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JOHDANTO 
LASTUVAN TYÖSTÖN KIINNITTIMET JA PALETIT kirja on 1 / 18 tuotantoväline kirjasarjastani. Muut sarjaan 

kuuluvat, ovat lueteltu tuossa alapuolella. Nettilinkkiä painamalla saat kirjan näkyviin. 
OSA 1. TYÖVÄLINERYHMÄT 

OHJAIMET JA KIINNITTIMET 

Lastuavan työstön kiinnittimet ja paletit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM 

o Hydraulikiinnitin  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_j38i4_AOJG7IJS-A 

o Magneettikiinnittimet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBFFLMAoreDjyCvy 

 Hitsauskiinnittimet ja –mekanisointilaitteet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o 

 Robotin työkalut (tarttujat ja kiinnittimet)  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA3auC16LwtkzOK3 

KOKOONPANON TYÖVÄLINEET  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAySoSg0buj-ERd2 

MUOTIT 

 Ruiskuvalumuotit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAYObEVE5MhcIzyd 

 Painevalumuotit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBBjQOwr_pAbkh_V 

 Takomuotit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAWl4f4gBB8VJZCn 

MEISTOTYÖKALUT (PURISTINTYÖKALUT) 

 LEIKKAUS 

o Leikkain 1)  sivut 7 – 24, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9 

o Jonoleikkain  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kADAVO1Dhc6DKN4U 

o Levytyökeskus työvälineet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kASB9lox3W6QxLu- 

 MUOVAUS 

 Taivutustyövälineet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAPOUaPRvh8ChI_r 

 Syväveto 1) sivut 25 – 28,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9 

 Venytysmuovaus 1) sivut 29 – 32,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9 

 Painosorvaus  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAqikkcpjQeKxH9j 

OSA 2. MENETELMÄT 

TYÖVÄLINEEN VALMISTUSTA TUKEVAT MENETELMÄT 

 Manuaalityöstömenetelmät 

o Hiomalaikan kunnostus 2) sivut 18 – 33,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

o Kierrejousien valmistus sorvissa 2) sivut 34 – 36,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

 NC-työstömenetelmät 

o NC-kipinätyöstö, uppo- ja lankakipinöinti 

 Erikoistyöstömenetelmät 

 Käsityömenetelmät 

o Yksinkertaiset ohutlevyosien levitykset 2) sivut 37 – 41, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

o Juottaminen 2)  sivut 7 – 17, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

o Työvälineen kokoonpano, testaus ja kunnossapito 

MATERIAALITEKNIIKKA JA LÄMPÖKÄSITTELY,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAt5AWG_2CIoEvf9 

SUUNNITTELU  

 Koneturvallisuus   https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAjCtMW1xUf1vCeL 

 Suomalaista koneenpiirtämistä 1916-2016 https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_hkDl_STrNSvNgoZO  

o PowerPoint esitys  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_j32FGpyPRHwteNLl 

AINETTA POISTAVAT MENETELMÄT 

 Lastuaminen 

o Työkalun ja materiaalin vaikutus toisiinsa  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAebrMKN21ECPrPf 

AINETTA LISÄÄVÄT MENETELMÄT 

 3D-valmistus 

AUTOMAATIO JA ROBOTISOINTI 

 Hitsausrobotti ja hitsauskiinnitin, sivut 19 ja 32, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o 

o Kappaleenkäsittelyrobottien ja hitsausrobottien yhteistyö, sivut 32 – 37, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o 

 Kiinnitys miehittämättömässä tuotannossa, NC-sorvi, sivut 55 - 57, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM 

 Automatisoitu työkappaleen vaihto, sivu 58,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM 
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SUOMALAINEN TYÖKALUJEN VALMISTUS 

Vanhan rakenteen mukaisissa konepajoissa oli työväline- tai työkaluosasto. Siellä paitsi valmistettiin 

työvälineitä, varsinkin sellaisia, joita ei valmiina voinut ostaa, myös huollettiin ja varastoitiin niitä. 

Suomeen perustettiin muutamia työkalutehtaita, jotka suurelta osin osoittautuivat taloudellisiksi 

pettymyksiksi. Työvälineiden valmistuksen edellyttämä monipuolinen konekanta ja korkea ammattitaito 

murensivat katteet. 

Työvälineitä suunnittelevan tai valmistavan yrityksen on useissa tapauksissa välttämätöntä toimia 

kiinteässä yhteistyössä lopputuotteita valmistavien yritysten kanssa, koska työvälinettä suunnitellaan yhtä 

aikaa sillä valmistettavan tuotteen kanssa. Työvälinesuunnittelija voi myös tarjota arvokkaita neuvoja 

lopputuotteen järkevästä ja taloudellisesta rakenteesta. Työvälinealan ammattitaito on kuitenkin 

katoamassa maastamme työntekijöiden ikääntyessä ja koulutuksen kuihtuessa. 

AMMATILLINEN KOULUTUS 
Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan ammatillista osaamista sekä kasvua 

sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Koulutus vaikuttaa osaltaan työelämää ja vastaa 

työelämän osaamistarpeisiin, edistää yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista. Ammatillinen koulutus 

antaa myös mahdollisuuden jatkaa opintoja korkeakoulussa. 

Ammatillinen koulutus avaa monia mahdollisuuksia iästä ja taustasta riippumatta. Ammatillisissa 

perustutkinnoissa hankitaan alalla vaadittavat perustaidot. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

mahdollistavat osaamisen kehittämisen työuran eri vaiheissa. Tutkintojen lisäksi järjestetään valmentavaa 

koulutusta. 

Työelämän muutos muokkaa mm. ammatillisten nimikkeiden kenttää ja niiden sisältöjä. Samalla 

valinnaisuus lisääntyy. Olennaista on, että työssä oppimista painotetaan aiempaa enemmän, muotoja ovat 

oppisopimuskoulutus sekä ns. työssä oppimisen korvaava koulutussopimus. Tavoitteena ovat toimintojen 

selkiyttäminen ja joustavuuden lisääntyminen, tosin mm. työpaikoilla tapahtuvan oppimisen vastuisiin 

liittyvät kysymykset askarruttavat. 

ERIKOISTUNEET YRITYKSET 

Työvälinevalmistajien erikoistuessa yrityksinä pääasiassa työvälineiden valmistukseen perustettiin erillinen  

Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä (1975) Suomen Metalliteollisuusyhdistykseen.  

Konepajateknisesti työvälineiden valmistus on yksi vaativimmista toimialoista. Suomen 

työvälinevalmistajien teknologinen taso onkin hyvä. Alan osaajien pitää hallita materiaalit ja tekninen laatu 

kuin lämpö- ja pintakäsittelymenetelmätkin.  

Yksi nopeutuvan kehityksen avaimia on tiedon kulun nopeutuminen. Aikana, jolloin ihminen oppi 

käyttämään työkaluja uuden tiedon siirtyminen naapurille saattoi kestää vuosia. Tätä kirjoittaessa on 

mahdollista, että tieto saavuttaa kohteensa toisella puolella maapalloa reaaliajassa.  

Teknologiateollisuus ry:n Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä koordinoi alan yritysten teollisuus- ja 

talouspoliittista yhteistyötä.  Toimialaryhmän tärkein tehtävä on omaa toimialaa koskevan teknisen ja 

taloudellisen tiedon hankkiminen, muokkaaminen ja levittäminen jäsenten keskuuteen. 

Toimialaryhmä osallistuu Teknologiateollisuus ry:n Tuotanto- ja palveluverkoston toimintaan. 
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Suomalaiset työvälinevalmistajat tuottavat erilaisia muotteja muovi-, metalliteollisuudelle sekä erilaisia 

meistejä, puristintyökaluja, teriä ja kiinnittimiä ja ohjaimia metalliteollisuudelle. 

TOIMIALARYHMÄN PAINOPISTEALUEET 

 toimialan kilpailukyvyn kehittämistyö 

 suhdanneseuranta 

 markkinatilanne seuranta 

 työvoiman saatavuus, laatu ja koulutus 

 laatujärjestelmät 

 verkostoituminen 

 läpimenoajan lyhentäminen 

 koulutustilaisuudet 

 kansainvälistyminen 

 vientiyhteistyö 

 

KIRJASARJAN TYÖSTÄMINEN 

Toimitusjohtaja Timo Hertell, TH-Tools Oy:sta soitteli minulle joskus v. 2013 kesällä ja kysyi, että voisinko 

tulla mukaan yhdeksi asiantuntijaksi Opetushallituksen (OPH) rahoittamaan Työvälinevalmistuksen 

oppikirjaan. Kirjan tulee olla suunnattu ammattioppilaitoksen tarpeisiin. 

Timon vastuualueena kirjassa ovat mm. Ohjaimet ja Kiinnittimet, joita hän tarjosi kirjoitettavakseni. Otin 

tehtävän vastaan ja aloin kirjoittamaan tähän ryhmään kuuluvia oppimateriaaleja. 

 

OPH joutui vuonna 2019 säästösyistä pysäyttämään hankkeita. 
Loppukeväästä 2019 Työvälinevalmistuksen oppimateriaalihanke päätettiin lopettaa, koska alan koulutus 
on muuttunut. Tekijänoikeudet OPH palautti meille kirjoittajille. 
Pikku hiljaa kypsyi ajatus melko valmiiksi tuotetun aineiston hyödyntämisestä ja laajentamisesta. Kokemus 
työvälineiden suunnittelusta, niiden valmistuksesta ja alan kehittämisestä sekä uusien sukupolvien 
kouluttamisesta neljällä eri vuosikymmenellä oli kantavana juurena tämän kirjasarjan kokoamiseen. 
Olen laajentanut tätä alun perin ammattioppilaitoksille suunnattua oppimateriaalia toimittamalla siihen 
lisäaineistoa toiminnastani työvälinesuunnittelun tuntiopettajana Tampereen Teknillisen Korkeakoulun  
 ( nyk. Tampereen Yliopisto) Tuotantotekniikan laitoksen, Tampereen Ammattikorkeakoulun kone- ja 
tuotantotekniikan opintolinjan sekä AEL:n (aik. Ammattienedistämislaitos) projekteissa vuosina 1987 – 
2012. Työni ohella olen suunnitellut myös näyttötutkintoja kone- ja työkaluvalmistuksesta ALVAR’iin 
(Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus), jonne näyttötutkintojen opetusmateriaalit kootaan. Näiden 
”lastujen” korista löytynee jokaiselle tarkkaavalle lukijalle mielenkiintoinen työvälinevalmistuksen aihepiiri. 
 
LASTUAVAN TYÖSTÖN KIINNITTIMET JA PALETIT kirja / kirjasarja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja 

työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa 

tekemisissä. Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden 

valmistusta opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja 

työelämän esimiehet.  

Oppimateriaalin sisällöstä muutama käytännönläheinen esimerkki: 
1) Tehtyään CAM:lla työstöradat työkappaleesta koneistaja osaa valmistaa 3D-mallia hyväksi käyttäen 

työkappaleensa kiinnitysleuat. Katso: kuvat 109 ja 110, sivu 51 
2) Koneistuskeskuksella jyrsinnän työkiertoa suunniteltaessa, vallankin ohutseinämäisiä 

runkokappaleita koneistettaessa ohjataan jyrsimen lastuamisvoimien suunta kiinnittimen ja koneen 
runkoa vasten. Tärinäalttius tällöin huomattavasti pienenee. Katso: kuva 63, sivut 34 ja 35. 

3) Koneistuskeskuksien kiinnittimet ovat usein ns. kitkakiinnityksiä. Kiinnittimen paikoitusvasteiden 
tukipintojen kitkaan tulee silloin erityisesti kiinnittää huomiota. Käyttämällä kitkakiinnityksissä 
paikoitusvasteina ns. piikkinastoja, työkappaleen kiinnitysvoimaa saa silloin huomattavasti 
pienennettyä. Katso: kuvat 78 ja 79, sivut 41 ja 42. 

4) Valu työkappaleen kiinnitystä ja paikoitusta helpottavat muodot. Katso kuvat 47…51, sivut 24 ja 25.   
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LÄHDEAINEISTO 
Valukappaleet koneistuksen kannalta – verkkomateriaali on lisä Tampereen ammattiopistossa sekä 

 Valimoinstituutissa pidettävien kurssien lähiopetusmateriaaliin. Materiaali sisältää valukappaleiden ja 

 kiinnityksen suunnittelua koneistuksen kannalta. Lisäksi käsitellään case – tapauksia teollisuudesta. 

 https://www.valuatlas.fi/valimo2/  

Olen kirjoittajana käyttänyt runsaasti alan asiantuntijoita hyväksi. Kirjoituksien lähteet, kuvien lähdeaineisto 
ja kiitokset ovat kirjoitusosioiden perässä. Lähteistä ja kuvien lähdeaineistoista on kirjalliset luvat. 
Parhaimmat Kiitokset miellyttävästä yhteistyöstä ja saamastani tuesta. 

 

HARRASTUS 
Lapsuus katoaa, mutta ei koskaan lapsi. Elmer Diktonius. Ensi askeleet otin ammattiini kansakoulun  

alaluokilla, kun rakentelin kotona naapurin Juhan kanssa puisia autoja. Kuorma-autoissa oli kipit, 

 hinausautoissa nostokampi puurattaineen ja yhdessä linja-autossa suuntaviitat, jotka nappia painamalla  

nousivat ylös. Kaikki autoni tein ilman piirustuksia. Nykyään leluja tehdessäni pitää ensin tehdä piirustus, ja  

vasta sen jälkeen alkaa valmistaa niitä.  

Kymmenen vuotta sitten Sandvik Tampereen tehtaalta eläköityneenä työvälinesuunnittelijana/ sählääjänä,  

olen tämän tuotantoväline kirjasarjan työstämisen lisäksi julkaissut, PUUTYÖT HARRASTUKSENA 50 VUOTTA  

kirjan. https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_ilnhYAHjpoYsdWcg Kirjassa käsittelen paljon mm. perinne- ja  

pulmaleluja. Vuonna 1900 pidetyn maailmannäyttelyn yhtenä vetonaulana piti olla ikiliikkuja, mutta sitä ei  

saatu toimimaan. Puutyöt harrastuksena kirjassa olen jatkokehitellyt Leonardo da Vinci’n keksintöjä ja ne  

toimivat (sivut 168…174). 

 

OPETUKSESSA, jokainen uusi askel, jonka otat, nostaa valtavasti sen ensimmäisen askeleen arvoa. YKSI  

ASKEL KERRALLAAN. Älä koskaan väheksy alempia askelmia onnistumisen tikapuilla.  
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LASTUAVAN TYÖSTÖN KIINNITTIMET JA PALETIT 
1.1 LASTUAVAN TYÖSTÖN KIINNITTÄMINEN /1/ 

Kiinnittäminen on välineiden kehityksestä huolimatta edelleen lastuavan työstön ongelmakohta. 

Automaattiseen kiinnittämiseen on teoreettisia ratkaisuja, mutta ne eivät ole vielä yleistyneet. 

Kiinnitystekniikan erojen vuoksi kiinnittäminen jakaantuu sorvattavien pyörähdyskappaleiden 

kiinnittämiseen ja jyrsittävien, avarrettavien ja porattavien kotelokappaleiden kiinnittämiseen.  Varsinkin 

koteloiden, laattojen ja vipujen kiinnittäminen on niin tapauskohtaista, että siitä on muodostunut lastuavan 

työstön vaikeasti hallittava ja vaikeasti automatisoitavissa oleva ”heikko lenkki”. 

Pyörähdyskappaleiden kiinnittämiseen on kehitetty uusia istukkaratkaisuja, joiden ansiosta työkappaleen 

käsittely, kiinnitys ja irrotus ovat helposti robotisoitavissa. 

Kotelokappaleet on perinteisesti kiinnitetty työstökoneen pöytään kiinnitysraudoin ja pultein, mikä on 

hidasta. Kun asetusajat jaettiin ulkoiseen asetusaikaan ja koneen sisäiseen asetusaikaan, innostuttiin 

ottamaan käyttöön paletit. Työkappale voitiin kiinnittää paletille ja pois työstökoneen ulkopuolella. 

Numeerisen ohjaustekniikan ansiosta paletti oli lisäksi mahdollista vaihtaa automaattisesti. Palettien ja 

niille sukua olevien kiinnitystornien käyttö yleistyi nopeasti 1980-luvulta alkaen. 

Seuraavaksi alettiin käyttää työkappalekohtaisia kiinnittimiä. Niiden valmistaminen on kallista, mutta 

hankintahinta maksaa itsensä nopeasti takaisin, kun samanlaisia työkappaleita koneistetaan riittävän 

paljon. Kappalekohtainen kiinnittäminen on yleistynyt varsinkin koneistuskeskuksissa. 

