raaka-aineen ominaisuuksien muuttumista tai tuhoutumista.  

Syöttöholkilta mitattiin samaan aikaan lämpötiloja, kun lohkoholkin mittaukset suoritettiin. 

Mittauksista ei kuitenkaan tehty pöytäkirjaa, koska rakenteen sisään ei ollut mahdollista näh-

dä. Tarkan mittauspisteen ja termoparin sijainnin määrittämisen mahdottomuuden takia 

syöttöholkilta tutkittiin vain lämpötilajakautumaa. Syöttöholkilta löydettiin myös säädettyä 

arvoa suurempia lämpötiloja. Suurimmillaan lämpötilaero oli 200 Co:n kohdalla, jolloin mitat-

tu lämpötila oli noin 320 Co. 

Edellä käsitellyt huomiot koskevat tilannetta, jossa vastuksen holkki on paljaana ilman muita 

osia, muovia ja temperointikiertoa. Tilanne muuttuu erilaiseksi, kun muotti on ajokuntoinen 
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ja muotissa kiertää temperointivesi. Kuvaa 29 on muokattu, mutta siitä selviää osien sijainnit. 

Kuvasta nähdään, että lohkoholkin päälle tulee toinen holkki, jossa on kiinni tähti. Muovi 

virtaa ulomman holkin ja muottilohkon pintaa pitkin tähden sakaroille, joka jakaa muovin 

pesiin toimien samalla suuttimen osana. Tähti sijoittuu rakenteessa vastuksen kaikkein kuu-

mimmalle osalle. Tähti on kuitenkin kiinnitetty ulompaan holkkiin, jolloin lämpö tasaantuu 

myös siihen. Ulompi holkki tasaa vastusholkin lämpötilaa muottilevyyn päin lisäten lämpö-

kuormaa termoparille. Rakenteeseen on rakennettu myös lämpöä siirtävä erikoismetallitappi. 

Tappi on liikkuvalla puolella, ja sen tulee koskettaa lohkon keskustaa aina muotin kiinni ol-

lessa.  

Teoreettisesti muovi käyttäytyy kyseessä olevassa rakenteessa siten, että raaka-aine on sulaa 

lämmönlähdettä vasten ja muotin puolella on jähmeän, lähes kiinteän muovin alue. Jähmeän 

muovin tarkoituksena on toimia eristeenä muotin ja kuumakanavan välillä. Jähmeäalueen 

puuttuminen lisää muotin jäähdytyksen tarvetta, pidentää jaksonaikaa, aiheuttaa mahdollisesti 

muita epätoivottuja termisiä ilmiöitä muotin muissa osissa sekä lisää energiankulutusta.  Peri-

aatteessa jähmeäalueen pitäisi heikentää jäähdytystapin toimintaa, ainakin normaalitoimin-

nassa. Muotin ollessa auki jähmeä alue häviää, koska lämpöä ei siirry enää muovin eikä 

myöskään jäähdytystapin mukana. Kuten aiemmin todettiin, osana suutinta toimiva tähti si-

jaitsee aivan vastuksen kuumimman pisteen päällä, joten voidaan perustellusti olettaa sen 

olevan liian kuuma säädettyyn arvoon verrattuna.   
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Kuva 29 Lohkon ja pesän poikkileikkaus  

Langanvetotaipumus johtuu usein liian kuumasta suuttimesta, jolloin siinä oleva raaka-aine ei 

jähmety ja katkea vaan lähtee vetämään lankaa. Hopeiset juovat taas johtuvat hieman liian 

korkeasta kanaviston tai ruuvin lämpötilasta. Ruskeat juovat johtuvat kuitenkin huomattavas-

ti liian korkeasta muovin lämpötilasta. Tällöin kanaviston lämpötila on niin korkea, että 

muovissa tapahtuu hajoamista ja se on lähes palanutta.  

Liian korkeasta raaka-aineen lämpötilasta kielii myös joidenkin muottien kohdalla esiintyvä 

raaka-aineen vuotaminen pesiin muotin ollessa auki. Satunnaisesti hieman pitemmissä seiso-

keissa tapahtuu myös raaka-aineen palamista kanavistoon. Käyttäjän poistettua häiriön tulee 

ensimmäisiä iskuja seurata, koska muotista voi tulla ruskeaa ja jopa mustaa raaka-ainetta. 

13.2  Ajonaikaiset mittaukset  

Ajonaikaisia mittauksia suoritettiin kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä mittauksessa mitattiin 

temperointilaitteiden tulo- ja menovesien lämpötilat. Toisessa mittauksessa mitattiin yhden 

muotin temperointiveden lämpötila ja paine suoraan kanavasta. 
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Temperointilaitteet 

Temperointilaitteiden lämpötilat mitattiin pintalämpötiloina liitosmuhvien pinnasta, heti 

temperointilaitteen takaa.  

