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1 JOHDANTO 

Särmäämistä on käytetty hyvin pitkään valmistusmenetelmänä, koska sillä pystytään 

vähentämään hitsattavien saumojen määrää tuotteissa, ja se on edullinen 

valmistusmenetelmä. Särmäämisellä pystytään valmistamaan hyvinkin monimutkaisia 

muotoja tuotteeseen, mikä tekee siitä monipuolisen valmistusmenetelmän. Särmääminen 

on kuitenkin hyvin haastava ohutlevytuotteiden valmistusmenetelmä, sillä se vaatii 

työntekijältä menetelmän tarkkaa tuntemista. 

Tässä työssä käydään läpi särmäämisen perusteet, sekä tutustutaan yleisimpiin koneisiin 

ja työkaluihin. Lisäksi käydään läpi yleisimmät särmäysmenetelmät ja särmättävät 

materiaalit. Tavoitteena on saada lukijalle yleiskäsitys särmäämisestä 

valmistusmenetelmänä. Työn aiheen valintaan vaikutti koneensuunnitteluun 

suuntautumisen lisäksi allekirjoittaneen kesätyöskentely ohutlevyjen valmistukseen 

erikoistuneessa yrityksessä. Näin ollen allekirjoittaneella on myös jonkin verran omaa 

tietotaitoa särmäämiseen liittyen.  
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2 SÄRMÄÄMINEN 

Levyn taivuttaminen eli särmääminen on hyvin vanha valmistusmenetelmä. Ensimmäiset 

taivutustyöt suoritettiin käsin taivuttamalla, mutta nykyään työt suoritetaan erilaisten 

särmäyspuristimien avulla. Särmääminen tarkoittaa yleensä ohutlevyyn tehtävää pysyvää 

muodonmuutosta taivuttamalla. Pääsääntöisesti ohutlevytuotteella tarkoitetaan 3-4 mm 

ainevahvuisesta ohutlevystä valmistettuja tuotteita. Kuitenkin monet ohutlevytuotteiden 

valmistusmenetelmät, kuten särmääminen, mahdollistavat kyseistä rajaa vahvempien 

ohutlevytuotteiden valmistamisen. (Matilainen et al. 2011: 3). 

Kun tarkastellaan taivutustapahtumaa levyyn syntyvien venymien ja jännitysten avulla, 

voidaan tapahtuma yksinkertaistaa kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on 

taivutuksen alkuvaihe eli elastinen taivutus. Kyseisessä vaiheessa ei ylitetä levyn 

materiaalille ominaista myötörajaa. Kun taivutusvoima poistetaan, levy palautuu takaisin 

alkuperäiseen muotoonsa. Toinen vaihe on taivutuksen eteneminen eli elastis-plastinen 

vaihe. Siinä taivutussäde pienenee, mikä aiheuttaa levyn ulkopinnalla materiaalin 

myötölujuuden ylittymisen. Tämä aiheuttaa plastista muodonmuutosta levyn pinnalla. 

Kuormitusta lisäämällä myös levyn sisäosien myötölujuus ylittyy, ja levy alkaa plastisesti 

muovautua ulkopinnoilta keskustaa kohti. Taivutusvoima poistettaessa elastisena pysyvät 

osat pyrkivät palautumaan alkuperäiseen muotoonsa, mutta levyyn jää kuitenkin pysyvä 

venymä. Kolmas vaihe on täysin plastinen vaihe. Tässä vaiheessa levy taivutetaan samaa 

suuruusluokkaa olevalla säteellä kuin on levyn paksuus. Näin ollen levyn keskelle jäävän 

elastisen osien alue pienenee edelleen, ja muodonmuutosta voidaan pitää lähes täysin 

plastisena. (Matilainen et al. 2011: 239). 

2.1 Venyminen 

Särmäyksen yhteydessä särmättävään levyyn muodostuu lähes aina venymää. Venymä 

aiheutuu levyyn syntyvistä muodonmuutoksista taivuttamisen yhteydessä. Venymän 

määrän selvittäminen on tärkeää jo suunnitteluvaiheessa, koska sen avulla pystytään 

laskemaan kappaleelle oikaistu pituus. Oikaistun pituuden avulla osataan leikata 

täsmälleen oikean kokoinen lähtöaihio. Jotta oikaistu pituus kyetään määrittämään, täytyy 

tuntea neutraaliakseli. Neutraaliakseli on jännityksetön alue, joka sijaitsee levyn 

keskiosassa sisäreunan puristusjännityksen ja ulkoreunan vetojännityksen välissä. Kun 

taivutussäde on yli 50-kertainen levyn ainevahvuuteen verrattuna, neutraaliakseli pysyy 
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levyn keskiosassa. Näin ollen oikaistu pituus on yhtä paljon kuin pituus taivutettuna eli 

venymää ei synny. Yleensä ohutlevytuotteita kuitenkin särmätään pienemmällä 

taivutussäteellä ja tällöin ulkopinta venyy enemmän mitä sisäpinta puristuu kokoon. 