Yksittäis- ja piensarjavalmistuksessa asetetaan pääpaino lyhyelle läpimenoajalle. Koneistusvaiheissa 

tarvittavien kiinnitysten ennalta suunnitteluun ei ole käytettävissä aikaa, vaan kiinnitys tehdään 

työstökoneiden omilla kiinnitysvälineillä. Kappaleen suunnittelijasta riippuu, millaisia vaikeuksia eri 

vaiheissa tulee vastaan. Koneiden työvälinevalikoima tulisi jo koneen hankintavaiheessa pyrkiä valitsemaan 

riittävän täydelliseksi, ajateltua tuotantotyyppiä ja kappalevalikoimaa varten. Valitettavan usein 

investointia tehtäessä löytyy rahaa kylläkin peruskoneen hankintaan, mutta työvälineistä tingitään, jolloin 

koneen käyttö jää vajaatehoiseksi, seisonta-ajat kasvavat ja tuotannon laatu kärsii. 

Yksittäis- ja piensarjavalmistuksen kiinnitysongelmat ovat konepaja- ja tuotekohtaisia. ne on aina 

ratkaistava kulloinkin vallitsevien olosuhteiden perusteella. Koskaan ei kuitenkaan voida painottaa 

tuotesuunnittelijan osuutta kiinnitinongelmien ennaltaehkäisyyn. 

Kiinnitys työkierron ulkopuolella. 

Koneistuskeskuksella työkappaletta kiinnitettäessä, se tulisi tehdä koneen ulkopuolella vaihdettaviin 

paletteihin. 

 

2  KIINNITTÄMINEN SORVATTAESSA 

2.1 KIINNITTÄMINEN ISTUKKAAN 
Istukoita käytetään kiinnittämään ja paikoittamaan työkappale ulko- ja sisäpinnastaan. Samasta pinnasta 

kappale myös keskitetään. 
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2.1.1 Leukaistukat 
Leukojen siirtämiseen kiinnityssuunnassa käytetään yleensä vetotankoa, vipua, kiilaa ja ruuvia 

(kaksileukaistukoissa) sekä kierukkaa.  Leukaistukat ovat joko käsin kiristettäviä tai laitetoimisia. 

Yleisin kiinnitysväline manuaalisesti ohjatuissa sorveissa on käsin kiristettävä kolmileukaistukka. Sitä 

käytetään sisä- ja ulkopuolisten istukkakappaleiden kiinnittämiseen. Manuaalisesta sorvauksesta 

automaattiseen ohjaukseen siirryttäessä kiinnitysajan suhteellinen osuus kokonaisajasta kasvaa, ja silloin 

on edullista käyttää laitetoimista istukkaa. 

Kolmileukaistukassa voi olla kovat tai pehmeät leuat. Kovien leukojen kiinnipitopinnoissa on terävähköt 

”pyramidit” helpottamassa työkappaleen pitelemistä. Pehmeitä leukoja voi sorvata työkappaleen 

halkaisijan mukaiseksi, eikä niistä jää jälkiä työkappaleen pintaan. 

                
                      Kuva 1. Kolmileukaistukka.           Kuva 2. Kolmileukaistukan    Kuva 3. Nelileukaistukka.                                                   

                                                                                   kovat ja pehmeät leuat            

                                                                                                                                     
           Kuva 4. Pehmeiden leukojen sorvauskiinnitin.                        Kuva 5. Leukojen sorvaus.      

                        

 
Kuva 6. Pehmeiden leukojen sorvausesimerkkejä. Laippa valitaan sorvattavan kiinnityshalkaisijan mukaan. 
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Kun pyritään tehokkaaseen käyttöasteeseen, automaattiset ja numeerisesti ohjatut sorvit vaativat nopeita 

kiinnitysvälineitä. Siksi niissä käytetään laitetoimisia istukoita. Voimaistukka tai voimakäyttöinen istukka on 

laitetoiminen, ja käyttövoima aikaansaadaan hydraulisesti tai pneumaattisesti. 

Hydraulisissa ja pneumaattisissa istukoissa kiinnitysvoima tuodaan karan läpi istukkaan joko vetotangon tai 

-putken välityksellä. Karan toisessa päässä on hydraulinen- tai paineilmasylinteri, jolla saadaan veto 

tankoon tai -putkeen ja aksiaalinen liike leukojen avaamista ja sulkemista varten. 

Voimaistukan tapa muuttaa vetotangon tai -putken aksiaalinen liike säteittäiseksi liikkeeksi vaihtelee 

istukan rakennetyypin mukaan. Näitä rakennetyyppejä ovat: 

- kiilahakaistukka 

- vipuperiaatteella kiristävä istukka 

- kiilatankoistukka. 

     
Kuva 7. Laitetoimisen voimaistukan toiminta perustuu vipuperiaatteeseen. 1 Istukka, 2 Sorvin istukan 

takalaippa, 3 Vetoputki, 4 Koneen kara, 5 Sylinterin kiinnityslaippa, 6 Hydraulinen pyörivä sylinteri, 7 

Rajakytkin. 

2.1.2 Tankoistukat 
Tankoistukat sopivat parhaiten kirkkaaksi vedettyjen puolivalmisteiden (esimerkiksi tankojen) 

kiinnittämiseen. Tarpeen mukaan niitä voidaan käyttää myös poikkileikkaukseltaan särmikkäisiin 

(kuusiotanko) tartuntapintoihin. Tankoistukkaa käytettäessä työkappaleen irrotus- ja kiinnitysaika on lyhyt. 

Yleensä kappale voidaan irrottaa ja kiinnittää karan pyöriessä. 

Sarja- ja joukkotuotannossa ja NC-sorveissa käytetään kappaleiden kiinnittämiseen tavallisesti hydraulisia, 

pneumaattisia tai sähköisesti toimivia istukoita. 

2.2 KÄRKIKIINNITYKSET 
Kärkikiinnitys on yleinen akselikappaleiden kiinnitysmenetelmä. Kappale voidaan kiinnittää toisesta 

päästään istukkaan ja tukea toisesta päästään kärjellä, tai se voidaan kiinnittää kärkien väliin. Valitsemalla 

sopiva vääntömomentin siirtotapa voidaan lastuta suuriakin lastuvirtoja. 

2.2.1 Keskiökärjet 
Keskiökärjet voivat olla kiinteitä tai pyöriviä. Keskiökärkien kärkikulma on yleensä 60 . Keskiökärjet on 

varustettu morsekartioilla työstökoneeseen kiinnittämistä varten.  
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Kuva 8. Pyörivä keskiökärki. 

2.2.2 Vääntiökärjet 
Aksiaalisuunnassa liikkuva kärki sekä kärkipylkän kärki keskittävät yhdessä työkappaleen, ja terävähköt 

vääntötapit välittävät momentin työkappaleeseen. 

Vääntiökärjet sallivat yleensä työkappaleen koko lieriöpinnan työstämisen yhdellä kiinnityksellä. Joustava 

keskiökärki liikkuu aksiaalisuunnassa ja kompensoi näin keskiökuopan syvyyden vaihtelut. Tämä takaa, että 

työkappaleen asema määräytyy aksiaalisuunnassa aina otsapinnan mukaan. 

 
Kuva 9. Vääntiökärki. 

2.2.3 Tukilaakerit ja niiden käyttö 
Tukilaakereita käytetään, kun sorvataan hoikkia akseleita kärkien välissä. Sillä pyritään estämään 

työstövoimien aiheuttamat taipumat. Tukilaakerit voivat olla kiinteitä tai kulkea teräkelkan mukana. 

Tukilaakereissa on työkappaletta varten joko rullat tai liukupinnat. Tukilaakerit voivat olla joko aseteltavia 

tai itsekeskittäviä. Kuvissa 10 ja 11 esitetään hydraulisen itsekeskittävän tukilaakerin ja kiinteän tukilaakerin 

periaatteet. 

                  
       Kuva 10. Hydraulinen itsekeskittävä tukilaakeri                            Kuva 11. Kiinteä tukilaakeri 
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2.3 TUURNAKIINNITYKSET 

2.3.1 Kiinteät tuurnat 

          
                                                            Kuva 12                                                            Kuva 13                                                                                                               

Kuva 12. Olakkeella varustettu lieriötuurna. Soveltuu hyvin käytettäväksi silloin, kun työkappaleen 

pituusmittojen (l) on pysyttävä muuttumattomina mutta pyörintävirhe sallitaan. 

Kuva 13. Kierretuurna. Työkappale kiinnitetään kierteellä vasten tuurnan kiinteää laippaa. Soveltuu 

käytettäväksi silloin, kun kappaleen otsapintojen on oltava samansuuntaiset ja pituuden (l) tarkka. 

Keskittämiskyky on huono, sillä kierre ei keskitä.     

2.3.2 Paisuvat tuurnat 
Paisuvat tuurnat mahdollistavat kiinnityksen irrottamisen käsin. Tuurnia käytetään silloin, kun vaaditaan 

suurta pyörimistarkkuutta. Parhaiten tuurnat sopivat suuriin sarjoihin, sillä jokaista kiinnityshalkaisijaa 

varten on oltava oma tuurna. Paisuvia tuurnia ovat: 

- mekaaniset paisuvat tuurnat 

- hydrauliset tuurnat 

- paisuntatuurnat 

- kiinnityslevyillä varustetut tuurnat. 

2.4 TASOLAIKKA KIINNITYS 

           
                   Kuva 14. Tasolaikka 

 

 

 

Tasolaikkaa käytetään epäkeskeisten 

työkappaleiden kiinnittämiseen, epäkeskeisyys 

pitää kumota vastapainoilla. Erikoiskiinnittimet 

voidaan myös kiinnittää tasolaikkaan ja itse 

kiinnittimeen tulee sovittaa sorvattava 

työkappale. 
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3 KIINNITTÄMINEN KIINNITYSTASOILLA JA APUPÖYDILLÄ 

3.1 KIINNITTÄMINEN KONERUUVIPURISTIMEEN 

                                                       
                                Kuva 15. NC-koneruuvipuristin.                           Kuva 16. Irralliset uraohjainpalat DIN 6323. 

Kuva 16. NC-koneruuvipuristin varustettuna puristimen pohjan paikoitusuralla ja irrallisilla DIN 6323  -

uraohjainpaloilla, joilla koneruuvipuristin paikoitetaan jyrsinkoneen pöytään.   

 
Kuva 17. Keskittävä koneruuvipuristin. 

Käytettäessä ruuvipuristimia, joissa toinen leuka on kiinteä ja toinen siirrettävä, työkappaleen keskiviivan 

paikka kiinteään leukaan nähden muuttuu, jos työkappaleen halkaisija muuttuu (kuva 15). Keskittävälle 

puristimelle on ominaista, että työkappaleen keskiviivan sijainti suhteessa paikoillaan olevaan työkaluun ei 

muutu työkappaleen halkaisijan mukaan (kuva 17). Keskittäviä puristimia on edullista käyttää silloin, kun 

keskiviivan suhteen symmetrisiä kappaleita koneistetaan keskeisesti. Niitä voidaan käyttää myös pinnaltaan 

tasomaisten ja muodoltaan epäsäännöllisten työkappaleiden kiinnittämiseen, mutta yleisin käyttöalue on 

pyörähdyskappaleiden kiinnittäminen. 

3.2 KIINNITTÄMINEN SUORAAN KONEEN PÖYDÄLLE 
Yksittäis- ja piensarjatuotannossa lastuttavat työkappaleet kiinnitetään yleensä työstökoneen pöydälle 

käyttämällä mekaanisia kiinnityselementtejä (esimerkiksi kiinnitysrautoja, T-uraruuveja ja tukialustoja). 

Silloin kiinnitys on hankalaa ja vie aikaa.                 

         
                          Kuva 18.                                                   Kuva 19.                                         Kuva 20.                          
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Kuva 18. Jyrsinkoneen pöydässä on poikittaiset ohjausurat koneruuvipuristimen keskittämiseksi. 

Kuva 19. Irralliset uraohjainpalat DIN 6323 -koneruuvipuristimen keskittämiseksi jyrsinkoneen pöytään. 

Kuva 20. Avarruskoneen pöydällä ”Peiseler”-tasopöytä työkappaleen kääntämiseksi.              

 
Kuva 21. Pyörivä kulmapöytä, jossa kolmileukaistukka. 

 

4 VALMISTUKSEN SUUNNITTELU 

4.1 KIINNITYKSEN JA KIINNITTIMEN VALINTA 
Kiinnitykset pyritään valitsemaan siten, että keskenään tarkasti toleroidut muodot syntyvät samalla 

kiinnityksellä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on varmistettava, että useita kiinnityksiä käytettäessä voidaan 

aina löytää seuraavalle paikoitukselle ja kiinnitykselle riittävän tarkat lähtömitat. Tarkkuuden takaamiseksi 

on usein syytä pyrkiä käyttämään mahdollisimman harvoja kiinnityksiä ja suosia vakiokiinnittimiä. 

4.2 LASTUAMISARVOJEN VALINTA 

4.2.1 Rouhinta 
Rouhinnassa pyritään riittävän tehokkaaseen lastunpoistoon. Lastuvirta on tehokkaan työstön mittari. 

Tietyssä ajassa aikaansaatuun lastuvirtaan vaikuttavat lastuamisnopeus, työkalujen vaihtoaika ja muut 

ohjelman parametrit. 

4.2.2 Viimeistely 
Viimeistelyssä tavoitellaan mittojen, muotojen ja sijainnin tarkkuutta. Rouhinnassa jätetään 

työkappaleeseen työvarat, joiden suuruuden sanelevat muun muassa viimeistelykoneistusmenetelmät ja 

kappaleen lopulliset laatuvaatimukset. Viimeistelyn tavoitteena on saada kappale vastaamaan piirustusten 

vaatimuksia. Viimeistelyä varten valitaan sellaiset työstömenetelmät ja lastuamisarvot, joita vaadittu 

pinnanlaatu edellyttää. Lastuamisnopeudeksi etsitään taso, jolla kustannusten ja kokonaislaadun suhde on 

optimaalisin. 
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4.3 KONEEN NOLLAPISTEEN SIIRTO TYÖKAPPALEEN MITATUKSI NOLLAPISTEEKSI 

 
Kuva 22. /2/ Jyrsinkoneiden perusjärjestelmä, jossa koneen akselit on järjestetty suorakulmaiseen 

koordinaatistoon. Hyvänä muistiapuna toimii oikean käden kolmisormisääntö: kun keskisormi osoittaa 

työkaluakselin suuntaa työkappaleesta työkaluun päin, sen suunta on Z+, peukalon suunta X+ ja etusormen 

suunta Y+.  

Nollapisteen paikka voidaan määritellä työstökoneelle tarvittaessa aina uudestaan. Ohjelmallinen 

nollapisteen siirto kuuluu NC-ohjaimien perusominaisuuksiin. 

Työkappaleen koneistus jyrsinkoneessa lähtee yleensä suorakulmaisesta koordinaatistosta. /3/ 

1)  Paikoitustyökalulla otetaan silmämääräinen keskitys X-akselin suunnassa työkappaleeseen. 

Paikoitustyökalua kuljetetaan työkappaleen pintaan Y-akselin suuntaisesti, kunnes 

paikoitustyökaluun syttyy valo (nollataan Z-akseli, kuva 23).  

2)  Nostetaan Z-akselilla paikoitustyökalua ylöspäin ja siirretään se työkappaleen vastapuolelle, 

lasketaan Z-akseli nollattuun asemaan. Kuljetetaan paikoitustyökalua työkappaleen pintaan ja valon 

syttyessä katsotaan Y-akselin lukema. Lukema (esimerkiksi 159,000) jaetaan 2:lla, saatu luku 

(79,500) on Y-akselin uusi nollapiste.  

3)  X-akselille (kuva 24) tehdään samat toiminnot kuin kohdissa 1 ja 2 (X-akselin lukema kuvan 24 

tapauksessa -159,670 jaetaan 2:lla, saatu luku -79,835 on X-akselin uusi nollapiste).  

4)  Menemme koneen koordinaatistoon (kuva 24) (X -159,670/2 = -79,835) ja valitaan työkappaleen 

nollapisteasetus ”work”. Näin koneen alkuperäinen nollapiste on siirretty työkappaleen mitatuksi 

nollapisteeksi.  

5)  Z-akselilla, kun tiedetään tunnetun työkalun asetuspituus, mennään karan pyöriessä työkalulla 

työkappaleen pintaan ja nollataan Z-akseli.

                                                         
                         Kuva 23.                                                 Kuva 24.                                         Kuva 25. 

Kuva 23. Paikoitustyökalun Y-akselin kosketus. 

Kuva 24. Paikoitustyökalun X-akselin kosketus. 

                                                        Kuva 25. Jyrsinkoneen koordinaatisto. 
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5 TYÖKAPPALEEN KIINNITYKSEN SUUNNITTELU 

5.1 KIINNITYS RATKAISEE https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitys1t.htm  
Työstökone, kiinnitin, lastuavat työkalut ja työkappale muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka laadun 

määrää sen heikoin lenkki. Heikoin lenkki tässä kokonaisuudessa on usein kiinnitin. Kiinnityksen ja 

kiinnittimen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kiinnitys on toki erilaista sen mukaan, onko 

kyseessä moniakselinen monitoimikone, perinteinen kärkisorvi vai jyrsinkone.  

Suunnittelussa tulisi käyttää hyödyksi tuotesuunnittelun CAD-malleja, jos se on vain mahdollista. NC-

ohjelmoinnissa olisi hyvä käyttää apuna CAD-järjestelmällä suunniteltua kiinnittimen mallia, jolloin 

voitaisiin välttää mahdolliset työkappaleen kiinnittämisestä ja kiinnittimistä aiheutuvat törmäystilanteet 

tuotannossa. 