Temperointilaitteet mitattiin ajossa. Jokainen mitattu temperointilaite oli ollut ajossa pitem-

pään, joten muotin ja temperointiveden lämpötila oli tasaantunut.  Temperointilaitteiden kat-

sottiin olevan kunnossa, jos säädetyn lämpötilan ja mitatun lämpötilan ero oli pienempi kuin 

5 Co. Muotilta mitatuissa lämpötiloissa huomioitiin pintalämpötilan ja kanavasta mitatun 

lämpötilan olevan kahden asteen sisällä toisistaan, joten lämpötilaerosta ei muodostu liian 

suurta.  Taulukossa 5 ovat mittaustulokset temperointilaitteista. Erosarakkeessa oleva väri 

ilmaisee laitteen kunnon. Vihreä on kunnossa, mutta punainen on yli rajojen. 

 
Taulukko 5. Temperointilaitteiden lämpötilamittaukset 

Temperointilaite   Kone Kiinteä Liikkuva Asetus (C
o
)  Meno (C

o
) Tulo (C

o
) Ero (C

o
) 

2 xxx   x 30 30 30 0 

5 xxx x   40 34 37 6 

6 xxx   x 50 35 38 15 

8 xxx x   30 29 29 1 

9 xxx   x 35 32 31 3 

12 xxx x   42 36 34 6 

13 xxx     30 27 25 3 

14 xxx x   50 39 38 11 

16 xxx   x 40 34 34 6 

19 xxx   x 30 26 27 4 

20 xxx x   40 30 30 10 

20 xxx   x 50 40 40 10 

21 xxx x   35 29 31 6 

22 xxx   x 55 46 47 9 

23 xxx x   35 33 33 2 

24 xxx x   30 27 27 3 

xxx xxx x   30 28 28 2 

xxx xxx   x 30 27 28 3 

 

Temperointilaitteet ovat jakautuneet mittauksen mukaan kahtia. Uudemmat laitteet toimivat 

hyvin tai kohtuullisesti, mutta vanhemmasta päästä olevien laitteiden kohdalla tilanne on toi-

nen. Esimerkiksi eräällä koneella olevat temperointilaitteet oli säädetty 10 Co:n erolle, mutta 

lämpötilaheitto muutti kiertävät vedet lähes samanlämpöisiksi. Toisaalta koneella 2 oleva lai-

te kierrättää vettä 10 Co säädettyä kylmempänä. Temperointilaite 2 on sikäli ongelmallinen, 
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että sen asetus on 30 Co, mutta temperointilaitteen senhetkisen lämpötilan näyttö ei vastaa 

kiertävän veden lämpötilaa, eikä lämpötilan säätö muuta kiertävän veden lämpötilaa.  

Temperointilaitteista mitatut lämpötilaerot eivät kuulosta suurilta, mutta 30 Co:n lämpötilassa 

jo 5 Co:n ero on lähes 17 %. Haluttaessa säätää ruiskuvaluprosessi tarkasti ja toistettavasti 

täytyisi lämpötilaerojen olla myös temperointilaitteilla niin pienet kuin on tarkoituksenmu-

kaista. Kylmempään suuntaan oleva ero ei kuitenkaan ole niin kriittinen kuin liian lämmin 

temperointivesi. 

 

Ajonaikainen mittaus muotilta 

Ajonaikainen mittaus kiinteältä puolelta suoritettiin 11.12.09 klo 8.45–9.20 muotille M009. 

Liikkuvan puolen sisäänmenoa ei voitu mitata samanaikaisesti, vaan mittausinstrumenttia 

jouduttiin muokkaamaan. Samalla jouduttiin vaihtamaan lämpötilanmittausanturi ja sen 

paikka. Anturin ja sen paikan vaihdosta johtuen liikkuvan puolen lämpötila ja paineen mitta-

us ei ole vertailukelpoinen aiempaan mittaukseen. Liikkuvan puolen mittaus suoritettiin 

16.12.09 klo 8.30- 9.15. Lämpötilat on pyöristetty normaalien pyöristyssääntöjen mukaisesti 

lähimpään kokonaisasteeseen. Mittauspöytäkirja on liitteessä 3. 

Mittauksen alkaessa temperointilaitteen lämpötila-asetuksina kiinteällä sekä liikkuvalla puolel-

la oli 30 Co. Lämpötilaksi mitattiin pintalämpömittarilla kiinteältä puolelta 28 Co ja liikkuvalta 

puolelta 27 Co. Virtaamat saatiin temperointilaiteelta. Kiinteän puolen virtaama oli 22,4 

l/min ja liikkuvan puolen virtaama oli 27,5 l/min. 

Muotin kiinteällä puolella tulevan veden lämpötila oli 28–29 Co ja tulopaine 2,0 bar. Lähte-

vän veden lämpötila oli pyöristettynä sama, paine oli 1,5 bar. Liikkuvalla puolella tulevan ve-

den paine oli 3,0 bar. Tulevan veden lämpötila mitattaessa oli 28–29 Co. Ulosmenopuolella 

temperointiveden paine oli 3,5 bar ja veden lämpötila 28–30 Co. 

Muotille menevän veden lämpötila oli mittausten mukaan noin 29 Co, mikä oli lähes tempe-

rointilaitteelta säädetyn mukainen. Muotilta tuleva vesi oli lämmennyt noin asteen verran, 

riippumatta muotin puoliskosta.  Kiinteän puolen menopaine oli 2,0 bar ja tulopaine 1,5 bar. 