Tämä tarkoittaa neutraaliakselin siirtymistä levyn sisäpintaa kohti ja levyn uloimpien 

kerroksien ohenemista venymisen johdosta. Oikaistu pituus tulee siis olemaan pienempi, 

mitä särmätyn kappaleen särmien yhteenlaskettu pituus on. (Matilainen et al. 2011: 250–

252; Wikipedia 2016a; Piiroinen 2013: 26-27). 

Oikaistulle pituudelle voidaan laskea arvio käyttäen kuvassa 1 olevaa kaavaa, missä BD 

on levynpaksuuden, taivutussäteen ja taivutuskulman mukaan muuttuva korjaava tekijä. 

Jos valmistetaan suuria määriä tuotteita samalla taivutuskulmalla, voidaan BD- tekijän 

arvot laskea valmiiksi taulukoihin. Oikaistun pituuden määrittämiseen käytetään myös 

kappaleiden mallinnukseen tarkoitettuja tietokoneohjelmia. Tulee kuitenkin muistaa, että 

kaavojen avulla lasketut oikaistut pituudet ovat likiarvoja. Tämän takia vain 

taivutuskokeilla päästään tarkkaan tulokseen. (Matilainen et al. 2011: 25). 

 
Kuva 1. Laskentakaava, jolla voidaan laskea arvio oikaistulle pituudelle. (Kim et al. 

2006). 

2.2 Takaisinjousto 

Särmäyksessä levyyn muodostuu sekä plastista että elastista muodonmuutosta. 

Elastiseksi jäänyt osa levystä pyrkii palautumaan takaisin alkuperäiseen muotoonsa, mikä 

aiheuttaa takaisinjoustoa. Takaisinjouston suuruuteen vaikuttavat yleensä materiaalin 
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paksuus, taivutussäde ja materiaalille ominainen myötölujuus. Myös särmäystyökaluilla, 

kuten alaterän V-aukon suuruudella ja ylätyökalun eli painimen kärjen säteellä, on 

vaikutus takaisinjouston suuruuteen. Takaisinjouston määrän arvioiminen ja sen 

täydellinen hallitseminen on hyvin vaikeaa. Nykyaikana ohutlevytuotteiden 

tarkkuusvaatimukset ovat kasvaneet, joten takaisinjouston hallitseminen olisi todella 

tärkeää. (Matilainen et al. 2011: 245-246; Benson 2014).  

Kuva 2 havainnollistaa takaisinjoustoa särmäyksen jälkeen. Kuvassa vihreällä kaarella 

havainnollistetaan särmätty kulma ja sinisellä kaarella todellinen kulma takaisinjouston 

jälkeen. Katkoviivanuolella kuvataan takaisinjouston suuruutta. 

 
Kuva 2. Takaisinjousto. (Benson 2014). 

Takaisinjouston suuruuden määrittämiseksi on kehitetty useita malleja, joilla pystytään 

hyvinkin tarkasti laskemaan sen suuruus. Näiden mallien käyttäminen edellyttää 

materiaalin mekaanisten ominaisuuksien tarkan tuntemisen. Materiaalien mekaaniset 

ominaisuudet, kuten myötölujuus ja ainevahvuus, kuitenkin vaihtelevat käytetyn aihion 

sisällä ja tämä aiheuttaa ongelman takaisinjouston määrittelemisessä. Aihion materiaalin 

mekaanisille ominaisuuksille on olemassa tarkat standardit ja toleranssit, mutta 

takaisinjouston näkökulmasta ne sallivat liian suuria poikkeamia. (Matilainen et al. 2011: 

247). 

