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Mitä valumallilta odotetaan

• Mallin pitää olla toimiva

• Käyttö on helppoa ja johdonmukaista

• Keernalaatikot saa täytettyä ja keernan irrotettua laatikosta

• Keernat mahtuvat sijoihinsa ja eivät heilu niissä holtittomasti

• Pitää tietää miten mallivarusteita käytetään

• Mallin pitää kestää käyttöä

• Mallin pitää kestää käsittelyä

• Malli ei saa kulua liikaa käyttöönsä nähden

• Malli ei saa elää liikaa ajan saatossa

• Mallin muokkaamisen jälkikäteen ei saisi olla mahdotonta

• Käytettävät materiaalit pitää miettiä tätä silmällä pitäen

• Valukanavat saisivat olla ruuvikiinnitteiset
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Mitä tietoja valimon pitäisi saada 

asiakkaalta

• Kuinka suurta sarjaa valmistetaan kaikkinensa

• Eli montako muottia tehdään seuraavan 10-50 v. aikana

• Hätäinen protoilu on pitkän päänsäryn alku

• Millaisella tahdilla tehdään

• Tilauserien koot ja erien välit -> mallityökalun tuottavuus

• DCTG-toleranssi

• Millaista tarkkuutta odotetaan -> usein toivotaan liikaa

• Vaikuttaa mallin valmistukseen -> materiaalit, välykset, ….

• Millaiset työvarat aihioon on mallinnettu

• Nykyään ei ole itsestään selvää, että työvarat ovat riittävät tai 

niitä on ollenkaan

• Jos homma ei toimi, niin vika on aina valussa -> valimossa

13.2.2020 3



Mallinvalmistajalle täytyisi kertoa vähintään

• Krymppi
• Paljonko se on -%

• Onko se jo valmiiksi 3D-malleissa vai ei -> ettei mene tuplana

• Työvarat
• Ovatko jo valmiiksi mallissa ja pitääkö jotakin muuttaa

• Paljonko laitetaan

• Onko kaikilla koneistettavilla pinnalla yhtä suuri työvara

• Koneistuspiirustus olisi syytä toimittaa muiden dokumenttien mukana

• Mallipohjan koko (tai kehän koko)

• Mallimateriaalit
• Mistä materiaalista malli, mallin osat ja keernalaatikot valmistetaan

• Nämä olisi varmaankin reilua mainita jo tarjouskysely 
vaiheessa, sillä vaikuttavat luonnollisesti mallin hintaan

• Oma havaintoni on, että näin ei ihan aina taideta tehdä, ”kiire”?
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DCTG-toleranssit

• Toleranssin valinta ei liity oikeastaan mallin valmistukseen

• Koska mallit tehdään ihan mitoilleen☺

• Mallin käyttäminen tulee vaikuttamaan tarkkuuteen

• Asiakas haluaa yleensä mahdollisimman pientä toleranssia ja 

yleensä vääristä syistä

• Tarkat toleranssit = pienet työvarat = halpa koneistus = FALSE

• Yksittäisiä mittoja voidaan toleroida tiukemmin koevalujen 

jälkeen tarvittaessa

• Lisäksi työvaran lisääminen on helpompaa kuin sen poistaminen 

jälkikäteen

• Edes valimoissa ei osata käyttää valutoleranssien DCTG- ja 

työvarojen RMA-luokkia oikein tai ainakin luvataan liikoja
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DCTG – luokan valinta (SFS-EN_ISO_8062-3)
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DCTG – luokan valinta  (SFS-EN_ISO_8062-3)
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• Pitkillä sarjoilla mallivarusteet pystytään virittämään tarkemmiksi 



DCTG-toleranssit  (SFS-EN_ISO_8062-3_AC)
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Konekaavaus Käsin kaavaus



RMAG-työvarat  (SFS-EN_ISO_8062-3_AC)
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RMA-työvarat (SFS-EN_ISO_8062-3_AC)
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• Kukaan ei käytä tätä standardia työvara määritykseen, miksi??? 

Käsinkaavaus

Rauta

Käsinkaavaus

Teräs

Automaatti-

kaavaus



Edellä mainitun standardin pohjalta valuaihioon 

tarvittava työvara ja valuaihion nimellismitta

• 1001mm nimellismitalla teräsvalussa voisi suurimmillaan olla RMAG K=16mm 

+ DCTG 14= 23mm , eli 16mm + (23mm/4) = 21,75mm ka. työvara pinnassa. 