Liikkuvalla puolella menevän veden paine oli 3,5 bar ja tulevan veden paine 3,0 bar.  
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Paineet käyttäytyivät oletetusti mittauksissa. Paineen lasku muotissa on normaalia, koska 

muotin kanavistossa on hyvin ahtaita kohtia sekä kulmia. Virtaus muotissa on kuitenkin tur-

bulenttista. 

Jotta lämpötilan nousua voidaan havainnoida, täytyy asiassa tehdä yleistyksiä ja jättää huomi-

oimatta lämmönjohtumisesta sekä suljetusta temperointikierrosta johtuvia asioita. Kaavalla 3 

voidaan laskea raaka-aineen lämmittämiseen tarvittava energia. Oletetaan muotissa olevan 

kaksi iskua raaka-ainetta.   

Tarvittava energia lasketaan kaavalla 

,               (3) 

missä 

E= energia (J) 

ΔT= lämpötilaero (Co) 

C= ominaislämpökapasiteetti (  

m= massa (kg). 

Oletetaan, että raaka-aineen lähtölämpötila on 20 Co ja valuparametrien mukainen lämpötila 

on 220 Co, joten lämpötilaeroksi saadaan 200 Co. Taulukosta 2 saadaan polypropeenin omi-

naislämpökapasiteetti (2 ) eli 2000  ja kahden iskun massa on 0,019904 kg.  

  

  

Oletuksen mukaan raaka-aineen lämmittämiseen tarvitaan 7976 joulea lämpöenergiaa. 

Jos halutaan tarkastella paljonko kiinteän puolen temperointiveteen siirtyy energiaa työkier-

ron aikana, on laskentaa yksinkertaistettava. Laskuissa jätetään tarkoituksellisesti huomioi-

matta johtumisesta ja lämmön tasaantumisesta johtuvat tekijät. Kaavalla 3 voidaan laskea 

kyseisessä ajassa veteen siirtyvä lämpöenergia. Tuleva vesi kiinteällä puolella oli 28 Co, pois 

lukien pesä 2. Lähtevä vesi oli taas 29 Co, joten lämpötilaeroksi saadaan 1 Co. Temperointi-
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laitteen mittaama virtaama oli 22,4 l/min, joten 7 sekunnin työkierrolla muotin läpi virtaa 

2,61 kg vettä. Veden ominaislämpökapasiteetti on 4186 . 

  

  

Edellä suoritetulla tarkastelulla voidaan huomata, että raaka-aineen plastisointiin ja sulana 

pitämiseen tarvittava energia ei riittäisi teoriassa temperointiveden lämmittämiseen. Kaavalla 

4 tarkastelua voidaan jatkaa, jolloin saadaan teoreettinen raaka-aineen lämpötila, jossa siihen 

on sitoutunut riittävästi energiaa nostaakseen temperointiveden lämpötilan 28 Co:sta 29 

Co:seen yhden työkierron aikana. 

                     (4) 

missä 

E= energia (J) 

ΔT= lämpötilaero (Co) 

C= ominaislämpökapasiteetti (  

m= massa (kg) 

Energia saadaan temperointiveden lämmittämiseen tarvittavasta energiasta ja ominaislämpö-

kapasiteetti ja massa raaka-aineen tiedoista. 

  

  

Ajonaikaisiin mittaustuloksiin pohjautuva lämpötarkastelu osoittaisi, että raaka-aineen läm-

pötila järjestelmässä ylittäisi halutun 220 Co ja muotti olisi paikoitellen liian kuuma. Lasken-

nallisia tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin muistettava tarkoituksella tehdyt yleistykset ja 

asioiden yksinkertaistamiset.   
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14  KUNNOSSAPITO- JA KÄYTTÖSUOSITUKSET 

Haluttaessa varmistua kuumakanaviston mahdollisimman hyvästä säätötarkkuudesta ja tasai-

sesta lämpiämisestä olisi lämmitysvastusten kuntoa seurattava tasaisin väliajoin. Vastukset 

ovat helppo ja nopea tarkastaa yleismittarilla. Vastusten vikaantumisen ei pitäisi olla normaa-

liolosuhteissa kovinkaan nopeaa, joten kunnossa oleville vastuksille riittäisi puolivuosittainen 

tarkastus. Tarkastusten väliä pitäisi tihentää, mitä lähimpänä ollaan vaihtopistettä. Taulukossa 

6 on ehdotus lämmitysvastuksien kunnonseurannasta.  

Taulukko 6. Lämmitysvastuksien seurantaväliehdotus 

Resistanssi ero nimellisarvoon (%) Seurannan tarve Tarkastusväli 

>10 Vaihto Vaihto 

7,00 – 9,99 Tarkka seuranta Jokainen määräaikaishuolto 

5,10 – 6,99 Seuranta Joka kolmas määräaikaishuolto 

- 3,49 – 4,99 Kunnossa Puolivuosittain 

- 3,5 – (-4,99) Tarkka seuranta Jokainen määräaikaishuolto 

<-5 Vaihto Vaihto 

 

Termoparit olivat mittaushetkellä poikkeuksetta kunnossa, joten niiden kunnonseurantaa ei 

ole välttämätöntä suorittaa kovin tiheästi. Termoparien kunnonseuranta voidaan toteuttaa 

esimerkiksi vuoden ensimmäisessä määräaikaishuollossa. Termoparien kuntoa voidaan seura-

ta samanlaisella vertailumittauksella kuin työtä tehtäessä. Lämmitysvastusten, kuten myös 

termoparien, sähköisistä mittauksista olisi hyvä tehdä mittauspöytäkirjat. Mittauspöytäkirjois-

ta nähtäisiin helposti vikaantumisen trendi.  