Koska takaisinjouston hallitseminen on hankalaa laskemalla ja erilaisia valmiita malleja 

käyttämällä, pyritään sitä hallitsemaan koetaivutusten avulla. Koetaivutuksessa kappale 
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taivutetaan ensin vaaditun kulman mukaisesti. Taivutuksen jälkeen mitataan kulman 

suuruus, josta voidaan päätellä takaisinjouston määrä. Tämän jälkeen taivutetaan 

kappaletta takaisinjouston verran yli vaaditun kulman. Koetaivutuksen avulla saadaan 

vaivattomasti hallittua takaisinjoustoa, mutta varsinkin pienten kappalemäärien 

valmistuksessa se aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia materiaaleista. Takaisinjouston 

hallitsemiseksi voidaan myös käyttää menetelmiä, jotka eivät aiheuta kovin voimakasta 

takaisinjoustoa. (Matilainen et al. 2011: 248). 
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3 SÄRMÄYSPURISTIN 

Pääsääntöisesti särmäys suoritetaan särmäyspuristimeksi (engl. press brake) kutsutun 

laitteen avulla. Särmäyspuristimia on saatavilla montaa eri koko- ja teholuokkaa erilaisiin 

käyttötarkoituksiin. Särmäyspuristimien työleveys on yleensä 2-4 metriä, mutta niitä on 

saatavilla jopa 10 metrin levyisinä. Koneita on mahdollista liittää sarjaan, jotta voidaan 

särmätä vielä pitempiä kappaleita. Särmäyspuristimien puristusvoima vaihtelee 100 ja 

25000 kN välillä, riippuen käyttötarkoituksien asettamista vaatimuksista. Puristimien 

toiminta on toteutettu hydraulisesti, mekaanisesti tai pneumaattisesti, joista jälkimmäinen 

on hyvin harvinainen. Nykyaikaisten särmäyspuristimien vasteiden liikkeet ja 

puristussyvyys ovat numeerisesti ohjattuja, mikä mahdollistaa särmäyksen nopean 

toistettavuuden. Nykyään käytetään myös jonkin verran robotteja särmäyksessä apuna, 

mikä vähentää ruumiillista työtä ja mahdollistaa suurten kappalemäärien valmistamista 

nopeasti. (Matilainen et al. 2011: 240). 

3.1 Särmääminen särmäyspuristimella 

Särmääminen särmäyspuristimella suoritetaan ylä- ja alatyökalua sekä takavasteita 

hyväksi käyttäen. Alatyökalu (engl. die) kiinnitetään alapalkin päälle ja ylätyökalu (engl. 

punch) asetetaan yläpalkissa oleviin kiinnikkeisiin kiinni. Leikattu aihio asetetaan 

alatyökalun päälle ja työnnetään takavasteisiin kiinni. Takavasteiden sijainti on 

määritetty vaaditun särmän pituuden mukaisesti. Tämän jälkeen poljinta painamalla 

puristin painaa ylätyökalun alas ja aihio muotoutuu ylä- ja alatyökalun välissä, koneeseen 

määritetyn kulman mukaisesti. Kuvassa 3 havainnollistetaan särmäystapahtumaa, missä 

sinisellä on väritetty ylätyökalu, harmaalla särmättävä levy ja mustalla alatyökalu. 

 
Kuva 3. Särmäystapahtuma sivusta päin katsottuna. 
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3.2 Hydraulinen särmäyspuristin 

Hydraulinen särmäyspuristin on yleisin tällä hetkellä markkinoilla olevista 

särmäyspuristimista. Hydraulinen särmäyspuristin saa nimensä mukaisesti 

käyttövoimansa hydrauliikan avulla, mikä mahdollistaa suuren tehon aikaansaamisen. 

Hydraulisissa särmäyspuristimissa on kaksi hydraulisylinteriä, jotka sijaitsevat yleensä 

puristimen yläpalkin päissä.  Näin ollen särmäyksessä aiheutuva voima jakaantuu 

tasaisesti palkin koko pituudelle ja yläpalkin liikettä on helppo säädellä. (Matilainen et 

al. 2011: 240).  

Kuvassa 4 on Amadan valmistama HG 1003 hydraulitoiminen särmäyspuristin. 

Puristimen puristusvoima on 1000 kN ja särmäysleveys on 3110 mm. (Amada 2015a). 

 
Kuva 4. Amadan HG-sarjan hydraulinen särmäyspuristin. (Amada 2015a). 