Kiinnittimen tehtävä on työkappaleen paikoittaminen oikeaan asentoon työstökoneeseen ja työkaluun 

nähden, toistuvasti ja riittävällä tarkkuudella. 

Kiinnittimen on tuettava ja pidettävä työkappale paikoillaan sekä otettava vastaan lastuamisvoimien 

komponentit ja syntyvät momentit aiheuttamatta kappaleeseen haittaavia muodonmuutoksia. 

Koneet tarvitsevat työvälineitä 
Koneet ja työvälineet ovat sidoksissa toisiinsa. Työstökoneiden saavutukset riippuvat työvälineistä. Koneet 

työskentelevät myös työvälineiden avulla. Konepaja-automaatiossa tämä tapahtuu jo osittain ilman ihmisiä. 

Konepajan tai verstaan työvälinsuunnittelu sisältää kaikki valmistukseen liittyvät toiminnot, joilla kappaleet 

tehdään tehokkaasti ja mittatarkasti. kaikissa valmistusmenetelmissä tarvitaan erilaisia työvälineitä. Niiden 

suunnittelu ja valmistus vaativat ammattitaitoa, jotta kappaleet täyttävät niille asetetut tavoitteet. 

Työvälineisiin kuuluvat mm. kiinnittimet. 

Työvälinesuunnittelija toteuttaa työnsuunnittelun laatiman vaiheistuksen joko suunnittelemalla tarvittavat 

kiinnittimet, ohjaimet ja muut komponentit tai käyttää valmiita standardiosia, joista kokoamalla saadaan 

aikaan tarvittava välinekokonaisuus työn tekemiseen. 

Tarkkuuden lisäksi tärkeää on mm. taloudellisuus. Oikeilla välineillä saadaan hyvä lopputulos. Kappale on 

kiinnitettävä nopeasti. kiinnittimen tulee olla riittävän tukeva ja lastun tulee voida poistua esteittä. 

Ammattitaitoinen työvälinesuunnittelija puolestaan tuntee alansa valmistusmenetelmät, koneet ja laitteet. 

Usein hän joutuu neuvottelemaan asentajan kanssa muotoilusta ja kiinnittämiskohdista ja mahdollisesti 

hankalista työstettävistä kohdista.

Väärä kiinnitys aiheuttaa susia 
Väärä kiinnitys voi aiheuttaa kappaleen vääntymistä työstön aikana. Valmistusystävällinen muotoilu ja 

menetelmä kytkeytyvät toisiinsa ja tulee toteuttaakin rinnakkain menetelmien edellytysten kanssa. 

 

5.1.1 Koneistettavan työkappaleen paikoitus /4/  

Työkappaleen paikoituksella tarkoitetaan sitä, että sen sijainti suhteessa työstötyökaluun määritellään 

työstökoneen toiminta-alueen peruskoordinaatistoon. Määrittelyn on oltava yksiselitteinen ja sijainnin on 

säilyttävä työkappaleeseen vaikuttavista voimista riippumatta.  

Paikoitustasojen valinta 
Kiinnitintä tai ohjainta suunniteltaessa on ensimmäisenä valittava työkappaleen paikoitustasojen 

lukumäärä ja asema ja näille tasoille sijoitettavien paikoituspisteiden lukumäärä, asema ja suunta. 

https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitys1t.htm
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         Kuva 26. Kappaleen vapausasteet. 

https://www.valuatlas.fi/valimo2/suuntaus1.htm 

 
Kuva 27. Työkappaleen paikoitus yhdessä, kahdessa ja kolmessa tasossa. 

Paikoituspisteet eli työkappaleeseen koskettavat osat määräävät paikoitustason. Jokaisessa 

paikoitustasossa pitää valita paikoituspisteet eli montako kohtaa tarvitaan, mihin paikkaan ne sijoittuvat ja 

mihin suuntaan ne vaikuttavat. Paikoituskohtien lukumäärää, paikkaa ja vaikutussuuntaa valittaessa on 

noudatettava seuraavia sääntöjä: 

-  Kolme paikoituspistettä pitää sijoittaa ensisijaisesti sille paikoitustasolle, jossa käytettävissä olevan 

työkappaleen pinta on suurin. 

-  Paikoituspisteet on asetettava kuhunkin paikoitustasoon niin, että niiden välimatka on mahdollisimman 

suuri. 

-  Paikoituspisteiden vaikutussuunta on oltava kohtisuoraan työkappaleen pintaa vasten. 

-  Paikoituspisteiden vastavoimien välisten etäisyyksien tulee olla mahdollisimman pieni. 

-  Kappaleen pinnalla paikoituspisteen kohdalla ei saa olla paikoitusta huonontavia tekijöitä. Sellaisia ovat 

esimerkiksi valujen ja takeiden jakosaumat ja koholla olevat tekstit ja numerot. 

Työkappaleet, joiden pinta on koneistamaton, on paikoitettava mieluimmin karhennetuilla kuulavasteilla 

(kuva 28). Toisinaan siitä voi kuitenkin seurata vähitellen voimistuvia työstövärähtelyitä. 

Kun työkappaleen pintojen pinnankarheuden arvo (Ra) on alle 6,3  m, paikoittaminen on tehtävä tasaisten 

tukipintojen avulla (kuva 29). Kotelomaisia työkappaleita on paikoitettava kolmeen tasoon ja kuuteen 

tukipisteeseen (kuva 27). 

https://www.valuatlas.fi/valimo2/suuntaus1.htm
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                     Kuva 28. Karhennettu kuulavaste.                                Kuva 29. Tasainen vaste.    

o Paikoita työkappale valitsemalla paikoitustasot työkappaleen mittaperuspintojen mukaan. 

o Aloita koneistus peruspinnasta tai elementistä, jos useampi kuin yksi kiinnitys (eikä ko. pintoja ole 

koneistettu aikaisemmissa työvaiheissa). 

              

 

A = Paikoituskohdat ja paikoituksen 

tukipisteet 

B = Työkappaleen mittaperuspintoja 

C = Mittoja, jotka tulevat kaikissa kappaleissa 

samoiksi, vaikka aihioiden mitat 

vaihtelisivatkin. 

               Kuva 30. Paikoittaminen vs. mitoitus    

 

 
Kuva 31. Koneen pöytään koneruuvipuristimen viereen on kiinnitetty säädettävä paikoitin, joka paikoittaa 

työkappaleen sivusuunnassa.  

Paikoittaminen, keskittävä ja radiaalinen paikoitusperiaate (nollapistepaikoittaminen) 

    
                  Kuva 32. Kiinnitin ja työkappale.                                Kuva 33. Ohjaustapit, pallopää ja kevennetty. 
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5.1.2 Kiinnityksen ja kiinnittimen suunnitteluohjeita        
 https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitys1t.htm              

Työkappale tulisi voida koneistaa yhdellä kiinnityksellä. Työkappaleen kiinnittäminen voi nimittäin viedä 

tarpeettomasti aikaa, ja kiinnityksen vaihtaminen lisää kustannuksia. Työkappaleen koneistamiseksi 

vaadittujen kiinnitysten lukumäärä riippuu myös siitä, millainen kone on käytettävissä. Esimerkiksi 

nykyaikaiset monitoimikoneet (kuten koneistuskeskukset ja monitoimisorvit) pystyvät usein tuottamaan 

aihiosta valmiin työkappaleen vain yhdellä kiinnityksellä. Toinen vaihtoehto on, että kiinnityksen vaihto 

sisältyy monitoimikoneissa kappaleohjelmaan ja valmistuksen työkiertoon, jolloin kone hoitaa vaihdon.  

Työkappaleen kiinnityksen pitäisi olla mahdollisimman helppoa ja nopeaa. Suursarjatuotannossa pyritään 

automatisoimaan myös työkappaleen vaihto. Helppo ja nopea automaattinen vaihto pienentää tahtiaikaa, 

jolloin kappalekohtaiset kokonaiskustannukset yleensä laskevat.  

Työstökoneiden kiinnittimiä suunniteltaessa on otettava huomioon: 

1)  Standardikomponenttien käyttömahdollisuus, katso kohta 10.1.1 

2)  Runkorakenteen on oltava riittävän tukeva ja jäykkä. 

3)  Jäykkyys saavutetaan parhaiten oikealla muotoilulla, ei välttämättä suurella massalla. 

4)  Muotoilulla on suljettava pois se mahdollisuus, että työkappale asemoidaan kiinnittimeen väärin.    

Tämä virhe voidaan välttää esimerkiksi asettamalla työkappaleaihion reiän kohdalle tappi, joka 

estää kiinnittymästä virheelliseen asentoon.  

5)  Kiinnityselementtien on oltava nopeita käyttää. 

6)  Laitetoimiset kiinnittimet takaavat samanlaisena toistuvan kiinnityksen. 

7)  Lastuamisvoimien suunta ja luonne ratkaisevat tukipisteiden ja kiinnityselementtien sijoittelun. 

8)  On varattava riittävät väistö- ja ylikoneistusalueet. 

9)  Lastuamisnesteen poisto kiinnittimen ”taskuista” on varmistettava jo työstökoneen  

 koneistustilassa. ”Taskuista” alaspäin suuntautuvat poraukset tai urat kuljettavat nesteen 

 painovoimalla alaspäin eikä sitä joudu lataus-purkuasemaan. 

5.1.3 Geometriset muodot https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitys2t.htm  
Lastuamista vaativan työkappaleen suunnittelussa olisi pyrittävä käyttämään yksinkertaisia geometrisiä 

muotoja. Suorien, yhdensuuntaisten pintojen ansiosta työkappale voidaan asemoida ja kiinnittää tukevasti. 

Kiinnitystä on helpompi suunnitella, kun kappaleen osat ovat symmetriset. 

Vaikeita kiinnitettäviä 
 monimutkaiset kappaleet, joissa ei tasoja 

 kappale, joissa on päästöjä ja kulmia useaan suuntaan 

 ohutseinämäiset kappaleet 

 tarkkatoleranssiset kappaleet 

 kun suunnittelija ei ole miettinyt kiinnittämistä, mitoitusta ja valmistustapaa 

Helppoja kiinnitettäviä 
 tiiliskivi 

 suorat levyt, putket, profiilit, tangot, ym, 

 massiiviset ja paksuseinämäiset 

 kun voivaan sallia kiinnitysjäljet pinnassa 

 kun suunnittelija on miettinyt kiinnitettävyyttä, katso kohta 5.3.1 

https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitys1t.htm
https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitys2t.htm
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Kiinnitystä varten tehtävät ulokkeet ja syvennykset on suunniteltava niin, että niitä ei tarvitse poistaa. 

Kiinnityksen on oltava sellainen, ettei työkappaleen tai kiinnittimen muoto muutu koneistuksen aikana. 

Kannattaa arvioida lastuamisvoimien vaikutukset. Jos työkappaleessa on porauksia, niistä syntyvä 

syöttövoima on yleensä suurin lastuamisvoima. Porien syöttövoimat löytyvät yleensä taulukoituina. 

Samankaltaisilla työkappaleilla voi olla samanlainen kiinnitys. Se laajentaa kiinnittimen 

käyttömahdollisuutta ja alentaa kiinnityskustannuksia. 

5.1.4 Kiinnityskohtien sijoittaminen https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitys6t.htm 
Kiinnityspisteitä ei tulisi sijoittaa valujen ja takeiden jakopinnan kohdalle, koska jakopinnalla voi esiintyä 

epätarkkuutta. 

Niitä ei myöskään saisi olla syöttökupujen, valukanavien ja keernojen kohdalla. Kupujen ja kanavien 

poistokohdat ovat epämääräisiä, ja poisto saattaa olla tehty esimerkiksi manuaalisesti hiomalaikalla. 

Kiinnitys ei saa haitata lastunpoistoa. Lastun muodostus ja poisto tulee hallita. Pitää siis tietää, mistä lastut 

tulevat ja minne ne menevät. Lastut eivät saa jäädä kiinnittimen koloihin, etteivät ne vaikeuttaisi 

työkappaleen vaihtoa tai aiheuttaisi paikoitusvirheitä. Jos tulee ongelmatilanne, voidaan esimerkiksi 

pysäyttää kone kesken koneistuksen. Lastun poistoon voidaan käyttää imuria tai puhallusta. 

5.1.5 Turvallisuus https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitys21t.htm  
Hyvä järjestys tuotantoympäristössä vähentää virhetilanteita. 

Tuotantoympäristöön, työkulttuuriin ja turvallisuuteen täytyy suhtautua vakavasti. Työkappaleen 

irtoaminen kiinnittimestä työkierron aikana voi aiheuttaa koneen, työkalun, työkappaleen ja kiinnittimen 

mekaanisten vaurioiden lisäksi myös tapaturmariskejä. Erityisesti hydraulisissa kiinnittimissä, joissa 

tarvittava paine kehitetään korkeapainepumpulla, pitää varmistaa, ettei sähkökatko tai jonkin 

painejärjestelmäkomponentin rikkoutuminen aiheuta vahinkoa. Ne ovat estettävissä joko 

venttiilijärjestelyillä tai koneen pysäytyslaitteilla. 

5.1.6 Automaation vaikutukset https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitys22t.htm  
Täysin automatisoidussa koneistuksessa on jo kiinnitystä suunniteltaessa tiedettävä, miten työkappaleen 

vaihto, ohjaus, paikoitus, tuenta, tartunta ja mahdollinen otteen vaihto sujuvat. Pitää myös tietää, kuinka 

luotettava prosessi on. 

Automatisoidussa koneistuksessa pitää kiinnittää erityistä huomiota lastujen ja lastuamisnesteen 

poistumiseen kiinnittimestä ja valukappaleen mittatarkkuuteen. Laadunvalvonta on automaattista, ja 

työkappale saatetaan mitata kiinnittimessä.  

Automaattinen kappaleen vaihto vaatii lisäksi tietyt tilat kiinnittimessä johon tarttujan leuat sopivat 

tuodessaan kappaletta tai ottaessaan sitä pois kiinnittimestä. Myöskään kiinnityselimet eivät saa olla 

kappaleen vaihdon tiellä, koska robotilla tai muulla vaihtajalla ei ole samaa joustavuutta kappaleen 

pujottamisessa kiinnittimeen tai pois, verrattuna siihen, että vaihdon tekee koneenkäyttäjä. 

Automaattisen kiinnityksen merkitys on siinä, ettei kappaleita tarvitse kiinnittää varastoitavaksi 

miehittämätöntä jaksoa varten. Lisäksi, mikäli miehittämättömän jakson aikana on tarpeen tehdä paljon 

samoja kappaleita.  

Jos kiinnitys on automaattinen, on ratkaistava, saadaanko energia paineilmasta vai hydrauliikasta. 

https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitys6t.htm
https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitys21t.htm
https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitys22t.htm
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5.1.7 Kiinnittimen ja työkalujen ulottuvuustarkastelu 
Työkalun ulottuvuudella tarkoitetaan työkalupituuksia. On pyrittävä siihen, ettei työkalu törmää 

työstettävään kappaleeseen. Siksi ulottuvuus- eli törmäystarkastelu on tärkeää. 

Kiinnittimen kokoonpanokuvasta tarkastetaan, miten kiinnitin sopii työstötilaan ja ulottuvatko kaikki työssä 

käytetyt työkalut työstettävään kohtaan. Jos kiinnittimessä on useampia työkappaleita, on tarkistettava sen 

kaikki sivut, ettei työstökoneen kara vahingossa törmäisi koneen palettiin tai vierekkäisiin työkappaleisiin.  

5.2 TYÖKAPPALEEN TUKEMINEN 

5.2.1  Tukipisteiden valinta https://www.valuatlas.fi/valimo2/voimat12.htm  
Kiinnittimien on johdettava kiinnitysvoima työstettävään kappaleeseen mahdollisimman suoraviivaista 

reittiä. Kun lastuttaessa syntyy voimia, ne siirtyvät työstettävästä kohdasta tukipisteisiin juuri työkappaleen 

kautta. Kiinnityskohdat tulisi valita niin, että työstettävään kappaleeseen syntyy vain puristusjännityksiä 

(kuvat 35 ja 36). 

               
                        Kuva 34.                                              Kuva 35.                                          Kuva 36. 

Kuva 34. Voimakkaasti vääristyneen aihion kiinnittäminen tavanmukaisilla kiinnitysraudoilla. a) Aihio 

asetettuna kiinnittimeen. b) Kappale koneistettuna ja kiinnitettynä. c) Kappale irrotettuna. 

Kuva 35. Vääristyneen aihion kiinnittäminen kuulilla varustetuilla kiinnitysyksiköillä. a) Aihio asetettuna 

kiinnittimeen. b) Kappale koneistettuna ja kiinnitettynä. c) Kappale irrotettuna.           

 Kuva 36. Kiinnitysvoima ja kuulavasteet samalla linjalla. Työkappaleeseen syntyy vain puristusjännitys.     