Työtä tehtäessä huomattiin myös huoltojen ja korjausten jäljitettävyyden puute. Kupi-

ohjelmassa olevat tiedot olivat usein tiedoiltaan vajaita ja puutteellisia. Esimerkiksi muottia 

M008 tutkittaessa tiedoista ei aina selvinnyt, mitä ja miksi oli tehty.  Suunnittelemattomat 
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huollot muoteille tilataan kupi-ohjelman kautta, jolloin sinne pitäisi kirjata vikakuvaus mah-

dollisimman tarkasti. Muottihuollon pitäisi merkitä kaikkiin kirjattuihin vikakohtiin vastine 

tarkastuksesta ja mahdollisista huollon suorittamista muista toimenpiteistä. Määräaikaishuol-

lossa ja muiden kuin vikailmoituksessa mainittujen komponenttien vaihdoissa pitäisi kupi-

ohjelmaan kirjata vaihdon syy ja tarkka paikkatieto. Keernojen ja niihin liittyvien osien osalta 

paikkatieto on helppo määritellä, mutta muiden osien kohdalla voitaisiin käyttää kuvissa käy-

tettäviä numeroita. Mahdollisimman tarkka dokumentaatio huolloista ja korjauksista auttaisi 

mahdollisesti toistuvien vikojen diagnosoinnissa sekä suunnittelemaan ja tarkentamaan huol-

tojen tarvetta. Muottien käyttövarmuutta ja kunnossapitoa silmällä pitäen muottien huolto-

ohjeistuksen ajan tasalla pitäminen olisi ehdottoman tärkeää. Oikeiden työtapojen ja mene-

telmien hallinta on nopean ja virheettömän kunnossapidon kannalta ehdoton edellytys.  

Muotin sähköisten osien käytönaikaisesta kunnonvalvonnasta vastaa kuumakanavasäädin. 

Varsinkin uudemmissa kuumakanavasäätimissä on sisään rakennetut diagnostiikka- ja val-

vontaohjelmistot. Uusimmissa kuumakanavasäätimissä on lisäksi erillinen diagnostiikkatila, 

jota voidaan tarvittaessa käyttää. Pitemmissä säilytysjaksoissa lämmitysvastuksiin voi päästä 

kosteutta ja kosteus olisikin saatava pois vastuksista ennen normaalilämpöjen kytkemistä. 

Säätimistä löytyy usein myös niin sanottu soft start, joka hoitaa kosteudenpoiston ennen 

normaalilämpöjä. Mahdollinen kosteus voidaan mitata vastuksista yleismittarilla. Tätä mitta-

usta ei tehty työssä, koska tiedot tästä toteutustavasta saatiin vasta työn loppuvaiheessa. 

Normaalitapauksessa kuivalla vastuksella ei pitäisi olla merkittävää resistanssia muottiin, 

mutta kostealla vastuksella resistanssi on olemassa. Husky* ilmoittaa kostean vastuksen ja 

muotin rungon väliseksi resistanssiksi 100 kΩ – 1 mΩ [23]. Vastusten kosteutta ei ole vält-

tämätöntä mitata huollossa, koska muotit tulevat huoltoon usein ajon jälkeen ja ne varastoi-

daan huollon jälkeen. Tämän vuoksi olisikin tärkeää käyttää, mikäli mahdollista, kosteuden-

poistomoodia kuumakanavasäätimestä. 

*Yksi suurimmista ja vanhimmista erillisten kuumakanavistojen valmistajista.  

Temperointilaitteet olisi tulosten mukaan hyvä ottaa määräaikaishuolto-ohjelmaan mukaan. 

Useiden temperointilaitteiden lämpötilaero oli kasvanut liian suureksi. Tämä voi johtua lait-

teiden sisäisten lämpötila-anturien virheistä, lämmönvaihtimen tehottomuudesta ja jopa vää-

ristä säädöistä. Temperointilaitteiden nykyinen kytkentätapa jäähdytysjärjestelmään ei mah-

dollista laitteiden jouhevaa vaihtoa. Pikaliittimillä toteutettu kytkentä olisi joustavampi tapa 
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liittää laitteet verkostoon. Liitäntätavan vaihto voisi olla helpointa toteuttaa huolto-ohjelman 

ensimmäisessä vaiheessa. Temperointilaitteiden kalibrointi on toteutettavissa ainakin 

 HB-Thermin osalta omassa huollossa. Kalibroinnin mahdollistavat ohjelmistot ja muut 

mahdollisesti tarvittavat komponentit ovat saatavissa tarvittaessa maahantuojilta. Temperoin-

tilaitteiden kalibrointi voidaan haluttaessa sivuuttaa vertailumittauksella. Kuten ajonaikaisissa 

mittauksissa todettiin, oli pintalämpömittarilla mitattu verkoston lämpötila hyvin lähellä to-

dellista lämpötilaa. Tällä tavalla temperointijärjestelmän lämpötila voitaisiin säätää halutuksi. 