3.3 Servomekaaninen särmäyspuristin 

Servomekaanisia särmäyspuristimia käytetään erittäin tarkkaliikkeistä työtä vaativien 

kappaleiden särmäykseen (Matilainen et al. 2011: 240). Särmäyspuristimen toiminta 

suoritetaan nimen mukaisesti servomoottoreiden avulla. Kuvassa 5 olevan Prima-Power 

eP-sarjan särmäyspuristimen toimintaperiaate on toteutettu hihnakäyttöjärjestelmän 

avulla. Yläpalkin molemmissa päissä on servomoottorit, joista lähtee hihnat kiertämään 

pystysuunnassa olevien rullien ympäri palkin keskiosaa kohti. Yläpalkin keskiosassa 

hihnojen päät on kiinnitetty palkkiin. Hihnoja on yhteensä kaksi kummallakin puolella ja 

järjestelmä jakaa taivutusvoiman koko palkin matkalle. (Prima Power 2016). Ep-sarjan 
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puristimien puristusvoima vaihtelee 550 kN ja 1350 kN välillä. Särmäysleveys vaihtelee 

2040 mm ja 3655 mm välillä. (Prima Power 2013). 

 
Kuva 5. Prima-Power eP-sarjan servomekaaninen särmäyspuristin. (PrimaPower 2016). 

3.4 Työkalut 

Särmäyksessä käytetään särmäyspuristimeen asetettavia ylä- ja alatyökaluja. Työkalujen 

pituudet on suunniteltu siten, että työntekijä pystyy helposti niitä siirtämään hyllystä 

särmäyspuristimeen ja takaisin. Suuret särmäystyökalujen valmistajat Amada ja Wilson 

valmistavat 415 mm ja 835 mm mittaisia työkaluja. Lisäksi ne valmistavat palasarjoja, 

joissa on lajitelma lyhemmistä työkaluista. Työkaluja voidaan asettaa vierekkäin 

särmäyspuristimeen, jotta saadaan tavoiteltu särmäysleveys. Palasarjat mahdollistavat 

työkalujen monipuolisen käytön ja vaikeidenkin tuotteiden särmäämisen. (Burril 2010a; 

Wilsontool 2015; Amada 2015b). 

3.4.1 Ylätyökalu 

Ylätyökaluja on olemassa paljon erimuotoisia ja erikokoisia. Ylätyökalun koko ja muoto 

määräytyy särmättävän kappaleen muodon mukaan. Ylätyökalut valmistetaan 

lämpökäsittelemällä, jotta niihin saadaan parempi lujuus ja kulutuksenkestävyys. 

Ylätyökalut voidaan lajitella niiden särmäyssäteen, muodon ja korkeuden mukaan. 

Kuvassa 6 on yleisimmät ylätyökalu mallit. (Burril 2010a). 
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Kuva 6. Yleisimpien ylätyökalujen muodot. (Burril 2010a). 

A-kohdan terä on yleisin pohjaaniskutaivutuksessa käytettävä terä 90 asteen kulmille ja 

b-kohdan terä on yleisin vapaataivutuksessa käytettävä terä, jolla voidaan tehdä alle 90 

asteen kulmia. C-kohdan terä on ns. kurjen kaula terä, d-kohdan terä on suora veitsi terä 

ja e-kohdan terä on erilaisten luukkujen ja ovien valmistukseen käytettävä terä. (Burril 

2010a). Kuvassa 7 näkyy ylätyökalun tärkeimmät mitat eli H on työkalun korkeus, A on 

särmäyskulma ja R on särmäyssäde. Näistä särmäyskulman A suuruudella pystytään 

vaikuttamaan syntyvän kulman suuruuteen ja särmäyssäteellä R venymän määrään.  

 
Kuva 7. Ylätyökalujen tärkeimmät mitat. 

3.4.2 Alatyökalu 

Alatyökaluilta vaaditaan lujuutta sekä hyvää kulutuksenkestoa, minkä takia ne 

valmistetaan yleensä lämpökäsitellystä teräksestä. Alatyökalut jaotellaan niiden 

urakulman sekä urien lukumäärän mukaisesti. Yleisimmät uratyypit ovat yksiurainen IV-

ura ja kaksiurainen 2V-ura. 2V-urassa urat ovat erisuuret mutta kulmat ovat täsmälleen 

samat. Näin ollen alatyökalua kääntämällä pystytään vaihtamaan uran suuruutta. Tämä 
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mahdollistaa 2V-urien monipuolisen käytön ja lisäksi ne vievät vähemmän 

varastointitilaa mitä IV-urat. 2V-uraa ei voida kiinnittää suoraan särmäyspuristimen 

alapalkkiin kiinni, vaan välissä täytyy käyttää pukkia (engl. holder). Pukkeja on olemassa 

erikorkuisia erilaisia käyttötarkoituksia varten. Pukin otsapinnalla on kisko, johon ura 

voidaan asettaa kuvan 8 mukaisesti. Uraa voi liikutella vapaasti kiskoa pitkin, mikä 

mahdollistaa työkalujen nopean siirtämisen ja vaihtamisen. (Burril 2010a). 