   

5. 3   HELPOTA KAPPALEEN KIINNITYSTÄ TYÖSTÖKONEESEEN /16/  /17/ 

 Kaikki työstön lähtöpinnat on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava samaan muottipuoliskoon. 

 Jotta valukappale voitaisiin helposti kiinnittää työstökoneeseen, on siinä oltava sopivat ulokkeet, 

kuten esim. laippoja, listoja yms. jotka muodostavat riittävän tukipinnan kiinnitysleuoille tms. 

kiinnittämistä voidaan helpottaa myös suunnittelemalla kappale jo alun perin sellaiseksi, että se 

soveltuu kiinnitettäväksi. 

 Työstettävien pintojen tulisi mahdollisuuksien mukaan sijaita samassa tasossa ja olla 

yhdensuuntaisia. 

 Työstettävät pinnat muotoiltava siten, että työkalu ei joudu tarpeettomien rasitusten alaiseksi. 

 Ensimmäisen kiinnityksen tuki- ja kiinnityspisteet ilmoitettava piirustuksessa. 

https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitys2t.htm  

https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitystuet.htm 

https://www.valuatlas.fi/valimo2/voimat12.htm
https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitys2t.htm
https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitystuet.htm
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Kiinnittämismahdollisuuksien huomioonottaminen   

    
Kuva 37. Alkuperäinen muoto (pistekatkoviiva) oli                    Kuva 38. Alkuperäinen polttoleikattu muoto oli 

                 hankala kiinnittää. Parannettu muoto voidaan                            hyvin hankala kiinnittää (pistekatkoviiva). 

                 kiinnittää tavalliseen kolmileukaistukkaan.                                  Muuttamalla muotoa saatiin kaksi yhden- 

                                                                                                                               suuntaista pintaa ja aihio helppo kiinnittää 

                                                                                                                               tavalliseen suuntaisruuvipuristimeen.  

            
Kuva 39. Hyvin vähäisellä muutoksella saatu kappale               Kuva 40. Syvennykset (A) on valettu kiinnittämistä 

                suuntaisruuvipuristimeen kiinnityskelpoiseksi.                            varten. 

               Vanha muoto pistekatkoviivalla. 

             
Kuva 41. Nostotangon haarukka oli ennen konst-                         Kuva 42. Kolmen pisteen kiinnitystä varten on 

ruktiomuutosta erittäin vaikea kiinnittää työstöä                          kappaleeseen lisätty tukinasta (A). kiinnittäminen 

varten. Kolmileukaistukkaan kiinnitystä varten                              tehdään valetun reiän (B) läpi kiinnityskaralla. 

lisätty kolme koroketta. 
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Kuva 43. Esim. hyvin suunnitellusta laakerin                                   Kuva 44. Alkuperäistä konstruktiota (pistekatko- 

kilvestä.                                                                                                   viivalla) on ollut pakko muuttaa työstön kiinnitys- 

                                                                                                                  vaikeuksien takia. Toinen mahdollisuus , jolla 

                                                                                                                  kiinnitystä helpotetaan, on muuttaa ääriviiva  

                                                                                                                  pistekatkoviivan B mukaiseksi. 

                                                                
Kuva 45. Alkuperäinen konstruktio (A) vaatii                              Kuva 46. Sisäpuoliseen kartioon hitsattiin kiinnittä- 

kiinnityksen neljästä kodasta. Edullisin kiin-                                mistä varten korvakkeet (A). kappale voitiin sorvata 

nittämistä varten on pyöreä laippa. Sorvaus                               valmiiksi yhdellä kiinnityksellä. Alkuperäinen muoto 

on yhtäjaksoista eikä hakkaavaa, kuten                                       olisi vaatinut useita hankalia kiinnityksiä. 

alkuperäisessä. Pistekatkoviiva B esittää 

valukappaleen. 

Kappaleen suunnittelussa on pyrittävä käyttämään yksinkertaisia geometrisiä muotoja.  

 Suorat yhdensuuntaiset pinnat ovat helppoja kiinnittää 

 Symmetria kappaleiden eri osien välillä helpottaa kiinnityksen suunnittelua. 

5.3.1   Työkappaleen suunnittelu 
Kiinnitystä ja paikoitusta helpottavat muodot. 

 

Cace: Sandvik Tamrock https://www.valuatlas.fi/valimo2/helpmuodot3t.htm  

                                       
Kuva 47. Työkappaleeseen on suunniteltu kartiomaiset kiinnityskohdat (V-muodot). Näiden kiinnityskohtien 

avulle työkappale voidaan helposti keskittää ja kiinnittää työstökoneen kaksileukaistukkaan.  

https://www.valuatlas.fi/valimo2/helpmuodot3t.htm
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Cace:  Garner Denver Oy, T-muodon ja siihen perustuvan kiinnityssysteemin on suunnitellut Jorma Koivula 

(Garden Denver) sekä Tapio Ukonjärvi (suunn.tso Cate-Engineering) ja kiinnittimen Petri Aatinen (TH-Tools). 

       
                                       Kuva 48.                                                       Kuva 49.                             Kuva 50. 

                           

 

 

T-muoto, kuvat 48, 49, 50 ja 51. 

Kappaleeseen on suunniteltu kiinnitystä ja 

paikoitusta varten T-muoto. Tämän T-muodon 

avulla kappale paikoittuu yksiselitteisesti. T-

kirjaimen vaakaosan yläreuna on jakosauman 

kohdalla, joten siinä ei ole päästöä. T-muoto on 

sellaisessa kohdassa kappaletta, että se voi jäädä 

valmiiseen tuotteeseen. 

https://www.valuatlas.fi/valimo2/helpmuodot2t.htm

                                   Kuva 51. 

6 LASTUAMINEN /8/ 

6.1 TERÄN LASTUAMISGEOMETRIA 
Lastuamisgeometrialla tarkoitetaan lastuavan terän kulmia ja niiden keskinäisiä suhteita. Geometrialla on 

olennainen vaikutus useampiin lastuamisen ilmiöihin, kuten lastuamisvoimiin ja –lämpötilaan, 

lastunmuodostukseen ja –murtumiseen. Kuvissa 52 ja 53 on keskeisempien kulmien nimitykset 

sorvinterässä ja jyrsintyökalussa. 

       

a) terän varsi 

b) pääsärmä 

c) päästöpinta 

d) sivupäästöpinta 

e) sivusärmä 

f) rintapinta 

  Päästökulma 

  Teroituskulma 

  Kärkikulma 

  Rintakulma 

  Asetuskulma 

 n Jättökulma 

  Viettokulma 

   Nirkon säde 

Kuva 52. Sorvauksen terägeometria. 

https://www.valuatlas.fi/valimo2/helpmuodot2t.htm
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Kuva 53. Lastuamisen suureet ja geometria 

jyrsinnässä 

 

aP  Lastuamissyvyys, mm 

b   Lastun leveys, mm 

D  Jyrsimen halkaisija, mm 

fZ   Syöttö lastuavaa terää kohti  

     moniteräisessä työkalussa, mm/r 

h1  Lastuamispaksuus, mm 

vC  Lastuamisnopeus, työkalun kehänopeus,  

      m/s 

vf   Syöttönopeus, mm/s 

z    Lastuavien terien määrä 

    Asetuskulma  

6.2 LASTUAMISVOIMAT 
Lastuamisen keskeisempiä ilmiöitä ovat siinä esiintyvät voimat. Lastuamisvoimien tuntemusta tarvitaan 

muun muassa silloin, kun suunnitellaan kiinnitystä, valitaan kiinnitysvoimia vastaavat lastuamisarvot, 

määritellään tarvittava karateho, selvitetään kappaleen soveltuvuutta lastuamiseen ja pidetään silmällä 

terän kuntoa ja kulumista.  

 
Kuva 54. Lastuamisvoimien suorakulmaiset komponentit. Fy :Fx :        4 : 2 : 1.  

 

Lastuamisvoimat esitellään tavallisesti suorakulmaisessa koordinaatistossa, kuva 54. Päälastuamisvoima eli 

tangentiaalivoima, joka suorakulmaisessa koordinaatistossa on y-akselin suuntainen, on aina suurin 

voimakomponentti. Syöttöliikkeen (z-akselin) suuntaista voimaa nimitetään syöttövoimaksi tai 

aksiaalivoimaksi. Mainittujen akseleiden kanssa kohtisuoraan x-akselin suuntainen voima on passiivivoima 

tai radiaalivoima.  

6.3  PÄÄ- JA OMINAISLASTUAMISVOIMA 
Yksi merkittävimmistä tuotantotekniikan ja erityisesti lastuamistutkimuksen uranuurtajista on 

amerikkalainen F. W. Taylor. Kienzle ja Victor 1952 johtivat Taylorin kaavan pohjalta oman yhtälön, joka on 

nykyisenkin laajasti käytössä. 

FT = A x kC                        
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 FT = päälastuamisvoima (tangentiaalivoima) 

                           A = lastun poikkipinta-ala (= f x ap) 

                          kC = ominaislastuamisvoima 

                                 Ominaislastuamisvoiman dimensio on N/mm2 ja sen suuruus 

                                 riippuu lastuttavasta materiaalista ja laskettavasta kaavasta. 

kC = kC1.1 x h-m 

Merkinnällä kC1.1 tarkoitetaan ominaislastuamisvoiman taulukkoarvoa, joksi on vakiintunut lastun 1 mm2 :n 

poikkipinta-alaa vastaava voima  (kun sekä lastuamispaksuus, että leveys ovat 1 mm). 

Ominaislastuamisvoima on lastun paksuuden funktio, eksponentin m avulla otetaan tämä riippuvuus 

huomioon. Näin ollen voidaan lastuamisyhtälö kirjoittaa muotoon. 

FT = b x h-m x kC1.1  

kc = ominaislastuamisvoima [Nmm2 ] = kc .1.1 x     ,    h = lastuamispaksuus 

 

kC, ominaislastuamisvoima kasvaa voimakkaasti pienillä lastuamispaksuuksilla, kuten kuvasta 40 nähdään. 

 

 

 

 

 

 

           kc  kasvaa voimakkaasti  

                lastunpaksuuden pienentyessä 

 

 

 

nimellinen lastunpaksuus h1 [mm]

Kuva 55. Ominaislastuamisvoima kc nimellisen lastunpaksuuden h1 funktiona. /15/ 

 

                                              
                 = 90o     h1 = f = syöttö                              h1 = f x sin              = terän asetuskulma    

 

Ominaislastuamisvoima kC riippuu työkappalemateriaalista ja työkalun geometriasta.  

6.4   LASTUAMISVOIMIIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 
Lastuamisvoimien suuruuteen vaikuttavien tekijöiden määrä on suuri. Tämän vuoksi tarkkojen laskelmien 

tekeminen on vaikeaa. Seuraavassa valoitetaan tärkeimpiä tekijöitä.  

 

6.4.1  Lastuttava materiaali 
Kaikilla materiaaleilla on ominaislastuamisvoimansa. Niukkaseosteisten rakenneterästen 

ominaislastuamisvoima voidaan laskea, jos hiilipitoisuus tunnetaan. 

kC1.1 = 1450 + 300 x (C – 0,15)          jossa C = hiilipitoisuus (%) 



LASTUAVAN TYÖSTÖN KIINNITTIMET JA PALETIT 
 

28 
 

Tutkimuksissa, joissa on selvitetty lämpökäsittelyn vaikutusta materiaalin ominaislastuamisvoimiin, on 

havaittu, että vaikutus on vähäinen. Tavallisimmissa käytännönläheisissä laskuissa voidaan pitää teräksille 

ominaislastuamisvoimaa     ≈ 2       .  

 

 
Taulukko 1. Joidenkin metallien ominaislastuamisvoimia sorvattaessa matalahkoilla 

lastuamisnopeuksilla kovametalliterin. /1/ 

 

 
Taulukko 2. Lastuamisvoimataulukko , esimerkki (rakenneteräs S355 / Fe52). /2/ 
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Taulukko 3. Lastuamisvoimataulukko, esimerkki (valurauta EN-GJL / GG 30). /2/ 

 

 
Taulukko 4. Lastuttavat materiaalit – Sandvik Coromant eri materiaaliryhmistä löytyy tiedostosta /2/ 

https://www.sandvik.coromant.com/fi-fi/knowledge/materials/pages/workpiece-materials.aspx 

Tämä, Sandvik Coromant, taulukko ei ota huomioon terän rinta- ja viettokulmien eroavaisuuksia. 

 

 

https://www.sandvik.coromant.com/fi-fi/knowledge/materials/pages/workpiece-materials.aspx
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6.4.2   Lastuamisarvot 
Lastuamisnopeuksie, vc kasvaessa ominaislastuamisvoimat kc hieman pienenevät (ei ole suurta vaikutusta). 

 

6.4.3  Terä 
Terän kuluminen 

Viistekulumisen myötä päästöpinnan kitka kasvaa jyrkästi. Tämä vaikuttaa kaikkiin voimakomponentteihin. 

Koetulosten perusteella voidaan antaa karkeita arvioita lastuamisvoimien ja viistekulumisen vaikutuksesta. 

 päälastuamisvoima Fy nousee 10 % viistekulumisen 0,1 mm kohti 

 syöttövoima Fz nousee 25 % viistekulumisen 0,1 mm kohti 

 radiaalivoima Fx nousee 30 % viistekulumisen 0,1 mm kohti 

Terägeometria 

Rinta- ja viettokulman vaikutus ominaislastuamisvoimiin on merkittävä. 

kC suuruus riippuu: 

 syötöstä f 

 rintakulmasta  , 1o vastaa 1,5% 

 viettokulmasta  , 1o vastaa 1,5% 

   

6.5  LASTUAMISVOIMIEN JA -TEHOJEN LASKEMINEN 
Laskennassa käytetään yleisimmin Kienzle-Victorin yhtälöä, jonka mukaan, kuten mainittu 

päälastuamisvoima on ominaislastuamisvoiman ja lastun poikkipinta-alan tulo. 

Lastuamiseen tarvittava työstökoneen teho PL voidaan laskea, kun tunnetaan päälastuamisvoima FT, 

lastuamisnopeus vC tai ominaislastuamisvoima kC ja lastuvirta V'. 

PL = FT x vC             

 PL = kC x V'  

Kun hyötysuhde on   (yleensä 0,7…0,9), on tarvittava moottoriteho sitten 

  PM = PL /   

Lastuamiseen liittyviä kaavoja:    
lastuamisnopeus vc =   x d  x n  [m/s]  

syöttönopeus vf = n x f   [mm/s]  

lastuvirta (sorvaus) V' = ap x f x vc  [mm3 /s] 

lastuvirta (jyrsintä) V' = B x aP x vC [mm3 /s] 

 lastuamispaksuus h1 = f x sin     [mm] 

 lastun leveys b = ap /sin     [mm] 

 lastun pinta-ala A = b x h1 = ap x f [mm2] 

 päälastuamisvoima FY = A x kc   [N] 

 ominaislastuamisvoima kc = kc1.1 x h 
–m [N/mm2 ] 

 momentti  Mc = FY x r   [Nm] 

työkappaleen (ulko) halk. D  [mm] 

lastuttu tilavuus V'   [mm3 /s]  

pöytäsyöttö  s   [mm/s] 

karan pyörimisnopeus n  [kierr./s] 

jyrsittävä leveys B  [mm] 
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Tehon tarve: 

PL = V' x kC    [W]  

PL = FY x vC    [W]  

PM = PL /  = kC  x  V' = kC x f x ap x vC /   [W]

 

6.5.1  Sorvaus 

                                                   
                                        Kuva 56.                                                                            Kuva 57. 

Kuva 41. Lastuamisvoimat sorvauksessa.  y           4:2:1.                                                                           

Kuva 42. Lieriösorvauksen periaate. Lyhenteet: fn = syöttö, ap = lastuamissyvyys, vc = lastuamisnopeus ja n   

                = pyörimisnopeus.         

Esimerkki 2: Terästä (S355JO) sorvataan seuraavia parametrejä käyttäen (tiedot saadaan 

materiaalitaulukoista ja työkaluvalmistajien luetteloista ( ks. taulukko 2). Tässä esimerkissä otetaan 

huomioon terän rinta-   ja viettokulman   1,5 % todelliset arvot, taulukkoarvoihin verrattuna.

 kC1.1 = 1990 N/mm2 ja m = 0,26, kun   = 6o ja      o  

 Terä SNMA 150408 

 Pidin PSSNR (    o       o ,     o) 

 aP =5 mm 

 f =0,6 mm 

 vC = 210 m/min. = 3,5 m/s 

 

 Lastun poikkipinta-ala = aP x f = 5 x 0,6 = 3,0 mm2 

ominaislastuamisvoima kC  = kC1.1 x h1
-m = 1990 x (0,6 x sin.45o)-26 = 2,48 kN/mm2  (kC = kC1.1 x h-m )  

Geometrian aiheuttama muutos: rintakulma             , viettokulma         kC           

                    ° 

                               

(                                 2 = 2,85 kN/mm2 

Päälastuamisvoima FT = kC x A = 2,85 x 3,0 = 8,55 kN 

Lastuamisteho PL = FT x  vC  = 8,55 kN x 3,5 m/s = 29,9 kW 
 

6.5.2 Jyrsintä 
Jyrsinnässä pätevät samat periaatteet kuin sorvauksessakin, mutta laskeminen on monimutkaisempaa 

usean terän ja erityisesti terän kulma-asennon   funktiona jatkuvasti muuttuvan lastuamispaksuuden h1 

vuoksi. Tämän takia jyrsinnässä on otettu käyttöön termi keskimääräinen lastuamispaksuus hm , jonka avulla 

tarvittavat voima- ja tehosuureet ovat laskettavissa. Kuvassa 59 on esitetty otsajyrsintä tilanne. 
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https://www.valuatlas.fi/valimo2/voimat2.htm  

 

 
Kuva 58. Lastuamisparametrit jyrsinnässä. /15/         

                  Kuva 59. Otsajyrsintä .

hm = sin    Z x B / LZ             

 B = jyrsittävä leveys 

LZ  = työkalun ja työkappaleen pituus             

Kontaktipituus on jyrsimen ja kappaleen kosketuskulmaa vastaava kaaren pituus: 

LZ = α / 360
o x   x D       D = jyrsimen halkaisija 

Kuva 55 esittää tilannetta. Tällöin on keskimääräinen ominaislastuamisvoima hammasta kohti. 