Ongelmaksi tällaisessa säätämisessä koituisi temperointilaitteiden näyttämän ja todellisen 

lämpötilan ero. Aina kun lämpötilaa pitäisi säätää, täytyisi säätö tehdä erillisen lämpötilamit-

tarin avulla.  Haluttaessa mahdollisimman tarkka temperointijärjestelmän lämpötila on esi-

merkiksi uusiin HB-Thermin temprointilaitteisiin saatavissa optiona ulkoisen lämpötila-

anturin liitäntä. Temperointilaite voidaan ohjata käyttämään lämpötilan säädössään tätä antu-

ria. 
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15  YHTEENVETO 

Insinöörityön tarkoitus oli selvittää muoviosien valmistuksessa käytettävien kuumakanava-

muottien sähköisten osien kunto, huoltojen ja kalibrointien tarpeellisuus sekä muoteissa käy-

tettyjen kuumakanavasäädinten yhteentoimivuus kuumakanaviston kanssa. Työssä tutkittiin 

myös temperointijärjestelmän säädetyn ja todellisen lämpötilan eroa. Insinöörityön tavoittei-

na oli ennakkohuolto- ja korjaustarpeen selvittäminen sekä tarvittaessa suositusten laatimi-

nen laitteiden käytöstä ja kunnonvalvonnasta.  

Työ aloitettiin tutustumalla ruiskuvalumuottien teoriaan, jolloin todettiin työn menestyksek-

kään suorittamisen ja analyysien tekemisen vaativan ruiskuvalun teorian kokonaisvaltaista 

tuntemista. Teoriaan tutustuminen ja sen jäsentäminen työn kannalta tarpeelliseen muotoon 

vei työstä kaikkein pisimmän ajan, mutta ilman näin laajaa teorian käsittelyä työn tulokset 

olisivat jääneet heikoiksi. 

Teorian kirjoittamisen aikana suoritettiin myös työhön kuuluvia mittauksia. Mittaukset aloi-

tettiin lohkovastusten lämpöjakauman selvittämisellä. Samalla kun muottia tutkittiin sisältä 

ulospäin, selventyi käytettyjen muottien kuumakanaviston rakenne. Lohkovastuksista mitta-

uksia jatkettiin vastusten ja termoparien sähköisiin mittauksiin. Työn viimeisenä osiona suo-

ritettiin temperointilaiteiden ja temperointikierron tutkiminen ja mittaukset.  

Työn tulokseksi saatiin selvä kuva sähköisten osien kunnosta sekä toiminnasta ja temperoin-

ti-järjestelmän tilasta niiltä osin, kuin tämän työn puitteissa mitattiin. Mittausten perusteella 

termoparit eivät vaadi toimenpiteitä tai jatkuvaa seurantaa. Lämmitysvastuksien osalta puo-

lestaan suositellaan jatkuvaa kunnonseurantaa. Kuumakanavasäädinten käytön tai niiden 

toiminnan osalta ei huomattu mittausten aikana mitään ongelmia tai käyttövirheitä, joten tä-

hän osaan työssä ei tarvinnut puuttua. Työhön johtaneet syyt eivät mittausten mukaan johdu 

suoraan käyttäjistä tai laitteista, vaan asia on monimutkaisempi.  Kalibrointitarvetta tai tar-

kennettua käyttöohjeistusta ei kuumakanaviston komponenttien tai toimilaitteiden osalta 

esiintynyt. Temperointilaitteet olisi otettava huolto-ohjelmiin mukaan ja kalibroitava, tai to-

dellinen lämpötila olisi todennettava jollakin toisella tavalla.  

Kokonaisuutena muotin lämpömekaniikasta saatiin hyvä kuva. Osa havainnoista perustuu 

hypoteesiin, jota mittaustulokset tukevat. Niin pitkään kuin kuumakanaviston ylilämmön hy-

poteeseja ei pystytä kumoamaan, niihin toivottavasti suhtauduttaisiin vakavasti. Muoteissa 
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mahdollisesti esiintyvät lämpöpisteet hankaloittavat ja mahdollisesti estävät jaksonaikojen 

lyhentämisen ja prosessin tarkan säätämisen. Mahdollisesti uusia muotteja suunniteltaessa 

asia tulisi ottaa esille muottivalmistajan kanssa. Edellä esitettyjen asioiden takia tulevaisuu-

dessa olisi hyvä suorittaa muotin kanaviston tarkempi ajonaikainen lämpötilojen sekä painei-

den tutkimus, jotta havainnot voitaisiin todentaa tai kumota. 