’ 

Kuva 8. 2V-ura ja pukki sivulta päin kuvattuna. (Burril 2010a). 

IV-uria on olemassa kahta erilaista mallia. Kuvassa 9 oleva ura on tarkoitettu yli 4 mm 

ainevahvuudeltaan olevien levyjen särmäämiseen. Uran voi kiinnittää suoraan puristimen 

alapalkkiin, mutta mikäli särmäyspuristimen aukeama on suuri, pitää välissä käyttää 

pukkia. Pukki näkyy kuvassa 9 uran alapuolella.  Toinen malli on huomattavasti pienempi 

ura ja se on tarkoitettu erityisesti ohuiden levyjen särmäämiseen. Sitä ei voida kiinnittää 

suoraan alapalkkiin, vaan välissä tulee käyttää oikeanlaista pukkia. (Burril 2010a). 
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Kuva 9. IV-ura ja pukki sivulta päin kuvattuna. (Burril 2010a).  
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4 SÄRMÄYSMENETELMÄT 

Yleisimmät särmäysmenetelmät ovat vapaataivutus ja pohjaaniskutaivutus. Jonkun 

verran käytetään myös litistämistä ja elastista vastinta vasten taivuttamista. Särmäys 

eroaa monista muista taivutusmenetelmistä, sillä särmäyksessä levyn reunaa voi taivuttaa 

sekä ylös- että alaspäin.  Taivutettavan sivun voi myös vapaasti valita, koska 

ohjelmoinnin suorittaa pääsääntöisesti ihminen. (Matilainen et al. 2011: 240-241). 

4.1 Vapaataivutus 

Vapaataivutus (engl. air bending) on todella paljon käytetty särmäysmenetelmä. Siinä 

levyä taivutetaan kolmipistetaivutuksena alatyökalun V-aukon kulmien ja ylätyökalun 

kärjen suhteen (kuva 10). Vapaataivutuksessa levy taivutetaan ylätyökalun ja alatyökalun 

välissä, mutta sen ei anneta koskaan osua alatyökalun V-aukon pohjaan. Tavoiteltavan 

kulman suuruus saavutetaan säätämällä ylätyökalun iskun pituutta. Mitä syvemmälle 

ylätyökalua painetaan, sitä pienempi kulma saavutetaan. Tämän takia vapaataivutuksessa 

käytetään yleensä työkalua, jonka V-aukon kulman suuruus on alle 90°. 

Vapaataivutuksen etuna on, että siinä työkalujen geometriat eivät suoraan vaikuta 

särmättävän kappaleen muotoon, vaan sen muotoon vaikuttavat materiaalin 

lujuusominaisuudet, levyn paksuus sekä työkalujen keskinäiset etäisyydet.   (Matilainen 

et al. 2011: 241; Sheetmetal 2015a). 

 
Kuva 10. Vapaataivutus. (Sheetmetal 2015a). 
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4.2 Pohjaaniskutaivutus 

Pohjaaniskutaivutuksessa (engl. bottoming) ylätyökalulla painetaan levy alatyökalun V-

uran pohjaan (kuva 11). Ylätyökalun liike säädetään niin, että ylätyökalu painaa levyn 

kokonaan alatyökalua vasten ja niiden välissä oleva levy muotoutuu tarkasti alatyökalun 

geometriaa mukaillen. Pohjaaniskutaivutuksella on mahdollista saavuttaa erittäin jäykkä 

ja tarkka muoto, mutta se myös vaatii jopa 3-5 kertaa suuremman puristusvoiman kuin 

vapaataivutus. Tällä menetelmällä levyyn on mahdollista saada aikaan lähes täysin 

plastinen muodonmuutos, mikä onnistuessaan vähentää takaisinjouston määrää 

huomattavasti. Pohjaaniskutaivutuksessa työkalujen geometrialla on erittäin suuri 

merkitys levyn muotojen syntymiseen. Tämä rajoittaa samojen työkalujen käyttöä 

erilaisten muotojen tekemisessä. (Matilainen et al. 2011: 241-242; Sheetmetal 2015b). 

 
Kuva 11. Pohjaaniskutaivutus. (Sheetmetal 2015b). 

4.3 Särmääminen elastista vastinta käyttämällä 

Elastista vastinta käytetään silloin, kun särmättävän levyn pinnan tulee säilyä 

naarmuuntumattomana tai halutaan särmätä erittäin vaikeita muotoja. Menetelmässä 

taivutettava särmä muotoutuu täysin ylätyökalun geometrian mukaan (kuva 12). 