FYm = b x hm x kC                    

Kaavassa kC = keskimääräinen ominaislastuamisvoima kC = hm
-m x kC1.1. 

Jotta saataisiin kokonaislastuamisvoima, on Fym kerrottava keskimäärin olevien hampaiden 

määrällä. 

e = z x α / 360o                               

z = jyrsimen hammasluku 

α = kontaktikulma 

FY = FYm x e 

Huom. e:n arvoa ei saa pyöristää kokonaisluvuksi. Halutessa tarkemmin tarkastella teräkohtaisia 

voimia on käytettävä keskimääräisen lastuamispaksuuden sijasta hammaskohtaisia hetkellistä 

lastuamispaksuutta h1. 

hi = sin            Z 

                               
Kuva 60. Hetkellisen resultantin, R, suunnan ja suuruuden graafinen määritys otsajyrsinnässä. /15/ 

 

https://www.valuatlas.fi/valimo2/voimat2.htm
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Hetkelliset päälastuamisvoimat F1, F2, F3 ja F4, punaiset vektorit, lähtevät tangentin suuntaisesti  ko. terän 

särmästä ja muodostavat jyrsimen keskiöön siirrettäessä, vihreät vektorit, yhtenäisen voimakuvion yhdessä 

hetkellisestä resultantista R, sininen vektori.  

Voimavektorit pitää olla suhteessa piirretyt hetkellisiin päälastuamisvoimiin nähden, niin resultantin 

vektorin pituudesta näkee sen voiman suuruuden ja suunnan graafisesti piirrettynä. 

 

Jyrsinnässä vääntömomentti on        [ 
 

 
  x R (resultantti R ajatellaan jyrsimen kehälle siirretyksi)]  

M =  
 

 
 x ) x   y  

 

Tehon tarve jyrsinnässä 
Jos jyrsinnän teholaskuissa halutaan ottaa huomioon lastuamispaksuuden h1  vaihtelu, on selvitettävä 

päälastuamisvoima Fy terä terältä ja laskettava vastaava tehon tarve. Jos tingitään hiukan tarkkuudesta ja 

käytetään keskimääräistä kC :n arvoa, voidaan käyttää kaavaa, johon V´ lasketaan. 

PL = V' x kC 

V'= ap x B x vf 

 

    
    Kuva 61. Jyrsinnän geometria /15/             

 

 

aP   lastuamissyvyys 

b    lastuamisleveys 

D   jyrsimen halkaisija 

fZ    syöttö terää kohti 

h1  lastuamispaksuus 

vC  lastuamisnopeus 

    asetuskulma 

vf   syöttönopeus.

Esimerkki 3: Menetelmä: Otsajyrsintä kuva 59.   https://www.valuatlas.fi/valimo2/voimat4.htm 

Materiaali valurauta EN-GJL-300 (GG 200), kC1.1 = 850 N/mm2 , 1-m = 0,65 vastaavasti m on silloin  

= 1 – 0,65 = 0,35 (kun                 ) tiedot saadaan materiaalitaulukosta ja 

työkaluvalmistajien luettelosta). 

Työkalu:  

 D = 100 mm 

 z = 8 kpl 

 γ = λ = +7  

 κ= 75  

 

            Lastuamis- 

             arvot: 

 vC = 2 m/s 

 ap = 4 mm 

 fZ  0,3 mm 

 B = 80 mm

Lasketaan päälastuamisvoima ja tarvittava moottoriteho 

Kontaktikulma            cos     
 

 
  

 

 
  = 126,87o 

Kontaktipituus LZ = α / 360
o x       

      

   
                     

https://www.valuatlas.fi/valimo2/voimat4.htm
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Keskim. kontaktissa olevien terien lukumäärä. e =     α / 360o = 8 x 126,87o / 360o = 2,82 

Keskim. lastuamispaksuus hm = fZ x sin.  x B / LZ = 0,3 x 0,97 x 
  

      
 = 0,21 mm 

Keskim. ominaislastuamisvoima kcm = hm 
–m x kC1.1 = 0,21-0,35 x 850 = 1469,2 N/mm2 

Kun b = aP / sin. , on keskimääräinen päälastuamisvoima hammasta kohti 

FYm = aP / sin.  x hm kcm = 
 

    
 x 0,21 x 1469,2 = 1273,9 N 

Päälastuamisvoima on tällöin FY = FYm x e = 1273,9 x 2,82 = 3591,7 N = n. 3,6 kN 

Taulukko- ja tod. arvojen erosta aiheutuva virhe  tod. –  taul. = 13o  ja  tod. –  taul. = 13o 

FYtod. =                        x FY = 0,61 x 3,6 kN = 2,2 kN 

 

Lastuamisteho on PL = FY x vC = 2,2 x 2 = 4,4 kW.  

Moottorilta edellytettävä teho, kun hyötysuhde      ,   PM = PL /   = 
     

   
 = 5,5 kW 

Selvitetään myös teräkohtaiset päälastuamisvoimakomponentit ja resultantin suunta. 

FY = f ( ), käytetään laskuissa hetkellistä lastuamispaksuutta. 

hi = sin.             Z, jolloin hetkelliseksi ominaislastuamisvoimaksi saadaan  

kci  = hi
-m x kc1.1   kci = (sin.             Z)

-m x kc1.1 

 

Päälastuamisvoima on tällöin FY = aP / sin                   Z)
1-m x kc1.1 

Kun tähän sijoitetaan tehtävien lähtöarvot ja saadaan FY :n ja  :n välinen yhteys: 

FY = 
 

    
 x (0,97 x sin.  x 0,3)0,65 x 850 N = 1562 x sin0,65   . 

 

Tutkitaan tilannetta, jossa terä 1 on juuri tulossa kontaktiin kappaleen kanssa. Kulma  1 on silloin 

180o – 126.87o = 53,2o. Jyrsimen teräluku z = 8 ja jako 
   

 
 = 45o, tällöin on terä 2:n kulma  2 =  1 + 

45o = 98,2o ja terä 3:n kulma  3 =  2 + 45o 143,22o. Seuraavan terän kulma ylittää 180o, eikä enää 

kosketa kappaletta. Yksittäisten terien päälastuamisvoima lasketaan sijoittamalla lausekkeeseen FY 

= 1562 x sin0,65   hampaan kulmien arvoja. 

 

Oheisessa taulukossa on esitetty kontaktissa olevien terien kulmat ja niitä vastaavat 

päälastuamisvoimakomponentit. Kuvassa 56 on päälastuamisvoimien graafinen ratkaisu. 

 

 

 

          terä                (
o)         FYi (N) 

             1           53,2        1044,4 

             2           98,2        1199,3 

             3         143,2          724,0 

 

      
Kuva 62. Resultantin, R n. 2100 N = 2,1kN, suunnan ja suuruuden graafinen määritys otsajyrsinnässä. /3/ 
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Kuva 63. Ota huomioon 

jyrsinnän työkiertoa 

suunniteltaessa, että jyrsimen 

hetkellisen 

päälastuamisvoimien suunta, 

(Resultantti R), tulisi 

osoittamaan kiinnittimen ja 

koneen runkoa vasten. Näin 

värinä alttius pienenee. /3/ 

PL = kC x V'        V' = B x aP x s'       s' = n x z x fZ = vC x z x fZ /   x D     vC =   x D x n      n = vC /   x D 

PL = kC x B x aP x vC x z x fZ /   x D 

PM = PL /  

                                        

6.5.3 Poraus 
Kierukkaporauksessa vaikuttaa kaksi voimaa, paran varren suuntainen (z-akseli) aksiaalivoima sekä 

päälastuamisvoima tyyppinen tangentiaalivoima. Kuvassa 64 on esitetty kierukkaporan voimat. 

Muut porat (Sandvik Coromant, Deltta ym.), lastuamisvoiman ja tehon kaavat katso työkaluvalmistajan 

luettelosta. 

 
Kuva 64. Kierukkaporaus. 

 

Tangentiaalivoima FT koostuu voimaparista, jonka voimien vaikutuspisteet sijaitsevat symmetrisesti 

keskiakselin suhteen etäisyydellä e toisistaan. Porauksessa syöttö hammasta kohti on fZ = 
 

 
 

(kierukkaporassa z = 2) 

Porauksessa lastun leveys on  

b = 
   

        
                

 ja lastuamispaksuus  

h1 = fZ x sin  
Lastun poikkipinta-ala on tällöin  

A = b x h1 = 
        

 
 

jossa D = poran halkaisija 

          d = alkureiän halkaisija 
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Umpiaineeseen porattaessa siis d = 0. Tangentiaalivoima lastuavaa särmää kohti on  

FT = A x kC           jossa kC = porauksen ominaislastuamisvoima = ( kc1.1 x h-m ) 

Tangentiaalivoiman lausekkeeksi saadaan tavanomaisilla terägeometrialla 

FT = 
   

        
 x (

 

 
       )1-m x kc1.1 

Tangentiaalivoimia ei porauksessa voida suoranaisesti mitata, vääntömomentin perusteella se voidaan 

kuitenkin laskea. Kun voimaparin komponenttien etäisyys on useimmissa tapauksissa riittävällä 

tarkkuudella e = 0,5 x D, saadaan vääntömomentiksi 

MT = FT x e 
Tangentiaalivoimalle saadaan porauksen syöttövoimaksi 

FZ  = D x (
 

 
       )1-n x kcf1.1 

jossa kcf1.1 = porauksen ominaislastuamisvoima 1 . 1 syötössä 

n = muutospotenssi 

https://www.valuatlas.fi/valimo2/voimat10.htm  

Taulukossa 5 on muutamien materiaalien porauksen ominaislastuamisvoimia ja 

muutospotensseja. 

 
Taulukko 5. Joidenkin metallien ominaislastuamisvoimia porattaessa kierukkaporalla. /1/ 

 

Porauksen tarvitsema teho on  laskettavissa vääntömomentin ja kulmanopeuden tulona. 

PL  = MT x              

jossa                                  

    

                           

s = laskennan perusteena oleva ohjesyöttö, mm 

F = syöttövoima, kN 

M = vääntömomentti, Nm 

Kierukkaporan sydämen poikkisärmän 

ohentamisella, pituus on 0,1 x d, 

- pienentää momenttia 5%,        

- aksiaalivoimaa 20…40% 

- sydänporaus pienentää momenttia 

8…10%,              

- aksiaalivoimaa 50%

Taulukko 6. Syöttövoima ja vääntömomentti 

kierukkaporauksessa IVF:n mukaan.  /3/ 

https://www.valuatlas.fi/valimo2/voimat10.htm
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7 KIINNITYSVOIMAT JA NIIDEN LASKEMINEN https://www.valuatlas.fi/valimo2/voimat13.htm  
Kiinnitysvoimat kumoavat kappaleeseen vaikuttavat lastuamisvoimat ja pitävät sen paikoillaan. 

Kiinnitysvoimien suuruus ja suunta sekä kiinnityspisteiden sijainti ja lukumäärä vaikuttavat ratkaisevasti 

siihen, kuinka hyvin työkappale pysyy paikallaan ja kuinka tarkka työstön lopputulos on. Vain oikeat 

kiinnitysperiaatteet tuntemalla voidaan arvioida, paljonko kiinnitysvoimia tarvitaan. Kiinnitysperiaatteita 

ovat muun muassa kiinnittäminen leukaistukkaan, mekaanisiin kiinnittimiin (ruuvikiinnitys) ja laitetoimisiin  

kiinnittimiin. 

7.1  KIINNITYSVOIMAT LEUKAISTUKOISSA /5/ 
Keskipakovoima (FC [N]) lisääntyy pyörimisnopeuden neliönä, eikä sen vaikutusta suurella nopeudella 

pyörivien työstökoneiden istukoissa saa aliarvioida. Suurilla karan pyörimisnopeuksilla jäljellä oleva 

kiinnitysleukojen voima määräytyy myös perus- ja kiinnitysleuan painosta (S [kg]), leukojen 

painopistesäteestä (rS [m]) ja sorvin karan pyörimisnopeudesta (n [1/min.]). (Ks. kuva 65, 

kolmileukaistukka.) 

FC = Σ(S x rS) x  
     

  
 2 = [N]  

Kriittisissä tapauksissa suositellaan vähentämään kiinnitysleukojen painoa. Lisäksi saattaa olla hyvä 

keskustella istukan toimittajan kanssa mahdollisuudesta hankkia keskipakovoiman tasaajalla varustettu 

erikoisistukka. 

                                           Fc   

                                                                                         
    Kuva 65. Kolmileukaistukka.                                   Kuva 66.                                             Kuva 67. 

Kuva 66. Väärin. Kiinnitysleuka (S) on painava, ja sen painopiste-etäisyys (rS) on suuri. 

Kuva 67. Oikein. Kiinnitysleuka (S) on kevyt ja sen painopiste-etäisyys (rS) on pieni.   

 
Kuva 68. esittää kiinnitysvoiman FSP [kN] pienenemisen karan pyörimisnopeuden n [1/min] kasvaessa. 

Muuttujana on istukan kiinnitysvoima Fsp0 pysähdyksissä mitattuna, jotta vaaka-akselilta voitaisiin lukea 

käytettävä kiinnitysvoima tietyn pyörimisnopeuden kohdalta. Fsp min on 33 % kiinnitysvoimasta Fsp0. 

https://www.valuatlas.fi/valimo2/voimat13.htm
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7.2  KIINNITYSVOIMAT RUUVIKIINNITYKSESSÄ /6/ 
Puristusvoima luodaan käytännössä siirtämällä vääntömomentti ruuviin. Ruuviliitokseen asetetusta 

vääntömomentista kuluu tyypillisesti noin 90 % (kuva 70) kitkatyön voittamiseen ja vain noin 10 % jää 

puristusvoiman kehittämiseen. Kuvan 69 mukaista ruuvinväännintä ja M16-ruuvia käytettäessä 

vääntömomentista kuluu kitkahäviöihin kierteessä 40 % ja kiinnitysmutterin ja aluslevy-yhdistelmän (DIN 

6319 G + C) väliseen kitkaan 50 %. Työkappaleen puristusvoimaksi muuttuu 10 % (kitkakerroin µ = 0,14 

kierteessä ja mutterin alla). Esimerkiksi kiristysmomentilla 150 Nm saadaan ruuviin kiinnitysvoimaksi noin 

51 kN, katso kuvan 71 laskuesimerkki. 

                                          
             Kuva 69. Sähköinen ruuvinväännin.                   Kuva 70. 90 % momentista kuluu kitkan voittamiseen. 

 

Kiinnittimissä on väännintä varten tukiraudat, jotka ottavat vastaan väännöstä syntyvät reaktiovoimat. Näin 

työntekijä itse ei rasitu vääntämisestä. Vääntimeen voidaan ohjelmoida erillisen ohjainyksikön avulla 

valmiiksi eri ”hylsyjen” momenttiarvot. 

Uuden kiinnittimen kiinnitysrautojen kierreliitokset on ennen tuotantoon luovuttamista voideltava 

esimerkiksi Molykote-asennustahnalla. Koneistuskeskuskiinnittimen kierreliitoksiin on aika ajoin lisättävä 

asennustahnaa, jos lastuamisneste on varsinkin pesun yhteydessä liuottanut voiteluainetta pois. Uusilla 

kiinnitysraudoilla ja Molykote-asennustahnalla varustettujen vanhojen ja kuluneiden kierreliitosten 

(ruuvien ja muttereiden) kiinnitysvoima FK (kuva 69) pienenee noin kolmanteen osaan alkuperäisestä 

voimasta kiinnitysmomenttien pysyessä samana. Tärkeää on pitää kiinnitysruuvit ja -mutterit hyvin 

voideltuina ja uusia ne tarvittaessa. 