• Pienimmillään vastaava olisi 5,5 + 9/4 = 7,75 mm (tämä lisättävä vähintään 

valumallin nimellismittaan pinnassa tiukimpienkin sarakkeiden mukaan)

• Täten valutoleranssi vaikuttaa valumallin nimellismittoihin



Toleroidun mitan vaikutus mallinvalmistukseen 

• Jakopintaa ei kannata laittaa tiukasti toleroidun mitan yli

• Riippuu luonnollisesti mallin valmistustavasta ja mallin materiaaleista

• Yleensä kyseisen valumenetelmän tiukimmat DCTG-toleranssit eivät 

todennäköisesti onnistu jakopinnan yli

• Valuntilaaja vaatii toisinaan vieläkin tiukempia toleransseja (+0/-1mm)

• (+0 / -4mm) tai (-0 / +4mm) tyyppinen toleranssi vaikeuttaa 

neutraali 3D-mallin (STEP, IGES, …) käyttöä 

• Toleroitua mittaa ei voi käyttää sellaisenaan vaan pitää mallintaa 

uudelleen toleranssialueen keskelle. 

• Joskus valukappaleen muoto on sellainen, että esimerkiksi keernan

estäessä krymppiä se ratkaisee -0 / +4mm tyyppisen ongelman 

itsekseen -> valunsimulointi voi auttaa tässä

• Tiukasti toleroituja mittoja ei kannata myöskään yhdistää 

keernalla tehtävään osaan -> välykset
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Jos tiukasti toleroidun mitan yli ei haluta jakolinjaa, niin 

silloin valitaan toinen jakopinta vaikka joudutaankin 

tekemään polvanapohja
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Kutistuman simulointi

• Auttaa arvioimaan 

toleransseissa pysymistä

• Työvarojen riittävyyden 

arviointi

• Jos valun pinnasta ei 

lähde koneistuksessa 

kaikissa tilanteissa 

vähintään 5mm, niin on 

aina riski, että kaikki 

pintavirheet eivät poistu 

lastuihin.
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SFS-EN 12890 Valut. Valumallit, malli-

varusteet ja keernalaatikot hiekkamuottien 

ja keernojen valmistamista varten
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• Ottaa kantaa moniin nyt käsiteltäviin asioihin

• Ei välttämättä enää kovin ajantasainen

• Kukaan ei taida enää juuri käyttää ???
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Keernasijat

• Ollako keernalukko vai eikö olla keernalukkoa

• Joskus lukko on pakollinen
• Lukolla voidaan estää keernan kiertyminen ja esim. keernapallien tarve

• Pääsääntöisesti on hyvä, jos kaikkea vaihtelua voi vähentää

• Keernasijan koko ja pituus

• Eri pituus ylä- ja alapäässä, onko tarpeen?

• Entä jos yläpäässä ei ole sijaa -> rengassyöttö

• Keernasijan hellitys

• Isompi vai pienempi kuin kappaleessa???

• Keernasijan välykset

• Kuinka paljon välystä pintaan
• Nämä välykset on yksi syy miksi DCTG-toleranssia tarvitaan

• Materiaalien eläminen pitäisi huomioida -> vanerin viilut samansuuntaisesti

• Pitääkö nurkkiin jättää ylimääräistä välystä/koloja -> roskatasku

• Voiko reilusta välyksestä olla haittaa -> purseet, CT-toleranssi,…

• Liian pieni välys on varmuudella laaturiski, jos mallivaruste elää
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Lukko symmetrisessä keernassa?

• Onko mitään järkeä laittaa lukkoa symmetriseen tai 

pyörähdyssymmetriseen kernaan???