Äärimmäisen tarkkana tulee olla elastisen vastimen kovuuden valitsemisessa, sillä jos 

vastin on liian kova, se saattaa vaatia liian suurta voimaa taivutuksen aikaansaamiseksi. 

Jos taas vastin on liian pehmeä, se saattaa vaatia liian suurta ylätyökalun iskupituutta. 

Elastisen vastimen käyttö on havainnollistettu kuvassa 12. (Matilainen et al. 2011:242). 
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Kuva 12. Särmäys elastista vastinta käyttäen. (Sheetmetal 2015c). 

4.4 Litistys 

Litistys (engl. hemming) on särmäysmenetelmä, jossa levyn reunat käännetään 

päällekkäin eli taivutetaan 180 astetta. Litistys tapahtuu yleensä kahdessa vaiheessa. 

Ensin levy särmätään ns. ylikulmaan, joka on noin 30°. Tämän jälkeen vaihdetaan 

litistystyökalu, jonka tasomaisella pinnalla litistetään levyn reunat päällekkäin. 

Litistysvaiheen suorittamiseen on olemassa useita erilaisia työkaluyhdistelmiä. 

(Sheetmetal 2015d; Burril 2010b). 

Yksinkertaisin litistysmenetelmä on havainnollistettu kuvassa 13. Siinä ensin taivutetaan 

standardityökalulla levyyn 30° kulma. Tämän jälkeen kappale siirretään toiselle 

puristimelle tai vaihdetaan alkuperäiseen puristimeen tavallinen litistystyökalu, jolla 

litistyksen toinen vaihe voidaan suorittaa. Tämän menetelmän käyttöön ei tarvita 

erikoistyökaluja. Työkalujen vaihtaminen hidastaa työvaihetta, minkä takia menetelmää 

käytetään pienten sarjakokojen ja prototyyppien valmistamiseen. (Sheetmetal 2015d).  
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Kuva 13. Yksinkertaisin litistysmenetelmä käyttäen kahta erilaista työkalu yhdistelmää. 

(Sheetmetal 2015d). 

Toinen vaihtoehto on käyttää yhtä kaksivaiheista työkaluyhdistelmää (kuva 14). Tässä 

menetelmässä ensimmäisessä vaiheessa särmätään 30° kulma levyyn. Toisessa vaiheessa 

levy työnnetään ylätyökalun etusivuun kiinni, ja suoritetaan litistys.  Vaiheiden yksi ja 

kaksi välillä ylätyökalun korkeuserot ovat suuret, minkä takia menetelmä vaatii 

numeerisesti ohjatun särmäyspuristimen. (Sheetmetal 2015d). 

 

Kuva 14. Litistys käyttäen kaksivaiheista työkaluyhdistelmää. (Sheetmetal 2015d). 
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Kolmas vaihtoehto on käyttää kolmivaiheista työkaluyhdistelmää (kuva15). Menetelmän 

ensimmäinen vaihe on sama kuin aiemmissakin menetelmissä. Toisessa vaiheessa 

alatyökalussa oleva jousi palauttaa työkalun alkuperäiseen korkeuteensa. Näin ollen 

alatyökalun etureunaan jää aukko, missä suoritetaan kolmas vaihe eli litistäminen. Tämä 

menetelmä on suunniteltu erityisesti mekaanisesti ohjattuja särmäyspuristimia varten, 

mutta voidaan käyttää myös numeerisesti ohjatuissa puristimissa. (Sheetmetal 2015d). 

 
Kuva 15. Litistys käyttäen kolmivaiheista työkaluyhdistelmää. (Sheetmetal 2015d). 
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5 MATERIAALIT 

Särmäyksessä on kyse pysyvän muodonmuutoksen aiheuttamisesta. Näin ollen 

särmättäväksi materiaaliksi sopii käytännössä kaikki materiaalit, joihin voidaan 

muodostaa plastisia muodonmuutoksia. Yleisimpiä särmättäviä materiaaleja ovat teräs, 

ruostumaton teräs, kupari ja alumiini.  