Kierre M 12 M 16 M 20 M 24 M 30 

Nousu [mm] 1,75 2 2,5 3 3,5 

Lujuusluokka 12.9 8.8 8.8 8.8 8.8 

1) [kN] 36 73 114 164 261 

2) [Nm] 82 206 305 677 1314 

3) [Nm] 100 125 152 185 240 

4) [kN] 45 43 42 43 43 
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Taulukko 7. /4/ Ruuvivoimat ja momentit. Taulukosta huomataan, että M12:ta pienemmillä ruuveilla suurin 

sallittu esijännitys ylittyy, mikäli kiristettäessä käytetään tavallista kiintolenkkiavainta ja vääntövoimaa. 

Niinpä on käytettävä momenttiavainta.  

1) Sallittu esijännitys, kun myötörajasta on käytetty 90 % ja kitkakerroin   = 0,14. (Myötöraja tarkoittaa 

vetojännityksen suuruutta sillä hetkellä, kun jossakin aineessa tapahtuu pysyväksi jäävä muodonmuutos.) 

2) Esijännitykseen tarvittava vääntömomentti, kun kitkakerroin   = 0,14.  

3) Mahdollinen suurin normaalilla kiintolenkkiavaimella ja vääntövoimalla aikaansaatava vääntömomentti. 

4) Tulokseksi saatu esijännitys (puristusvoimaksi FP). 

Kiinnitysvoimien laskeminen kiinnitysraudoille 

 

            

Kuva 71. Vipuvarsisuhteen 
  

  
  vaikutus kiinnitysvoimaan FK.                                    Kuva 72. 

Kuva 72. Kiinnitysrauta. Soikeassa reiässä D x A (kuva 72) käytetään aluslevy-yhdistelmää DIN 6919 G + DIN 

6919 C (kuva 74). Pyöreässä reiässä (D x A = pyöreä D) voidaan käyttää aluslevy-yhdistelmää DIN 6919 D + 

DIN 6919 C (kuvat 73 ja 74).  

 

Kiinnitysraudan vipuvarsisuhteen  
  

  
 vaikutus kiinnitysvoimaan FK  

Suhteella L1/L2 on suuri vaikutus kiinnitysvoiman suuruuteen. 

Ruuvi (vaarnaruuvi) M16, puristusvoima FP = 51 kN, saavutettu M 16 -ruuvilla ja momentilla 150 Nm (katso 

kuva 71). 

Tukiruuvin FT vaatima momentti = FP [kN] x L2 [mm] = FK [kN] x (L2 + L1) [mm] 

FK = 
       

     
  =  

             

            
 = 

         

      
 = 34 kN          

Kiinnitysvoiman FK vaatima momentti = FP [kN] x L1 [mm] = FT [kN] x (L1 + L2) [mm] 
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FT = 
       

     
  

             

      
 = 17 kN 

Tarkistus FK + FT = FP   eli  34 kN + 17 kN = 51 kN 

Kiinnitysraudan pituuksien suhde  
  

  
  < 1.     

Esimerkissä pituuksien suhde  
  

  
 = 

     

      
 = 0,5       

Mitä pienempi suhde  
  

  
 , sitä suurempi kiinnitysvoima FK samalla kiinnitysmomentilla.] 

 

                         
          Kuva 73.                                     Kuva 74.                                  Kuva 75.                                     Kuva 76. 

Kuva 73. Aseteltavaa aluslevy-yhdistelmää käytettäessä ruuviliitos ei altistu taivutukselle (kierre kestää 

kauemmin). 

Kuva 74. Aseteltavien aluslevyjen malli- ja mittapiirrokset. 

                                                   

Kuva 75. Olakemutteri. Mekaanisessa kiinnitysraudan kiinnityksessä suositellaan aseteltavan aluslevy-

yhdistelmän kanssa käytettäväksi korkeudeltaan 1,5 x D olevaa olakemutteria DIN 6331, jolloin kierreliitos 

ei kulu niin paljon. Vääntötyökaluna mutteria kiristettäessä suositellaan käytettävän kiintolenkkiavainpäätä 

tai räikkävääntiöllä varustettua hylsyavainta, jolloin kuusiosärmät eivät kulu. 

Kuva 76. Jousielementti. Kiinnitysraudan käyttö helpottuu, kun sen alapuolelle kiinnitetään alaspäin 

laskeutumista estävä jousielementti. 
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7.3 KITKA VAIKUTTAA TYÖKAPPALEEN KIINNIPITÄMISEEN 

 
                               Kuva 77. 

 

Aarre Lehtimäki on pitkään työskennellyt  

kiinnitysten parissa. Tässä näkyy  

konkreettisesti,  

kuinka työkappale on alhaalta tuettu  

mahdollisimman laajalta alueelta kolmesta  

pisteestä, jotka muodostavat tason.  

Kiinnitysvoima tulee ylhäältä ja  

porausvoima, ei näy kuvassa, sivulta. 

Koneistuskeskuksien kiinnittimet ovat usein ns. kitkakiinnityksiä ja näin ollen työkappaleen paikoitus 

tapahtuu yhdessä tasossa (katso kuva 27). Kiinnittimien paikoitusvasteiden tukipintojen kitkaan tulee silloin 

erityisesti kiinnittää huomiota. Mitä isompi kitka,  , työkappaleen ja paikoitusvasteiden tukipintoihin väliin 

saadaan, sen parempi se on. Ohutseinämäisillä runkokappaleilla joilla on usein ohut kuori, kiinnitysvoiman 

saa huomattavasti pienemmäksi, käyttämällä paikoitusvasteina ns. piikkinastoja. Piikki muovaa /jättää 

työkappaleeseen ”piikkijäljen”. 

Kiinnitysvoiman (Fk) ja kitkakertoimien (   0) vaikutus syöttövoimaan FS , /59/ 

FS = Fk x   

 

 

ESIMERKKI 

Fk = 20 kN       

FS = 20 kN x 0,15 

=3 kN

 

FS = Fk x tan (    ) 

 0 = tan   

tan   = 0,15     = 8,5o 

 

 

ESIMERKKI 

Fk = 20 kN 

 0 = 0,15,   = 45o 

 S = 20 kN x tan (45o + 8,5o) 

 S = 20 kN x 1,35 

 S = 27 kN 

 

 FS = Fk x tan(    ) 

 0 = tan  

tan  = 0,15   =8,5o 

 

 

 

ESIMERKKI 

Fk = 20 kN 

 0 = 0,15,   = 45o 

FS = 20kN x tan(45o+17o) 

FS 20 kN x 1,88 

FS 37,6 kN 

Kuva 78. Kiinnitysvoiman ja kitkakertoimen vaikutus syöttövoimaan. 
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Kuva 79. Paikoitustuki, työkappaleeseen mukautuva, malli ”Tamrock”  

 

7.4  KIINNITYSVOIMIEN LASKEMINEN 
 

          
           Kuva 80. Kiinnitys- ja lastuamis- 

                         voima otetaan vastaan 

     
         Kuva 81. Kitkavoimat pitävät 

                         kappaletta paikallaan.

 

        FCl = kiinnitysvoima 

        FC = lastuamisvoima 

       FCt = C1C2FC 

       C1 = sysäyskerroin 

       C2 = varmuuskerroin = 2 

 

Ffr = kiinnitysvoiman aikaansaama 

         kitkavoima 

FS = voima, joka vaikuttaa tuki- 

         elementistä työkappaleeseen 

Ff = syöttövoima 

MC = lastuamismomentti 

Kertoimet 

sysäyskerroin C työstötapa 

           1,2 sorvaus, poraus 

           1,4 jyrsiminen, hionta 

           1,6 höyläys 

           1,8 pistäminen 
 

                      Taulukko 8 
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kitkakerroin   
ilman voitelua 

kitkakerroin   
voideltuna 

      ainepari 

            0,3         0,19 valurauta / valurauta 

            0,19         0,10 teräs / valurauta 

            0,15         0,12 teräs / teräs 
                       Taulukko 9. 

 

Kiinnitysvoimien laskeminen 

Kiinnitysvoiman FCl suuruus saadaan lasketuksi statiikan avulla, kun tiedetään: 

o pysyykö työkappale kitkan vaikutuksesta paikoillaan lastuamisvoiman FC suunnassa 

o onko lastuamisvoiman suunnassa tuki, jota vasten kappale painuu voimalla FS 

o syntyykö sellaisia momentteja, jotka pyrkivät kampeamaan kappaleen irti. Tarkistettava. 

 

Kiinnitysvoimat, esim. 1. 

        
         Kuva 82. Kiinnitysvoimat = lastuamisesta  

                          aiheutuvat voimat 

 

 

 

 

 

 

      +       =        

 

    = (      ) / (   +   ) 

 

 

 

Kiinnitysvoimat, esim. 2. 

           
                          Kuva 83.  

 

 

 

  Oletus:     FS = C1FC 

 

     + 2     =        

 

    = [    (   - 1)] / 2 
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8 KIINNITTÄESSÄ JA KONEISTUKSESSA SYNTYVÄT MUODONMUUTOKSET 
Kaikki virheet, jotka syntyvät valmistusprosessin eri vaiheissa, vaikuttavat toisiinsa. Kokonaisvirhe on usean 

eri tekijän summa /11/. 

Yksi syy mitta- ja muotovirheisiin on se, että työkappale on kiinnitetty väärin työstökoneeseen. 

Muodonmuutosten syntyyn vaikuttaa hyvin paljon se, miten koneistettavat pinnat ja paikoitus- ja 

tukipinnat sijoittuvat keskenään ja miten lastuamis- ja kiinnitysvoimat osuvat tukipintoihin. Lisäksi 

muodonmuutoksiin vaikuttavat lastuamis- ja kiinnitysvoimien suuruus ja paikoitus- ja tukipintojen muoto. 

Muodonmuutoksia voi syntyä myös jännitystilojen muutoksista, kun jännitystiloja purkautuu tai 

lastuaminen synnyttää uusia. 

8.1 LASTUAMISVOIMIEN AIHEUTTAMAT MUODONMUUTOKSET 
Jyrsinnässä muodonmuutokset ilmenevät koneistettujen pintojen kaarevuutena tai vinoutena tai 

tasopintojen keskinäisen asennon ja sijainnin virheinä. Porattaessa muodonmuutos aiheuttaa virheitä 

reikien muotoon ja sijaintiin. Tällaisiin virheisiin voidaan vaikuttaa parhaiten tukemalla kappale oikein (kuva 

85). 

                    
                                          Kuva 84.                                                                           Kuva 85. 

Kuva 84. Lastuamisvoimien aiheuttama muodonmuutos saattaa olla plastinen, mikä tarkoittaa, että aineen 

muotoon syntyy voiman vaikutuksesta pysyvä muutos. Kappaleen kaikki pinnat jäävät vinoiksi tai kaareviksi. 

 Kuva 85. Muodonmuutoksen välttäminen oikein asennetun tuen avulla. 

8.2 KIINNITYKSEN AIHEUTTAMAT MUODONMUUTOKSET 
Työkappaleisiin voi kiinnitettäessä syntyä kimmoisia tai pysyviä muodonmuutoksia, jotka vaikuttavat 

työkappaleen tarkkuuteen. Kun tukipinnat ja kiinnityselimet järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla, 

muodonmuutokset vähenevät oleellisesti. Kuvat 86 - 88. 

                     
                     Kuva 86.                                        Kuva 87.                                                   Kuva 88. 

Kuva 86. Kiinnitysvoima vaikuttaa kappaleeseen kahden tukipinnan välissä. Koska kappale on jäykkä, 

muodonmuutosta ei tapahdu.   

Kuva 87. Vastaavalla tavalla kiinnitetty suhteellisen hento työkappale, joka taipuu kiinnitysvoiman 

vaikutuksesta.                         

Kuva 88. Muodonmuutosta estävä kiinnitys. Tuen kohdalla vaikuttava kiinnitysvoima ei taivuta kappaletta. 
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9 PALETTITYYPIT 
Nimitystä paletti käytetään kirjallisuudessa varsin sekavasti. Paletiksi saatetaan nimittää puista 

kuormalavaa (esimerkiksi Euro-Pallet), mutta myös työstökoneen pöytään kiinnitettävää 

työstökonepalettia. 

Konepajassa käytettäviä paletteja ovat puiset kuormalavat, paikoittavat kuljetusalustat (paletit) ja 

koneistuskeskus- ja pystysorvipaletit. 

9.1 PALETIT /12/ 
Paletti määritellään seuraavasti: paletti toimii lastuamisvoimia välittävänä vaihdettavana liitoselimenä 

työkappaleen ja työstökoneen pöydän välillä. 

Palettien tehtävänä on toimia välikappaleena ja työkappaleen kuljetusalustana, ja ne ovat standardoituja. 

Paletteja voidaan käyttää kiinnityksessä, siirrossa ja varastoinnissa, automaattisessa kappaleen vaihdossa, 

lukituksessa työstökoneen pöytään ja työkappaleen työnvaiheen tunnistuksessa.  

Paletin paikoitus- ja lukitusratkaisut ovat suurimmaksi osaksi valmistajakohtaisia.  Paletin kiinnityspintojen 

koot on sitä vastoin standardoitu. Työkappaleen kiinnitykseen käytetään paletteja siten, että palettien 

kiinnityspinnalle kiinnitetään työkappaleen kiinnitin. Kiinnitin ja paletti muodostavat kiinteän 

kokonaisuuden, johon työkappaleet kiinnitetään. Paletilta toivottavia ominaisuuksia ovat: 

 

- tukevuus eri suuntiin 

 

- hyvä käsiteltävyys 

 

- hyvä paikoitustarkkuus. 

 

Kun siirryttiin kuljettamaan paletteja työstökoneen ulkopuolella, syntyi tarve tarttua palettiin esimerkiksi 

hyllystöhissin haarukan avulla. Paletin rakenteen on silloin oltava sellainen, että siihen voi tarttua vapaasti 

ilman paikoitus- ja lukituselinten vaurioitumisen riskiä. 

9.2 KUORMALAVAT 
Kuormalava on tavaran kuljetuksessa ja varastoinnissa käytettävä määräkokoinen, tavallisesti puinen, 

matala lava. Suomessa on käytössä standardikokoisina FIN- ja EUR-lavoja. FIN-lava on kooltaan 1000 mm x 

1200 mm ja EUR-lava 800 mm x 1200 mm.  

NC-sorvin tuotantoa voidaan automatisoida käyttämällä esimerkiksi nivelvarsi- tai portaalirobottia, joka 

vaihtaa työkappaleen sorvilla automaattisesti (kuva 89).  Robottipanostus lisääntyy nopeasti, ja siitä 

käytetään termiä ”autoloading”. Nopeaa kehitystä on myös ”bin picking” eli aihioiden tai osien 

robottipoiminta epämääräisistä asetelmista laidalliselta kuormalavalta 3D-kuvauksen avulla (kuva 90). 

FMS-järjestelmää ajetaan usein öisin ja joko kokonaan tai osittain miehittämättömänä, jolloin investointi 

FMS-järjestelmään on entistäkin tuottavampaa. 
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  Kuva 89. Nivelvarsirobotti, NC sorvi ja kuormalavoja.          Kuva 90. Bin picking eli robottipoiminta kuormalavalta. 

9.3 PAIKOITTAVAT KULJETUSALUSTAT /12/ 
Paikoittavaa kuljetusalustaa käytetään lähinnä pyörähdyskappaleiden varastointiin ja kuljetukseen. Se 

eroaa paletista siinä, että kuljetusalusta ei toimi kappaleen kiinnitysalustana. Sen tehtävä on sen sijaan 

asemoida kappaleet riittävän tarkasti, jotta automaattinen kappaleenvaihtaja kykenisi tarttumaan 

kappaleeseen. 

Työkappaleiden paikoittamiseksi kuljetusalustoilla käytetään erilaisia tukielementtejä, jotka ovat 

työkappaleen mukaan vaihdettavia ja säädettäviä (kuvat 91 ja 92).         

    
                                         Kuva 91.                                                                                     Kuva 92. 

Kuva 91. NC-sorvin paikoittava kuljetusalusta, jossa on sorvattavia pyörähdyskappaleiden aihioita.  

Kuva 92. NC-sorvin paikoittava kuljetusalusta. Robotin tarraintyökalu noutaa runko-osan lavalta ja 

palauttaa valmiin työkappaleen takaisin lavalle.          

Erilaisten pyörähdyskappaleiden varastointia ja siirtoa varten on kehitetty modulaarisia 

kuljetusalustajärjestelmiä. Kuvan 93 modulaarisessa kuljetusalustassa standardikuljetusalustan päälle tai 

sisään asennetaan kappaleryhmäkohtaiset tuet, joihin taas kiinnitetään kappalekohtaiset tukielementit. 

Kuljetusalustat voivat olla myös pinottavia. 
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Kuva 93. Moduulirakenteinen kuljetusalusta. 

 

9.4 KONEISTUSKESKUSPALETIT  

9.4.1 Kiinnittimien kiinnityspinnat 

   
                                              Kuva 94.                                                                      Kuva 95. 

Kuva 94. DIN 55201-A1 (keskitysreikä keskellä, ohjausreikä paletin laidalla ja kierrereiät 

kiinnittimen kiinnitykseen). 

Kuva 95. DIN 55201-A2 (keskitysreikä keskellä, ohjausreikä paletin laidalla ja T-urat kiinnittimen 

kiinnitykseen). 
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                         Kuva 96.                                             Kuva 97.                                          Kuva 98. 