Työtä suoritettaessa huomattiin temperointikierron olevan epäselvä. Kaikki muotille tulevat 

ja niistä lähtevät letkut olivat sinisiä, joten ilman ruiskuvalukoneen pysäyttämistä ulkopuoli-

nen ei voi tietää, onko kyseessä tuleva vai menevä kierto. Temperointikierron letkutuksen 

visualisointi sinisellä ja punaisella sekä kaikkien siihen liittyvien komponenttien selvät ja nä-

kyvät merkinnät olisivat tarpeen.  
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LIITE2/1 

 

Muotti:. Jännite (V) 
 

      
 

Vastus 

  Laskettu Mitattu 
Laskennallinen  teho 
(W) 

Ero 
(Ω) 

Ero 
(%) 

 Nimellisteho 
(W) 

 resistanssi 
(Ω) 

vastus 
(Ω)  teho (W) 

 1 600 88,2 90,3 586 -14,2 2,4 
 2 600 88,2 90,2 586 -13,5 2,3 
 3 600 88,2 89,9 588 -11,6 2,0 
 4 600 88,2 89,6 590 -9,6 1,6 
 5 & 5a 700 75,6 78,5 674 -26,1 3,9 
 6 & 6a 700 75,6 78,9 670 -29,5 4,4 
 7 &7a 700 75,6 77,4 683 -16,5 2,4 
 8 295 179,3 174,8 303 7,6 -2,5 
 

 Termopari Mitattu C
o
 Vertailu C

o
 Ero C

o
 Ero % 

   1 21,5 20,8 0,7 3,3 
   2 21,9 20,8 1,1 5,0 
   3 21,5 20,8 0,7 3,3 
   4 21,2 20,8 0,4 1,9 
   5 21,3 20,8 0,5 2,3 
   6 21,2 20,8 0,4 1,9 
   7 21,4 20,8 0,6 2,8 
   8 21,4 20,8 0,6 2,8 
   

        

         

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Huom! 5&5a, 6&6a ja 7&7a koostuvat kahdesta 350W vastuksesta.  
   ja näkyvät järjestelmässä yhtenä 700W vastuksena 
   



LIITE2/2 

 

Muotti Jännite (V) 
  

    

    Laskettu Mitattu Laskennallinen 

Ero 
(Ω) Ero (%) Vastus 

Nimellisteho 
(W) 

 resistanssi 
(Ω) vastus (Ω)  teho (W) 

1 470 112,6 106,8 495,3 -5,8 -5,1 

2 470 112,6 106 499,1 -6,6 -5,8 

3 470 112,6 105,5 501,4 -7,1 -6,3 

4 470 112,6 106 499,1 -6,6 -5,8 

5 & 5a 700 75,6 76,9 687,9 1,3 1,8 

6 & 6a 700 75,6 77,4 683,5 1,8 2,4 

7 &7a 700 75,6 76,5 691,5 0,9 1,2 

8 295 179,3 178,6 296,2 -0,7 -0,4 

  Termopari Mitattu C
o
 Vertailu C

o
 Ero C

o
 Ero % 

  1 22 21 1,0 5 
  2 22 21 0,9 4 
  3 22 21 1,0 5 
  4 22 21 0,7 3 
  5 22 21 0,5 2 
  6 22 21 0,9 4 
  7 21 21 0,4 2 
  8 21 21 0,3 1 
   

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Huom! 5&5a, 6&6a ja 7&7a koostuvat kahdesta 350W vastuksesta.  
  ja näkyvät järjestelmässä yhtenä 700W vastuksena 
   



LIITE2/3 

 

Muotti: Jännite (V) 
 

      
     Laskettu Mitattu Laskennallinen 

Ero 
(Ω) Ero (%) 

 

Vastus 
Nimellisteho 

(W) 
 resistanssi 

(Ω) 
vastus 

(Ω)  teho (W) 
 1 470 112,6 108,2 489 -4,4 -3,9 
 2 470 112,6 107,2 493 -5,4 -4,8 
 3 470 112,6 110,8 477 -1,8 -1,6 
 4 470 112,6 110,3 480 -2,3 -2,0 
 5 & 5a 700 75,6 75,8 698 0,2 0,3 
 6 & 6a 700 75,6 76,8 689 1,2 1,6 
 7 &7a 700 75,6 74,5 710 -1,1 -1,4 
 8 295 179,3 183,5 288 4,2 2,3 
 

 Termopari Mitattu C
o
 Vertailu C

o
 Ero C

o
 Ero % 

   1 20,8 20,8 0,0 0,0 
   2 21,0 20,8 0,2 1,0 
   3 21,1 20,8 0,3 1,4 
   4 21,0 20,8 0,2 1,0 
   5 21,0 20,8 0,2 1,0 
   6 21,1 20,8 0,3 1,4 
   7 21,2 20,8 0,4 1,9 
   8 20,8 20,8 0,0 0,0 
    

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Huom! 5&5a, 6&6a ja 7&7a koostuvat kahdesta 350W vastuksesta.  
   ja näkyvät järjestelmässä yhtenä 700W vastuksena 
    



LIITE2/4 

 

Muotti:  Jännite (V) 
 

      
     Laskettu Mitattu Laskennallinen 

Ero 
(Ω) 

Ero 
(%) 

 