5.1 Teräs 

Teräs on yleisin särmättävä materiaali sen hyvän muovattavuuden ja suhteellisen 

edullisen hinnan ansioista. Teräsohutlevyjä valmistetaan sekä kylmä- että 

kuumavalssauksella. Kylmävalssauksella levylle saadaan hyvä pinnanlaatu ja 

mittatarkkuus. Kuumavalssatulla levyllä pinnanlaatu ei ole niin hyvä, mutta sitä voidaan 

parantaa jälki- tai viimeistelyvalssauksella ja peittauksella. Pääsääntöisesti 

kuumavalssattuja levyjä käytetään tuotteissa, joiden pinnanlaadulle ei ole suuria 

vaatimuksia. (Matilainen et al. 2011: 7). 

Perinteisten rakenne- ja kulutusterästen muovattavuus ominaisuudet ovat pääsääntöisesti 

hyvät. Erityisesti ultralujien terästen särmäys on kuitenkin haastavaa, koska se vaatii 

särmäyspuristimelta suurta taivutusvoimaa (Rissanen 2011: 22). Teräksestä valmistetaan 

paljon erilaisia särmättäviä tuotteita, kuten erilaisia kiinnikkeitä (kuva 16), kiskoja ja 

koneiden suojalevyjä. 
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Kuva 16. Teräksestä valmistettu kiinnike. (Hubpages 2016). 

5.2 Ruostumaton teräs 

Ruostumattomia teräksiä käytetään tuotteissa, joilta vaaditaan hyvää korroosionkestoa. 

Niiden korroosionkestävyys perustuu niissä olevan kromin määrään, joka tulee olla 

vähintään 10,5 %.  Lisäksi molybdeeniä lisäämällä pystytään parantamaan 

korroosionkestoa merivedessä. Yleisimmät ruostumattomat teräkset voidaan jakaa niiden 

faasirakenteidensa mukaan austeniittisiin, ferriittisiin ja austeniittis-ferriittisiin 

teräslajeihin. Näistä austeniittiset teräslajit ovat eniten käytettyjä teräksiä, joita voidaan 

käyttää ei-agresiivisista maaseutu-, kaupunki- ja tehdasympäristöistä erittäin vaativiin ja 

korroosioluokitukseltaan agressiivisiin ympäristöihin. Austeniittis-ferriittisten eli dublex-

teräslajien etuna on noin kaksinkertainen mekaaninen lujuus verrattuna austeniittisiin 

teräslajeihin. Ferriittisten teräslajien etuna on alhaisempi lämpölaajenemiskerroin 

verrattuna austeniittisiin teräslajeihin. Lisäksi ne eivät ole herkkiä jännityskorroosiolle. 

(Matilainen et al. 2011: 28-31). 

Ruostumattomien terästen muokattavuus on pääsääntöisesti hyvä. Kuitenkin näiden 

terästen suuren lujuuden takia muovausvoiman tarve on suurempi verrattuna 

hiiliteräksiin. Ruostumattomasta teräksestä valmistetaan särmäämällä tuotteita 

paikkoihin, missä ne joutuvat korroosiolle alttiiksi. Kuvassa 17 on ruostumattomasta 

teräksestä valmistettu lampunpidin. (Matilainen et al. 2011: 51-52). 
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Kuva 17. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lampun pidin. ( V&F sheetmetal 

2016). 

5.3 Alumiini 

Alumiinia käytetään nykyään todella paljon, koska sen keveys ja lujuus tuovat 

merkittäviä säästöjä esimerkiksi kuljetusteollisuudessa. Alumiini ei ole kovin altis 

korroosiolle, koska se kestää melko hyvin veden ja ilman vaikutusta. Lisäämällä 

alumiiniin magnesiumia ja mangaania, saadaan sen korroosionkestävyyttä parannettua 

entisestään. Alumiinilla on hyvä sähkönjohtokyky, jonka takia sitä käytetään 

elektroniikkateollisuudessa. Alumiini on lisäksi helposti kierrätettävissä verrattuna 

muihin hyötykäyttömetalleihin, minkä takia se on ympäristöystävällinen materiaali. 

Alumiinin huonoja puolia on sen matala kuumalujuus, pieni virumis- ja väsymislujuus 

sekä ailahteleva markkinahinta. Lisäksi alumiinin pinta on herkkä naarmuuntumiselle, 

mikä aiheuttaa suurempia vaatimuksia kuljetuksen ja valmistuksen aikaiselle 

pinnasuojaukselle. (Matilainen et al. 2011: 60, 69). 

Alumiinin särmäyksessä on repeämisen vaara, mutta se voidaan välttää käyttämällä 

oikeaa taivutussäteen suhdetta ainepaksuuteen. Alumiinin taivutettavuutta voidaan 

parantaa kuumentamalla kappaletta paikallisesti. Alumiinista valmistetaan särmäämällä 

esimerkiksi erilaisia kiinnikkeitä (kuva 18) ja elektroniikan tuotteita. (Matilainen et al. 