Kuva 96. Reikämatriisijärjestelmää toteuttava palettitorni  (jossa sekä ohjaus- että kierrereikä). Paletin 

reiän suussa on esimerkiksi   20 H7 -kokoinen ohjausosa ja tämän jatkeena M16-kierrereikä, ja tarkka 

kerrannaisväli on esimerkiksi 50 mm. Kiinnittimen pohjalevyssä on kaksi kappaletta esimerkiksi   16 H7 -

kokoista ohjausreikää ja kerrannaisväli on tarkka 50 mm. Kaksi kappaletta ohjain tappeja, koko   20 g6 /   

16 g6, toimii kiinnittimen paikoittajina. Näin kiinnittimet ovat vaihtokelpoisia yrityksen kaikkien 

työstökoneiden paletteihin, mikä on merkittävä etu. Kiinnittimien kiinnitysrei’iksi palettiin valitaan sopivat 

vapaat kierrereiät (kuva 96). 

Kuva 97. Palettitorni esikoneistettuna..  

Kuva 98. Paletin päälle tuleva nollapistekiinnityksen peruslevy (Tämä nollapistekiinnityksen peruslevy 

voidaan kiinnittää myös tavallisten palettien, kuvat 94 ja 95, päälle).                                                                                   

10 KIINNITINTYYPIT  
Kiinnittimet voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: mekaanisiin kiinnittimiin, joissa ihminen tuottaa 

kiinnitysvoiman esimerkiksi epäkeskoa, kiilaa, ruuvia tai vipuja käyttämällä, ja laitetoimisiin kiinnittimiin, 

joissa kiinnitysvoima tuotetaan hydraulisesti, pneumaattisesti, sähköisesti tai magneettisesti.  

 
Kuva 99. Voluumin vaikutus kiinnitintyyppiin. 
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10.1 MEKAANISET TYÖKAPPALEEN KIINNITYS- JA TUKIOSAT 

10.1.1 Standardiosien käyttö 
Kiinnitintä suunniteltaessa kannattaa miettiä, voisiko kiinnityksessä käyttää standardiosia erikoisosien 

sijasta. Standardiosien käyttö on halvempaa kuin erikoisosien suunnittelu. 

Lisäksi standardiosia voidaan käyttää monenlaisten työkappaleiden kiinnittämiseen. Myös koneistettavien 

kappaleiden lukumäärä vaikuttaa siihen, kannattaako käyttää erikoiskiinnittimiä: erikoiskiinnittimen käyttö 

on kallista, jos sarjat ovat pieniä. 

 

Kuvassa 100 esitellään standardiosia. 

                                        
          A.                                        B.                                   C.                                D.                                     E 

                                 
              F.                              G.                                          H                                      I                                 J 

Kuva 100. Standardiosia. 

A) Kiinnitysyksikkö 

B) T-uramutteri DIN 508 

C) Vaarnaruuvi DIN 6379 

D) Avokiinnitysrauta  

     DIN 6315 B 

E) Ruuvialusta 

F) Tukialusta lukitusruuvein 

G) V-paranellikiinnitin 

H) Pikakiinnitin  

     (nivelvipumekanismi) 

I) Työntötankokiinnitin 

J) Epäkeskokiinnitinyksikkö.  

K) Halder kiinnitinyksikkö 

L) Halder, uiva, kiinn.yksikkö 

 
                              K                                        

 

 

 
                        L

Mekaanisia standardiosia: 

ww.halder norm+technik (Tanreco Oy) 

www.amf mechanische spannelemente (Teräskonttori Oy)

 

http://www.halder/
http://www.amf/
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        Kuva 101. Epäkeskokiinnitys                                                                    Kuva 102. 

Kuva 101. Epäkeskokiinnityksessä akseliin on kiinnitetty epäkeskeinen osa, joka muuttaa pyörimisliikkeen 

edestakaiseksi liikkeeksi. Epäkeskossa oleva pinta painaa kiinnitysraudan tukinastaa. Tukinasta painaa 

työkappaleen alapuolella olevaa paikoitusnastaa ja saa aikaan työkappaleeseen tarvittavan kiinnitysvoiman. 

Kuva 102. Pikakiinnitys nivelvipumekanismilla, jolloin nivelvipumekanismin joustava kuminen painin painaa 

työkappaleen pintaa siten, että lastuaminen voi alkaa. 

                                        

Kuva 103. Matalakiinnitin.                                        Kuva 104. Mekaaninen tuki työkappaleen alle + esimerkki.    

 

                                                   Kuva 105. OK-Vise-matalakiinnittimiä. 

10.2 MEKAANISET KIINNITTIMET  

10.2.1 Erikoiskiinnittimet  
Mekaanisia erikoiskiinnittimiä ovat esimerkiksi ryhmäkiinnitin ja vaiheketjukiinnitin. Lisäksi on olemassa 

erilaisia työtapakohtaisia erikoiskiinnittimiä. 

Ryhmäkiinnitin (kuvat 106 ja 107) voidaan suunnitella ja valmistaa tuoteperhekohtaisesti. Kiinnittimeen 

tulee samaan tuotekokoonpanoon kuuluvia koneistettavia työkappaleita. 

https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnittimet1t.htm 

https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnittimet1t.htm
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                                 Kiinnitin 106.                                                        Kiinnitin 107.                             

Kuva 106. Kiinnitin, jossa saadaan koneistettua saman tuotteen osia.                                     

Kuva 107. Koneistettava työkappale kiinnitetään takapuolelta. Saranan avulla kääntyvän oven ansiosta 

kiinnitys voidaan hoitaa irrottamatta kiinnityslevyä.                                                                                

Vaiheketjukiinnittimessä koneistetaan yhdellä sivulla esimerkiksi vain yhdenlaista työkappaletta tai yhtä 

työkappaleen kiinnitysvaihetta. Näin voidaan vähentää työkalunvaihtoja. (Työkalunvaihtojen määrä riippuu 

aika monesta asiasta, ei pelkästään erilaisten kappaleiden määrästä; esimerkiksi pyöröpöydän käännöllä 

voidaan säästää työkalunvaihtoja, samoin yhdistelmätyökalujen käytöllä tai korvaamalla avartamista 

sorvausjyrsinnällä.) 

Vaiheketjukiinnittimet sopivat myös erityisesti varaosa- ja piensarjatuotantoon (kuvat 108, 109 ja 110). 

                                                                              
  Kuva 108. Pystykaraisen koneistuskeskuksen     Kuva 109. Kiinnitin piensarja-       Kuva 110. Sama kun vas. 

                 ”grillaava” vaiheketjukiinnitin.                                   tuotantoon                                  

Erikoiskiinnittimien avulla on mahdollista tukea ja lastuta tehokkaasti hankalankin muotoisia työkappaleita. 

Kun työkappaletta voidaan työstää useilta eri suunnilta samalla kiinnityksellä, pintojen sijaintitarkkuus 

paranee, työvaiheiden määrä vähenee ja osan läpimenoaika pienenee. Erikoiskiinnittimiä käyttämällä 

voidaan vähentää liiallista työstöä ja tarkkuutta asemoimalla työkappale aikaisemmissa työvaiheissa 

koneistettujen pintojen avulla. Joskus työkappaleisiin koneistetaan niin sanottu turha pinta, joka toimii 

asemointipintana seuraavissa työvaiheissa. 

Kuva 110. Kahden keskittävän leukaparin välissä sopivan kokoinen apukappale, jos työkappale ja 

kiinnitin leukoineen on mallinnettu (3D), voidaan keskittävästä leukaparista vähentää työkappaleen 

muotoinen tilavuus, jonka jälkeen pursotuksella välys. CAM:lla luodaan työstöradat, Huom. > 2 mm rako. 

Koneistaja tekee tämän työvaiheen, hänellä pitää olla perustiedot mallintamisesta. Varsijyrsimen 

halkaisijan puolikas, tulee olla  , kuin tuotteessa oleva säde. 
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10.2.2 Modulaariset kiinnittimet  
Modulaariset standardiliitospintaiset kiinnityssarjat helpottavat ja nopeuttavat yksittäiskappaleiden 

kiinnitystä. Kiinnityssarjoja käytetään erityisesti suurikokoisten työkappaleiden asemoimiseen ja 

kiinnitykseen, sillä niille on harvoin järkevää valmistaa erikoiskiinnitintä. 

Rakennussarjat sisältävät standardinmukaisia kiinnitinlaitteita, joista kootaan erilaisia erikoiskiinnittimiä. 

Modulaarisia kiinnitinjärjestelmiä valmistetaan reikämatriisi- ja T-urajärjestelmärakenteisina (kuva 111). 

 
Kuva 111. Moduulikiinnitin, jossa käytetty reikämatriisijärjestelmää. 

10.2.3 Nollapistekiinnittimet 
Nollapistekiinnitin (kuva 112) muodostuu yhdestä tai useammasta peruslevyyn kiinnitetystä 

nollapistesylinteristä ja kiinnitinlevystä. Peruslevy asennetaan työstökoneen konepaletille tai 

kiinnitintorniin tai usein myös suoraan työstökoneen pöydälle. Itse kiinnitinlevy eli nollapistepaletti 

paikoittuu ja lukittuu peruslevyyn paletin pohjassa olevien ohjain- ja lukitustappien sekä peruslevyssä 

olevien lukituselementtien avulla. Lukitus voi avautua joko hydraulisesti tai pneumaattisesti.  

Eniten työkappaleen kiinnittämistä hyödyttää mahdollisuus kiinnittää nollapisteliittimet suoraan 

työkappaleeseen. Silloin ei tarvita palettia tai muutakaan työkappaleen pidintä järjestelmän ja 

työkappaleen välissä. Kun liittimet kiinnitetään suoraan työkappaleeseen, kappaletta voidaan työstää 

esteittä viideltä sivulta. Lisätyötä aiheuttaa nollapistetappien reikien koneistus työkappaleeseen, ja tapit 

voivat aiheuttaa kiinnityksen tukevuuteen ongelmia. 

                                                  
      Kuva 112. Neljän vetotapin        Kuva 113. Kahden vetotapin                  Kuva 114. Kiinnittimen kuljetus  

                    nollapistekiinnitin.                                                                              nollapistekiinnitintä hyödyntäen.       

 

10.3 LAITETOIMISET KIINNITTIMET 
Laitetoimisiin kiinnitysratkaisuihin sisältyy manuaalisesti toimiviin verrattuna monia etuja. Niiden avulla 

työkappale on mahdollista paikoittaa tai kiinnittää sekvenssittäin eli vaiheittain ja työkappaleen kiinnitys on 
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nopeaa. Kiinnitysvoima on tarkemmin säädettävissä, käyttäjästä riippumaton ja kerrasta toiseen sama. 

Useaa kiinnityspistettä on mahdollista käyttää samaan aikaan. Laitetoimisten kiinnittimien käyttäjä ei 

rasitu. Myös automatisointia on mahdollista viedä pidemmälle laitetoimisia kiinnittimiä käyttämällä. 

10.3.1 Hydrauliikalla toimivat kiinnittimet 
Hydrauliikalla toimivia kiinnittimiä on monenlaisia sen mukaan, minkälaisista osista ne on koottu. 

Hydrauliikalla toimivat kiinnittimet koostuvat: 

- voimalähteistä (muun muassa pumppuyksiköt käyttömoottoreineen) 

- voimansiirtokomponenteista (muun muassa kiinnitys- ja tukisylinterit) 

- säätö- ja rajoituslaitteista ( nämä kontrolloivat järjestelmän öljyn virtausta, painetta ja vuotoja)  

-tarvikkeista (muun muassa putket, letkut, liittimet). 

Erityisesti silloin, kun hydrauliseen kiinnittimeen kehitetään tarvittava paine sähkömoottorikäyttöisellä 

hydrauliikkapumpulla, pitää varmistaa joko venttiilijärjestelyjen tai koneen pysäytyslaitteen avulla, ettei 

sähkökatkon sattuessa synny vahinkoja. Hydraulikiinnittimiä esitetään kuvissa 115 ja 116. 

                                      
             Kuva 115. Hydraulikiinnitin.                                              Kuva 116. Hydraulikiinnitin. 

10.3.2 Magneettikiinnittimet 
Magneettikiinnittimet jakautuvat sähkö- kesto- ja sähkökestomagneettisiin. Työkappaleen materiaalilla on 

suuri vaikutus magneettiseen kiinnitysvoimaan. Parhaiten kiinnittyvät hiili- ja vähän seostetut teräkset. 

Runsaasti seostetut teräkset kiinnittyvät vastaavasti huonommin. Austeniittiset, syöpymistä kestävät 

ruostumattomat teräkset eivät tartu magneettikiinnittimeen niin kuin eivät epämagneettiset valuraudat tai 

kupari- ja kevytmetallikaan. 

Sähkökestomagneettissa kiinnittimissä (kuvat 117 ja 118) verkkoliitäntä on tarpeen vain aktivoitaessa ja 

deaktivoitaessa. Magneetti-istukat ja niihin kiinnittyneet työkappaleet voidaan siis siirtää suoraan paletteja 

käyttäviin koneisiin. Koneistettaessa on tärkeintä, että kiinnitys on luotettava eikä ole riippuvainen 

sähkövirran saannista.  
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           Kuva 117. Magneettikiinnitin.                                                     Kuva 118. 

Kuva 118.  Magneettikiinnittimen kiilamaiset, jousikuormitteiset tuet sopeutuvat työkappaleen muotoihin. 

Kun kiinnitin aktivoidaan, jousitetut tuet lukittuvat paikoilleen. 

Sähkökestomagneetissa (kuva 118) vetovoima on tasainen koko alueella, joten pitoa on työkappaleen ja 
magneetin välisellä kosketuspinnalla. Koska kiinnitys vaikuttaa vain työkappaleen magneettiin koskettavaan 
pintaan, sen muut pinnat ovat vapaita. Pöytään yhdeltä sivultaan kiinnitetyn kuution viittä muuta sivua 
voidaan koneistaa. 

Toisena sähkömagneetin etuna on työkappaleeseen kohdistuvan voiman tasaisuus, mikä on tärkeää 

hentoja kappaleita työstettäessä. Se vaimentaa koneistuksesta aiheutuvaa värähtelyä. 

10.3.3 Alipainekiinnittimet 
Menetelmä perustuu työkappaleen kiinnityspinta-alassa vaikuttavaan paine-eroon. Se soveltuu 

monimuotoisten ja kompleksisten rakenteiden, kuten suurten komposiittiosien, kiinnityksiin. Oleellista on 

löytää muodot, joihin saadaan kiinnityskohdat aikaiseksi. (Käytetään esimerkiksi metalliin, muoviin, 

puuhun, paperiin, kalvoihin ja folioihin.) 

                                            
                                                                      Kuva 119. Alipainekiinnitin.        



LASTUAVAN TYÖSTÖN KIINNITTIMET JA PALETIT 
 

55 
 

11 KIINNITYS MIEHITTÄMÄTTÖMÄLLÄ NC-SORVILLA  
Jotta miehittämätön työstö olisi mahdollista, yksittäisen koneen valvontatoiminnot on automatisoitava. 

Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi työkalun valvonta, työkappaleen mittaus, aihion kiinnityksen 

varmentaminen ja lastuamisarvojen muuttaminen tarvittaessa. 

Miehittämätön tuotanto on erinomainen tapa tehostaa tuotantoa ja vähentää tuotantokustannuksia. 

https://www.valuatlas.fi/valimo2/helpmuodot3t.htm 

                              
                                                          Kuva 120.                                                               Kuva 121.                                                                                                   

Kuva 105. Kappaleeseen on suunniteltu V-muoto, jonka avulla kappale kiinnitetään kaksileukaistukkaan. 

Kun aksiaalisuunnassa on vaste, kappale paikoittuu V-muodon avulla yksiselitteisesti. 

Kuva 106. Ylempi kiinnitinleuka kiinnittyy V-muotoon suurin piirtein kuvassa näkyvällä tavalla.  

11.1 KIINNITYSESIMERKKI 1  https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitys8t.htm   /13/ 

Automaattisessa kappaleen käsittelyssä työkappaleen kiinnityksen ja paikoituksen suunnittelun merkitys 

korostuu. Tässä esimerkissä poran runko-osa sorvataan automaattisella sorvilla, joka toimii myös öisin 

ilman valvontaa. 

Runko-osan kiinnitystä ja paikoitusta varten on suunniteltu kartiomaiset kiinnityskohdat (kuva 122). Näiden 

kiinnityskohtien avulla kappale voidaan kiinnittää helposti kaksileukaistukkaan. 

Portaali tuo kappaleen sorvin istukkaan. Alaleuka on kiinteä, ylempi leuka on nivelletty (kuva 108). Huomaa 

portaalin tarttujassa sormet, joilla se tarttuu kappaleeseen (kuva 123).  

Kun kappaleen koneistus on valmis, portaali noutaa valmiin työkappaleen ja vaihtaa tilalle 

koneistamattoman kappaleaihion (kuva 124). 

 

Koneistuksen jälkeen portaali palauttaa koneistetun kappaleen paletille (kuva 92).           