• Useimmiten se on aivan turha

• Tiukan CT- tai muototoleranssin kanssa siinä voi olla järkeä 
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Keernasijan on oltava niin pitkä, että 

keerna ei murru pintapaineen johdosta



Roikkuvat keernat

• Keernassa on oltava välys, mutta mikä on ”oikea” välys

• Liian suuri välys saa keernan roikkumaa ulos toleranssista 

tai työvarasta -> peitostuksen vaikutus

• Estä keernan roikkuminen tai lisää reilusti työvaraa

13.2.2020 20



Roskatasku ja välykset
• Kannattaako keernasijaan aina suunnitella roskatasku / -ura

• Koneistetussa keernalaatikossa on aina jonkinmoinen roskatila

• Riittävä ylävälys estää keernan murtumisen muotin sulkemisen yhteydessä
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Roskatasku

Välys pinnassa 

Ylävälys

Välys pinnassa



Vanerimallin ja keernalaatikon viilujen täytyy olla 

samansuuntaiset

• Vaneri turpoaa vähemmän viilujen suunnassa

• Turpoaa yllättävän paljon paksuussuunnassa

• Jos viilut ovat eri suuntiin, niin malli ja 

keernalaatikko elävät eri suuntiin

• Voi johtaa keernarikkoihin
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KeernasijaVanerimalli

Vanerikeernalaatikko



Keernan prässäytyminen rikki puristuksessa

• Jos keernasijan välys muotin sulkusuunnassa liian pieni tai 

ahdistava, niin keerna murtuu muotin sulkemisen yhteydessä

• Jos keerna joutuu kantamaan muotin päällä olevaa painotusta se 

murtuu ainakin nurkistaan herkästi

• Mallimateriaalien eläminen voi vaikuttaa

• Joskus keernalaatikoita säilytetään eri olosuhteissa kuin mallia

• Elävät eri tahtia

• Tähän voi varautua valitsemalla riittävän välyksen tai oikeat mallimateriaalit

• Jos keernalaatikko on sisällä ja malli kylmässä, niin välys yleensä lisääntyy

• Kunnon loovarit kehässä estävät voiman kulkemisen keernaan

• Painottamisen sijasta voi käyttää ramppuja tai ketjukiristimiä
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Hellitykset

• Valmistustapa ja mallimateriaalit vaikuttavat tarvittavaan 

hellityksen

• CNC-koneistetut mallit tuntuvat toimivan hieman pienemmillä 

hellityksillä -> valmistustarkkuus

• Muovimateriaalit sallivat pienemmän hellityksen käytön

• Mitä kovempi muovi, niin sitä pienempi voi olla hellitys

• Kun yhdistyy CNC-koneistus ja kova muovi, niin todella pienet 

hellitykset ovat mahdollisia

• Tosin pehmeillä mallimateriaaleilla pienet hellitykset ja jopa 

vastahellitykset korjaantuvat melko nopeasti itsestään

• En suosittele
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Pyöristykset

• Sisäpuolinen pyöristys ei voi koskaan olla liian suuri

• R50 on ehdoton minimi teräsvalussa vähänkin isommassa valussa

• Hyvin usein alun perin mallinnettu pyöristys on liian pieni

• Vähintään kannattaa laittaa se säde mikä on mallijyrsimen 

pallopääterässä -> R5 tai R10 -> ei tarvetta jääntökoneistukselle

• Rautavaluunkaan ei kannattaisi laittaa pienempää, vaikka teknisesti mahdollista

• Ulkopuoliset pyöristykset maun mukaan

• Jos mallia pintakäsitellään, niin hionta pyöristää yleensä tarpeeksi

• Muuten laitetaan se, mitä on pyydetty

• Jakolinjalla kappaleetta vasten tulevat pyöristykset täytyy ajaa 

mahdollisimman pienellä pyöristyksellä

• Pyöristysjakolinjalla lisää hiontatyötä valun puhdistuksessa

• Käytännössä R3 on viimeinen käytännöllinen pyöristyssäde -> voi olla 

teräväkin
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Mallimateriaalin valinta

• Mallimateriaalin valintaan on syytä 
kiinnittää huomiota

• Vaikuttaa mitta- ja muototarkkuuteen
• Pintakäsittelyt

• Mallin eläminen

• Vaikuttaa mallin kestoon

• Mallimateriaalit

• Massiivipuu

• Vaneri

• Muoviblokit (SikaBlock ja vastaavat)

• Valumuovit

• Sekarakenteet

• Yleensä malli on sekarakenne

• Toivotut materiaalit syytä mainita jo 
tarjouspyynnön yhteydessä
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Sekarakenteiden eläminen pitää ottaa huomioon 

materiaalivahvuuksissa ja suunnitelluissa välyksissä
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Mallipohjat

• Millaisia mallipohjia käytetään?