Vastus 
Nimellisteho 

(W) 
 resistanssi 

(Ω) 
vastus 

(Ω)  teho (W) 
 1 470 112,6 107 494 -5,6 -4,9 
 2 470 112,6 108,4 488 -4,2 -3,7 
 3 470 112,6 105,5 501 -7,1 -6,3 
 4 470 112,6 105,3 502 -7,3 -6,4 
 5 & 5a 700 75,6 77,1 686 1,5 2,0 
 6 & 6a 700 75,6 78,6 673 3,0 4,0 
 7 &7a 700 75,6 77,4 683 1,8 2,4 
 8 295 179,3 186,7 283 7,4 4,1 
 

  Termopari Mitattu C
o
 Vertailu C

o
 Ero C

o
 Ero % 

   1 21,0 20,9 0,1 0,5 
   2 21,3 20,9 0,4 1,9 
   3 21,5 20,9 0,6 2,8 
   4 21,7 20,9 0,8 3,7 
   5 21,5 20,9 0,6 2,8 
   6 21,6 20,9 0,7 3,2 
   7 21,4 20,9 0,5 2,3 
   8 21,4 20,9 0,5 2,3 
    

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Huom! 5&5a, 6&6a ja 7&7a koostuvat kahdesta 350W vastuksesta.  
   ja näkyvät järjestelmässä yhtenä 700W vastuksena 
    



LIITE2/5 

 

Muotti:  Jännite (V) 
 

      
     Laskettu Mitattu Laskennallinen 

Ero 
(Ω) 

Ero 
(%) 

 

Vastus 
Nimellisteho 

(W) 
 resistanssi 

(Ω) 
vastus 

(Ω)  teho (W) 
 1 570 92,8 94,2 562 1,4 1,5 
 2 570 92,8 93,8 564 1,0 1,1 
 3 570 92,8 93,3 567 0,5 0,5 
 4 570 92,8 94,5 560 1,7 1,8 
 5 & 5a 700 75,6 77,4 683 1,8 2,4 
 6 & 6a 700 75,6 77,5 683 1,9 2,6 
 7 &7a 700 75,6 77,4 683 1,8 2,4 
 8 295 179,3 189,4 279 10,1 5,6 
 

  Termopari Mitattu C
o
 Vertailu C

o
 Ero C

o
 Ero % 

   1 20,3 20,3 0,0 0,0 
   2 20,5 20,3 0,2 1,0 
   3 20,7 20,3 0,4 1,9 
   4 21,0 20,3 0,7 3,3 
   5 20,5 20,3 0,2 1,0 
   6 20,7 20,3 0,4 1,9 
   7 20,6 20,3 0,3 1,5 
   8 20,7 20,3 0,4 1,9 
    

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Huom! 5&5a, 6&6a ja 7&7a koostuvat kahdesta 350W vastuksesta.  
   ja näkyvät järjestelmässä yhtenä 700W vastuksena 
    



LIITE2/6 

 

Muotti: Jännite (V) 
 

      

    Laskettu Mitattu Laskennallinen 

Ero (Ω) 
Ero 
(%) Vastus 

Nimellisteho 
(W)  resistanssi (Ω) 

vastus 
(Ω)  teho (W) 

1 570 92,8 106,9 495 14,1 15,2 

2 570 92,8 105,1 503 12,3 13,2 

3 570 92,8 110,4 479 17,6 19,0 

4 570 92,8 105,6 501 12,8 13,8 

5 & 5a 700 75,6 84,6 625 9,0 11,9 

6 & 6a 700 75,6 86,5 612 10,9 14,5 

7 &7a 700 75,6 84,5 626 8,9 11,8 

8 295 179,3 180,1 294 0,8 0,4 

  Termopari Mitattu C
o
 Vertailu C

o
 Ero C

o
 Ero % 

  1 25,8 25,2 0,6 2,3 
  2 25,9 25,2 0,7 2,7 
  3 26,5 25,2 1,3 4,9 
  4 25,5 25,2 0,3 1,2 
  5 26,3 25,2 1,1 4,2 
  6 26,0 25,2 0,8 3,1 
  7 25,7 25,2 0,5 1,9 
  8 25,6 25,2 0,4 1,6 
   

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Huom! 5&5a, 6&6a ja 7&7a koostuvat kahdesta 350W vastuksesta.  
  ja näkyvät järjestelmässä yhtenä 700W vastuksena 
  



LIITE2/7 

 

Muotti:  Jännite (V) 
 

      

    Laskettu Mitattu Laskennallinen 

Ero (Ω) 
Ero 
(%) Vastus 

Nimellisteho 
(W)  resistanssi (Ω) vastus (Ω)  teho (W) 

1,00 570 92,8 110,4 479,2 17,6 19,0 

2,00 570 92,8 110,8 477,4 18,0 19,4 

3,00 570 92,8 109,3 484,0 16,5 17,8 

4,00 570 92,8 108,3 488,5 15,5 16,7 

5 & 5a 700 75,6 85,8 616,6 10,2 13,5 

6 & 6a 700 75,6 87,7 603,2 12,1 16,0 

7 &7a 700 75,6 84,7 624,6 9,1 12,1 

8,00 295 179,3 173,1 305,6 -6,2 -3,5 

  Termopari Mitattu C
o
 Vertailu C

o
 Ero C

o
 Ero % 

  1,00 32,3 32,0 0,3 0,93 
  2,00 31,9 32,0 0,1 -0,31 
  3,00 31,5 32,0 0,5 -1,59 
  4,00 32,0 32,0 0,0 0,00 
  5,00 32,4 32,0 0,4 1,23 
  6,00 32,5 32,0 0,5 1,54 
  7,00 32,3 32,0 0,3 0,93 
  8,00 32,0 32,0 0,0 0,00 
  