2011: 77-78). 
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Kuva 18. Alumiinista valmistettu kiinnike. (V&F sheetmetal 2016). 

5.4 Kupari 

Kupari on eniten käytetty puhdas metalli maailmassa. 60 % kuparin käytön 

kokonaismäärästä on sähköjohtoihin käytettävä kupari, koska kuparin sähkönjohtokyky 

on todella hyvä. Kuparia käytetään myös jonkin verran kattorakenteissa ja putkistoissa 

sekä teollisuuden koneissa. Kupari on suhteellisen pehmeä materiaali. Jos kuparin 

kovuutta halutaan parantaa, siihen lisätään muita materiaaleja. Tällöin saadaan 

valmistettua messinkiä tai pronssia, joiden määrä on kuitenkin vain 5 % kuparin käytön 

kokonaismäärästä. Särmäämällä kuparista valmistetaan esimerkiksi virtakiskoja 

johtamaan sähköä suuriin rakennuksiin (kuva 19). Kupari on ekologinen materiaali, 

koska se on täysin kierrätettävä. (Wikipedia 2016b). 
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Kuva 19. Kuparista valmistettu virtakisko. (Wikipedia 2016b). 

Kupari on varsin pehmeä materiaali, jonka takia särmäyksessä voi syntyä materiaalin 

pintaan jälkiä, jotka voivat heikentää sen sähkönjohtokykyä. Jälkien syntymisen voi 

välttää käyttämällä täsmälleen oikean kokoisia työkaluja sekä pyöreäreunaista 

alatyökalun V-uraa.  
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6 YHTEENVETO 

Särmääminen on tärkeä ja paljon käytetty valmistusmenetelmä sen edullisuuden, 

monipuolisuuden ja laadukkaan lopputuloksen ansiosta. Laadukas lopputulos saadaan 

aikaan, kun työntekijä tuntee menetelmän ja käytettävien materiaalien mekaaniset 

ominaisuudet perusteellisesti. Särmäämällä pystytään vähentämään hitsisaumojen 

määrää tuotteessa, mikä nopeuttaa tuotantoa ja parantaa sauman kestävyyttä etenkin 

pitkissä saumoissa. 

Särmääminen suoritetaan yleisimmin hydraulitoimisella särmäyspuristimella, koska se 

on toiminnaltaan varma ja sillä saadaan tuotettua suuriakin puristusvoimia. 

Tarkkaliikkeistä työtä vaativien tuotteiden särmäämiseen käytetään servomoottoreilla 

toimivia särmäyspuristimia. Kun taas pneumaattisesti toimivat puristimet ovat hyvin 

harvinaisia. Työntekijän on tärkeä tuntea särmäyspuristimen ja siihen käytettävien 

työkalujen ominaisuudet perusteellisesti, jotta saadaan aikaiseksi paras mahdollinen 

lopputulos. Työkalujen koolla ja muodolla pystytään vaikuttamaan särmättävän 

kappaleen muotoihin ja mittoihin.  

Eniten käytetyimmät särmäysmenetelmät ovat vapaataivutus ja pohjaaniskutaivutus. 

Vapaataivutuksessa työkalujen geometrioilla ei ole niin suurta merkitystä särmättävän 

levyn muotoon, kuin pohjaaniskutaivutuksessa on. Muita käytettyjä särmäysmenetelmiä 

ovat särmääminen elastista vastinta vasten ja litistäminen. 

Materiaaleista teräs on eniten käytetyin materiaali särmäyksessä sen halvan hinnan, 

hyvien mekaanisten ominaisuuksien ja hyvän muovattavuuden ansiosta. Ruostumattomia 

teräksiä käytetään korroosiolle alttiiksi joutuviin paikkoihin, mutta sen särmäyksessä 

tulee huomioida suurempi taivutusvoiman tarve. Alumiinia käytetään erityisesti 

elektroniikkateollisuudessa, ja silloin kun halutaan keventää valmistettavan tuotteen 

rakennetta. Särmäämisessä tulee huomioida materiaalin repeämis- sekä 

naarmuuntumisvaara. Kuparista särmäämällä valmistetut tuotteet ovat pääsääntöisesti 

erilaiset sähköä johtavat virtakiskot. Kuparin pehmeämpi rakenne tulee huomioida 

särmäyksessä hyvän lopputuloksen aikaan saamiseksi. 
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