• Kuinka paksu mallipohjan pitäisi olla?

• Lankutettu

• Tukeva ja helppo kuljettaa

• Jos vääntynyt, niin ei oikene pienellä painolla

• Todennäköisesti vääntyy vähän ajan kanssa

• Pelkkä levy

• Joustava ja oikenee painon alla

• Kuljettaminen hankalampaa

• Irtomalli

• Ei pohjaa ollenkaan -> kaavaamon lattian olisi hyvä olla tasossa

• Muita tapoja ?

13.2.2020 28



Lankutettu malli
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Tupien käyttö

• Millaisia tupiohjauksia on käytössä?

• Kuinka monta tupia tarvitaan

• 2 taitaa olla minimi

• Tupien sijoittelu

• Mahdollisimman lähelle ulkonurkkia

• Eivät saisi olla mahdollisten muutosten tiellä

• Tupin hellitys?

• Mikä olisi optimi -> yleisesti käytetty 5 -> miksi?

• Eikö sama kulma kuin muulla mallissa olisi parempi?

• Keernasijassa ei ainakaan saisi olla pienempi

• Kannattaa ohjeistaa malliveistäjää etukäteen

• Siirtäminen vaikeaa, mutta ei mahdotonta
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Mallien nostaminen ja käsittely

• Nostopisteet tulee suunnitella
• Mallin ja keernalaatikoiden nostopisteiden ja –tappien tulee 

kestää -> Laskeminen vaikeaa, niin reilu ylimitoitus on 

paikallaan.

• Keernalaatikkoja joudutaan välillä kääntämään siten, että niissä 

hiekka sisällä ja tällöin laatikko painaa paljon

• Kuka on vastuussa jos nostotapin ruuvit irtoavat mallin tai 

keernalaatikon kyljestä

• Tässä asiassa olisi ainakin syytä tehdä yhteistyötä

• Mallit joutuvat koville myös muottien avauksen 

yhteydessä
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40 vuotta kovaa käyttöä
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Mallien varastointi

• Kuinka mallia kuljetaan

• Kuinka mallia säilytetään varastossa
• Saadaanko koko mallivarustus samaan pakettiin

• Keernalaatikoiden ja irto-osien säilytys 

• Tarvitaanko kuljetus-/varastointialusta
• Sen valmistuksesta voisi olla hyvä sopia myös.

• Mallin ja sen osien tunnistaminen
• Onko kaikissa osissa johdonmukainen numerointi

• Loppuasiakas haluaa usein oman tunnisteensa -> osoitus 

omistuksesta
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Mallien pintakäsittely
• Pintakäsittelyillä on tarkoitus parantaa mallien 

käytettävyyttä ja kestävyyttä

• Pintakäsittely helpottaa mallin irrotusta 
muotista

• Sileät pinnat liukuvat hyvin irti muotista ->  liukas maali

• Oikea maali estää sideaineiden reagointia tai tarttumista 
itseensä

• Lisäksi käytetään mallin irrotusainetta -> mallihopea
• Joka on käsittääkseni alumiinipölyä johon on lisätty hieman syöpää…

• Pintakäsittely hidastaa mallin elämistä
• Maali estää/hidastaa kosteuden siirtymistä malliin

• Pitäisikö kaikki mallin pinnat maalata ja mallipohja myös?

• Pintakäsittelystä harvoin sovitaan mitään?
• On aivan selvää, että sama maali ei sovellu kaikille 

sideaineille

• Vesipohjaisten maalien suosio taitaa olla kasvussa?
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3D CAD-mallien käyttö

• Helpottaa valumallien suunnittelua huomattavasti

• Automaattinen jakopintojen etsintä

• Hellitysten tarkastaminen (Draft-analysis)

• Cavity-toiminto

• CAD-järjestelmällä on helppo suunnitella kaikki komponentit 

mallivarusteista muotteihin

• Voidaan tarkistaa, että välykset ovat oikein ja valuaihio näyttää 

oikealta

• Helppo tapa tarkistaa, että sovitteet meni oikein päin eikä ole käynyt 

mitään ajatus mokaa
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Draft-analysis näyttää pinnat, joissa ei ole riittävää 

hellitystä. Samalla nähdään jakopinnan sijainti
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Neutraalit siirtoformaatit