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Huom! 5&5a, 6&6a ja 7&7a koostuvat kahdesta 350W vastuksesta.  
  ja näkyvät järjestelmässä yhtenä 700W vastuksena 
   



LIITE2/8 

 

Muotti:  Jännite (V) 
 

      
     Laskettu Mitattu Laskennallinen 

Ero 
(Ω) 

Ero 
(%) 

 

Vastus 
Nimellisteho 

(W) 
 resistanssi 

(Ω) 
vastus 

(Ω)  teho (W) 
 1 470 112,6 107,2 493 -5,4 -4,8 
 2 470 112,6 111,7 474 -0,9 -0,8 
 3 470 112,6 119,5 443 6,9 6,2 
 4 470 112,6 109,3 484 -3,3 -2,9 
 5 & 5a 700 75,6 80,4 658 4,8 6,4 
 6 & 6a 700 75,6 83 637 7,4 9,8 
 7 &7a 700 75,6 81,5 649 5,9 7,8 
 8 295 179,3 177,7 298 -1,6 -0,9 
 

  Termopari Mitattu C
o
 Vertailu C

o
 Ero C

o
 Ero % 

   1 21,0 20,9 0,1 0,5 
   2 21,2 20,9 0,3 1,4 
   3 21,2 20,9 0,3 1,4 
   4 21,4 20,9 0,5 2,3 
   5 21,2 20,9 0,3 1,4 
   6 21,3 20,9 0,4 1,9 
   7 21,3 20,9 0,4 1,9 
   8 21,4 20,9 0,5 2,3 
    

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Huom! 5&5a, 6&6a ja 7&7a koostuvat kahdesta 350W vastuksesta.  
   ja näkyvät järjestelmässä yhtenä 700W vastuksena 
    



LIITE2/9 

 

Muotti:  Jännite (V) 
 

      
     Laskettu Mitattu Laskennallinen 

Ero 
(Ω) 

Ero 
(%) 

 

Vastus 
Nimellisteho 

(W) 
 resistanssi 

(Ω) 
vastus 

(Ω)  teho (W) 
 1 470 112,6 106,7 496 -5,9 -5,2 
 2 470 112,6 121,4 436 8,8 7,9 
 3 470 112,6 121,3 436 8,7 7,8 
 4 470 112,6 124,4 425 11,8 10,5 
 5 & 5a 700 75,6 84,4 627 8,8 11,7 
 6 & 6a 700 75,6 81,5 649 5,9 7,8 
 7 &7a 700 75,6 81,2 651 5,6 7,4 
 8 295 179,3 181,1 292 1,8 1,0 
 

  Termopari Mitattu C
o
 Vertailu C

o
 Ero C

o
 Ero % 

   1 23,0 23,0 0,0 0,0 
   2 23,2 23,0 0,2 0,9 
   3 23,6 23,0 0,6 2,5 
   4 23,3 23,0 0,3 1,3 
   5 23,4 23,0 0,4 1,7 
   6 23,4 23,0 0,4 1,7 
   7 23,5 23,0 0,5 2,1 
   8 23,9 23,0 0,9 3,8 
    

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Huom! 5&5a, 6&6a ja 7&7a koostuvat kahdesta 350W vastuksesta.  
   ja näkyvät järjestelmässä yhtenä 700W vastuksena 
   



LIITE 3 

 

Muotti: M009 
 

   
Temperointilaite XXX L2 Liikkuva 

  
Temperointilaite XXX L1 Kiinteä 

  

    
Mitattu Ero (C

o
) 

Kiinteä asetus 
 

30 Co 28 2 

Liikkuva asetus 
 

30 Co 27 3 

Kiinteä  
 

22,4 L/min - - 

Liikkuva  
 

27,5 L/min - - 

Runkokierto 1 (kiinteä) 6 (liikkuva) 
   

Sisään 
     

Lämpötila 29 28 
   

Paine 2 3,5 
   

Ulos 
     

Lämpötila 29 28 
   

Paine 2 3 
   

Kiinteäkierto 2 (pesä xx) 3 (pesä xx) 4 (pesä xx) 5 (pesä xx) 
 

Sisään 
  

Lämpötila 28 28 28 29 
 

Paine 2 2 2 2 
 

Ulos 
   

  
 

Lämpötila 29 29 29 29 
 

Paine 1,5 1,5 1,5 1,5 
 

Liikkuvakierto 7 8 9 10 
 

Sisään   
 

Lämpötila 29 28 29 28 
 

Paine 3,5 3,5 3,5 3,5 
 

Ulos 
   

  
 

Lämpötila 29 28 30 28 
 

Paine 3 3 3 3 
  