• Kun käytetään neutraaleja siirtoformaatteja, niin 
menetetään parametrisuus

• Tämän jälkeen geometrian muokkaaminen on yhtä helppoa kuin 
kuvanveisto

• Koska neutraalin 3D-mallin muokkaaminen on vaikeaa, niin 
sitä ei tule muutettua vahingossa

• Nykyisissä CAD-ohjelmissa olevilla raahaustoiminnoilla saattaa 
muuttaa jotain parametrista mittaa täysin huomaamattaan, 
minkä jälkeen malli ja valu on susi

• Ainoa neutraaliformaatin ETU

• Jos neutraalimallissa ei ole hellityksiä, niin niiden 
lisääminen on todella vaikeaa, jos mallissa on pyöristykset

• Tällöin voi olla järkevämpää lähettää neutraalitiedosto ilman 
pyöristyksiä ja/tai hellityksiä

• Tämän kaverina on sitten hyvä olla piirustus tai toinen 3D-malli, josta näkee 
toivotut pyöristykset ja hellitykset -> joihin valimolla on VETO-oikeus?

13.2.2020 38



Hyvin mallinnettu valukappale

• Kappaleessa on selkeä jakopinta
• Joskus jakopinnalle on vain yksi järkevä vaihtoehto

• Yleensä jakopinta on valittavissa monella tapaa

• Älä arvaa, vaan kysy mieluiten valimolta

• Joskus on järkevää laittaa kappaleeseen kaksi vaihtoehtoista 
jakopintaa
• Hellitykset kahteen suuntaan

• Mahdollistaa nopean suunnitelman muuttamisen

• Kappaleessa on riittävät ja sopivat hellitykset

• Pyöristykset on toteutettavissa

• Huomioi mallinvalmistuksessa käytettävät pallopäät

• Kappaleen työvarat ovat oikein

• Työvaran muuttaminen neutraalimalliin voi olla 
vaikeaa
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Vaihtoehtoja

On aina liikaa..

• Oikeaa valuasentoa voi olla vaikea päättää ennen 

kuin kaikki vaihtoehdot on suunniteltu ja simuloitu

• Siksi voi olla yksinkertaisinta ottaa työstettäväksi 

malli, jossa ei ole hellityksiä eikä pyöristyksiä
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Neuvoja valumallin suunnittelijalle 

mallinvalmistuksen näkökulmasta

• Aihioiden standardimitat

• Kun suunnittelet esimerkiksi keernalukkoja, niin kannattaa 

huomioida, että kuinka mitat osuvat blokien

vakiovahvuuksiin

• Myös aihioiden liimasaumojen sijaintiin kannattaa uhrata 

vähän aikaan -> sauma osuu sopivasti materiaalien 

standardi vahvuuksiin

• Valumallin päälle voi mallintaa myös valumallin 

koneistusaihiot

• Nopeuttaa aihioiden valmistusta
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Neuvoja valunkäyttäjälle / tilaajalle

• Hyvin mallinnettu valukappale nopeuttaa valumallin 

valmistusta ja laskee sen hintaa

• Ajansäästö voi olla jopa viikko

• Kustannussäästö voi olla 500 – 1000 eur

• Hyvin suunniteltu valukappale helpottaa 

valumallinvalmistusta ja tällöin laskee mallin hintaa

• Hyvin suunniteltu valukappale laskee myös 

valukappaleen hintaa
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Lopuksi

• Tunne asiakkaasi

• Mitä asiakas oikeasti haluaa -> menestyksen avain

• Kunkin talon tapa toimia

• Pätee niin veistämö-valimo suhteessa kuin valimo-valunkäyttäjä suhteessa

• Valumallin asiakas on ensisijaisesti kaavaaja/valumuotin 

valmistaja

• Luonnollisesti lopputuotteen vaatimukset asettavat reunaehtoja

• Tuotatko lisäarvoa

• Helpottaako toimintasi asiakkaan toimintaa vai päinvastoin

• Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

• Tarvittaessa suunnitelmaa pitää pystyä muuttamaan  -> 

aina on hyvä olla varasuunnitelma
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