 
Kuva 122. 

https://www.valuatlas.fi/valimo2/helpmuodot3t.htm
https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitys8t.htm
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                                             Kuva 123.                                                                     Kuva 124.  

11.1.1 Portaalin tarttujan sormet 

 
 Kuva 125. Sorvin kaksileukaistukan leuat ja portaalin tarttujan sormet. Sorvin kaksileukaistukan nivelöity 

yläleuka (osat 2, 3 ja 6) on asetettu ”klo 6 een ja klo 12 aan”. Vastaavasti portaalin tarttujan kiinnityslaipat 

(osat 7) ovat ”klo 3 ssa ja klo 9 ssä”. Silloin kiinnitysleuat ja tarttujain sormet eivät törmää toisiinsa. 

(Kolmileukaistukan yhteydessä voidaan käyttää kolmisormitarttujaa.)   

Kuvan 125 mukaisessa tapauksessa portaalin tarttuja käyttää työkappaleeseen tarttumiseen ja sen 

siirtämiseen samoja sormia. Ne on karhennettu ja pintakarkaistu (karhennus tuo lisää kitkaa). 

Aina on eduksi hakea työkappaleesta kohta, josta tarttuja pystyy ottamaan kiinni sekä kappaletta sorvin 

leukoihin viedessään että siitä pois ottaessaan. Silloin koneen käyttöaste pystytään pitämään 

mahdollisimman korkeana.  

Vastakaraisissa sorveissa ohjelma hoitaa työkappaleen kiinnityksen vaihdon istukoiden välillä. Ulkoinen 

kappaleenvaihtaja hakee valmiin työkappaleen pois eri istukasta kuin mihin se oli aihion vienyt, ja 

tartuntakohta muuttuu.  

Kun portaalin tarrain on niin sanottu kaksoistarrain eli kaksi tarrainparia on 90°:n tai 180°:n kulmassa 

toisiinsa, toisessa tarrainparissa voidaan käyttää aina ensisijaisesti muotolukitteista tartuntaa tai 
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karhennettuja karkaistuja sormipareja ja toisessa tarraimessa muotolukitteista tartuntaa tai pehmeitä, 

kumitettuja sormipareja. Työkappaleen käsittely sorvillakin vaihtelee muun muassa sen mukaan, onko tilaa, 

pitääkö kappale kääntää, voidaanko kääntää koneen työtilassa tai mistä suunnasta tarrain mahtuu koneen 

työtilaan. 

Kun sorvataan viimeisteltyä pintaa, johon ei saa tulla mitään vaurioita tai jälkiä, tarraimen sormiparit pitää 

vaihtaa pehmeisiin kumitettuihin sormiin kappaletta koneesta pois otettaessa. Jos niin ei tehtäisi, tarraimen 

sormet jättäisivät puristusjälkiä viimeisteltyyn pintaan. Tämän takia yksi-istukkaisella sorvilla olisi hyvä 

käyttää kaksoistarrainta. Ilman sitä olisi käytettävä väliasemaa. Otetta pehmentämään voidaan myös 

käyttää erilaisia muoveja, ja 3D-tulostuksen avulla voidaan valmistaa kappalekohtaisesti muotoillut 

tarttujan sormet. 

11.2 KIINNITYSESIMERKKI 2 

 
Kuva 126. Ohutseinämäisen työkappaleen paikoitus ja kiinnitys sorvin kaksileukaistukkaan. 

Tässä toisessakin kiinnitysesimerkissä (kuva 126)  on kyse automaattisesta kiinnityksestä. Ohutseinämäinen 

työkappale (osa 1) kiinnitetään sorvin kaksileukaistukkaan (osa 2).  Portaalin sormet (jotka eivät näy 

kuvassa) ovat työkappaleen reiässä kappaletta istukkaan vietäessä ja pois otettaessa. 

Runkokappale paikoittuu kolmeen tasoon ja kuuteen tukipisteeseen.  

Alaleuka (osa 5) ja siinä oleva V-paranelli (osat 6) muodostaa periaatteessa yhden pisteen, joka samalla 

keskittää työkappaleen toisen pään sivusuunnassa. Kaksi muuta tukipistettä muodostuu ruuvin kannoista 

(osat 7). Runkokappaleen alapuolelle muodostuu siis yhteensä kolme tukipistettä, jotka ovat säädettävissä 

korkeussuunnassa. 

Runkokappaleen peräpää paikoittuu sivusuunnassa säädettävien ruuvien avulla(osat 8). Työkappaleen ja 

ruuvien välillä on pieni välys. Sivusuunta paikoittuu siis kahdella pisteellä (V-paranelli ja ruuvi, osa 8). 

Kolmannen paikoitustason tukipiste on istukan otsatasoa vasten oleva säädettävä tukiruuvi (osa 9). 

Kolmanteen tasoon riittää siis yksi tukipiste (taitto: huom. poista kuvasta toinen ruuvi). 

Istukan yläleuka (osa 3) on nivelöity (osa 4), ja sen nastat painavat työkappaleen valuaihion sivuseinämiä 

siirtäen kiinnitysvoiman suoraan alaleuan (osan 5) tukinastoille (osat 6 ja 7). Silloin kiinnitysvoimista ei 

aiheudu työkappaleeseen liian suuria muodonmuutoksia. (Työkappaleen reiän valmistustoleranssi on H7). 
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12 KIINNITTIMELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET /14/ 

https://www.valuatlas.fi/valimo2/tulevaisuus.htm  
Kiinnittimet ovat välttämättömiä työkappaleen koneistamisessa. Niiden tehtävänä on mahdollistaa se, että 

työkappaleesta valmistuu sovittujen rajojen mukainen. Silloin se täyttää niin kutsutut valmistustoleranssit. 

Jotta kiinnitin täyttäisi sille asetetut vaatimukset, sen on: 

- paikoitettava työkappale suunniteltuun asentoon ja asemaan  suhteessa työkaluun 

- pidettävä työkappaletta paikoillaan ja tuettava sitä lastuamisvoimien vaikutuksia sekä näistä voimista 

   syntyviä momentteja vastaan. 

 

12.1 KIINNITTIMEN TEKNISET VAATIMUKSET 
Kiinnittimille asetettavat vaatimukset aiheuttavat erilaisia ongelmia kiinnitykseen. Tekniset vaatimukset 

edellyttävät, että kiinnitys- ja lastuamisvoimat eivät saa aiheuttaa kappaleeseen muodonmuutoksia 

vaarantamaan työkappaleen laatuvaatimuksia.  

Kiinnityksen on oltava luotettava ja kappaleen asemoinnin helppoa. Kiinnittimen ja kappaleen 

lämpölaajenemiskertoimien pitää olla samansuuruisia, tai niiden eroavaisuus on täytynyt ottaa huomioon. 

Lastuamisen aiheuttama kiinnittimen värähtely ei saa aiheuttaa ongelmia itse työstöön eikä työkappaleen 

laatuun. Kiinnittimen on myös oltava riittävän monipuolinen ja joustava ja aseteltavissa nopeasti uudelleen. 

Kappale pitää pystyä kiinnittämään ja irrottamaan nopeasti eräkoosta riippumatta. Kiinnitin saa viedä vain 

vähän tilaa, ja sen pitää toimia pienillä voimilla ja kestää suuria voimia. Sen pitää sallia koneistus 

mahdollisimman monelta suunnalta kertakiinnityksellä. 

Kiinnitin tulisi voida ottaa käyttöön nopeasti ja pienin kustannuksin. 

12.1.1 Automaation aiheuttamat lisävaatimukset 
https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitys22t.htm 
Tarkasteltaessa lähemmin asiaa, tapahtuuko työkappaleen vaihto käsin tai automaattisesti vaikuttaa se 

kiinnittimen konstruktioon. Automaattisessa kappaleen vaihdossa kiinnittimen muotoiluun on kiinnitettävä 

erikoista huomiota, kosta lastujen poisto ja kiinnittimen huuhtelu lastuista on erittäin tärkeää kappaleen 

oikean asemoitumisen kannalta. 

Automaattisen kappaleen vaihto on yleistä varsinkin erikoiskoneissa, mutta myös nykyaikaisissa 

työstökoneissa kappaleen vaihto tapahtuu usein automaattisesti ja tällöin koneenkäyttäjä ei ole aina 

paikalla seuraamassa koneen toimintaa ja kappaleen kiinnitystä. Kiinnittimen muotoilulla on ratkaiseva 

merkitys siihen miten lastut huuhtoutuvat pois kiinnittimistä. Apuna käytetään yleensä voimakasta 

lastuamisnesteen virtausta ja joskus myös painepuhallusta. 

Kun konepajassa on käytössä joustava automaattinen koneistus, kiinnitysjärjestelmien on lisäksi sovittava 

hyvin monenlaisille geometrialtaan ja kooltaan vaihteleville kappaleille ja erilaisiin koneistuksiin 

(esimerkiksi poraukseen, kalvintaan, jyrsintään ja avarrukseen). Niiden on myös helpotettava 

työkappaleiden kuljetuksia (vrt. palettijärjestelmä) ja kompensoitava työkappaleaihioiden mitta- ja 

muotovaihteluita sekä varmistettava aihion oikeat työvarat. Lastun poiston on oltava mahdollisimman 

tehokasta. 

https://www.valuatlas.fi/valimo2/tulevaisuus.htm
https://www.valuatlas.fi/valimo2/kiinnitys22t.htm
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12.1.2   Kiinnittimen materiaali 
Kiinnitettäessä käytetty materiaali vaikuttaa kiinnittimen jäykkyyteen ja värähtelyherkkyyteen muotoilun 

ohella. Jäykkyyteen vaikuttaa materiaalin kimmomoduuli. Materiaali vaikuttaa myöskin 

värähtelyherkkyyteen. Teräs on edullista jäykkyyden kannalta, sillä on korkea kimmomoduuli, E = 206 

kN/mm2 . Suomugrafiittiraudan kimmomoduuli E = 80 …140 kN/mm2. (jäykkyys on suoraan verrannollinen 

aineen kimmomoduuliin). Toisaalta teräs on värähtelyherkempää kuin suomugrafiittirauta, joka on 

tunnetusti hyvä värinänvaimentaja. 

Jos teräksen suhteellinen vaimennuskyky on 1, suomugrafiittiraudan suhteellinen vaimennuskyky on 4,2. 

Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GRS 250) peruskiinnittimenä. 

 

erinomainen vaimennuskyky 

hyvä iskunkestävyys – ei plastisia muodon muutoksia 

hyvä kiinnitysvoimien kestokyky – jäykkä ja tukeva 

sähkökemiallinen ominaisuus neutraali  

– ei tapahdu hapettumista kosketuksessa 

    muiden aineiden kanssa 

kestää hyvin syövyttäviä aineita 

valuraudan hyvä puristuslujuus 7 daN/mm
2
 

valuraudan ja teräksen välinen kitkakerroin  

- kuivana on pieni, itse voiteluominaisuus. 
 

                  Kuva 127. 

12.2 KIINNITTIMEN JA OHJAIMEN TARKKUUDEN SUUNNITTELU 
Suunnittelussa on pyrittävä eroon tarpeettomasta tarkkuudesta. Määritellään työkappaleen laatuun eniten 

vaikuttavien piirteiden mitoitus- ja toleranssivaatimukset. Mikäli kiinnittimissä käytetään hitsattuja 

rakenteita, niihin on ennen viimeistelykoneistusvaihetta suoritettava jännitystenpoistohehkutus. 

12.3 PYSYVIEN MUODONMUUTOSTEN TOTEAMINEN 
Kiinnitintä suunniteltaessa on myös määriteltävä, millä tavalla sen tai ohjaimen mittatarkkuutta 

kontrolloidaan. Mittatarkkuuden tarkistusmittauksia helpottaa usein se, että työvälineeseen tehdään 

valmistusvaiheessa laadunvarmistukseen tarvittavia ylimääräisiä tasoja tai reikiä. 

Mittausvaihtoehtoja ovat 3D-mittakone ja lasermittaus. 

Käytännössä kiinnittimien rungot ja muutkin tarkkuusosat mitataan yleensä 3D-mittakoneella, koska 

kiinnittimiltä vaaditaan huomattavasti parempaa tarkkuutta kuin kiinnittimessä työstettävältä 

työkappaleelta.  Laatu syntyy luonnollisesti vain tekemällä, ei mittaamalla. Käytännössä kiinnittimen 

valmistusprosessissa joudutaan hyvin usein tekemään korjauskoneistuksia tai sovitustyötä. 

12.4 KIINNITTIMEN JA OHJAIMEN TOIMINTAVARMUUS 
Kiinnittimen tai ohjaimen tärkein ominaisuus on se, että työvälineeseen jää mahdollisimman vähän kohtia, 

joihin kappaleen on mahdollista asettua väärin. Vain silloin kiinnitin tai ohjain on laadukas.  
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Siinä tapauksessa, että työkappale sopii kiinnittimeen virheelliseen asentoon, virhe voidaan eliminoida. 

Esimerkiksi työkappaleaihiossa olevan reiän kohdalle kiinnittimeen voidaan asettaa tappi, joka estää 

virheelliseen asentoon kiinnittymisen. 

Lastuavan työstön kiinnittimissä ja ohjaimissa kiusana ovat lastut, kappaleen valuissa ja takeissa purseet ja 

koneistuksen jälkeen jäysteet ja lastuamisneste. Ne voivat likaannuttaa ympäristöä ja työkappaletta. Niitä 

varten kiinnittimeen on varattava tilaa, ja lastujen poisto on suunniteltava painovoimaiseksi tai huuhteluun 

perustuvaksi. Puhallusta ei voi käyttää, koska lastut ja neste saattavat tunkeutua sopimattomiin paikkoihin 

ja aiheuttaa sillä tavalla ongelmia kiinnittimen toimintaan. Työkappaleen likaantuminen saattaa aiheuttaa 

pesutarvetta. 

Aina on myös mietittävä, mitä tapahtuu, jos kappale irtoaa työstön aikana. Erityisesti hydraulisissa 

kiinnittimissä, joissa tarvittava paine kehitetään hydrauliikkapumpulla, pitää varmistaa, ettei synny 

vahinkoja sähkökatkon sattuessa. Ongelma torjutaan joko venttiilijärjestelyin tai koneen pysäytyslaittein. 

Paine voi kadota myös hydrauliikkaöljyn vuodon seurauksena. Kiinnitin pitäisi suunnitella niin, että 

työkappale ei pääse pois kiinnittimestä kiinnitinyksikön avautuessa. Kiinnittimen rikkoutuessa koneen 

suojuksen on varmistettava, että ei synny vaaratilanteita. 
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Ammattisanasto (konepajassa käytettävää kieltä, joka ei yleensä esiinny oppikirjoissa) 

Mulju jäähdytysemulssio 

Söönäri pistepuikko 

Täplärauta pistepuikko 

Ritsi piiroitusviiva 

Ritsgube piirtojalka 

Ritspiikki piirtopuikko 

Ruustukki suuntaisruuvipuristin 

Kaavari kaavin 

Hefti silloitus 

Vinka puristin 

Festirauta kiinnitysrauta 

Festi kiinnitysrauta 

Luba puunuija, kaavaushiekan tiivistys 

Paranelli suuntaispala 

Parallelli suuntaispala 

Partsu suuntaispala 

Moska vasaran ja lekan väliin sijoittuva lyöntityökalu 

Pinteli pitkä terätuurna jyrsinkonessa 

Pinteli teränvarsi 

Persruuvi ruuvi jolla pinteli kiristetään jyrsinkoneen kartioon 

Kuulapää viittaus vasaraan 

Pallopää viittaus vasaraan 

Lampaanpillu vääntiö, käytetään kärkivälisorvauksessa 

Lampaanpillu mukaanottaja 

Räkärauta teräs, lujuus yms. ominaisuuksiltaan heikkolaatuinen 

Patarauta teräs, lujuus yms. ominaisuuksiltaan heikkolaatuinen 

Hopeateräs tarkkushiottu teräs vastaa (Fe 50 terästä) 

Porakiila poistetaan porakartio pindelistä 

Pindeli kara porakoneessa 

Holtokka kiinteä tuki, kärkisorvin lisälaite, jolla tuetaan pitkää kappaletta tuki on kiinnitettynä sorvin 

johteisiin. 

Kulkija liikkuva tuki, kärkisorvin lisävaruste, jolla tuetaan pitkää kappaletta, tuki on kiinnitetty 

teräkelkkaan. 

Supportti teräkelkka, kärkisorvin osa 

Maattinki konesyöttö 

Huupponen ollaan tekevinämme 

Hevosenpää tasosorvauslaite 

Rekkari kappaleen siirtämisessä käytettävä työkalu 

Jaakaari kappaleen siirtämisessä käytettävä työkalu 

Protsa kalvain 

Vippikello pieni heittokello 

Reikäkello reikäindikaattori, mittaväline, jolla mitataan reiän halkaisija 

Lyijyleka lekan aine vaimentaa iskua kappaletta kiinnitettäessä koneruuvipuristimeen. 

Mauseri työntömitta 
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Tönäri työntömitta 

Soteva oma työ 

Viraapelityö oma työ 

Kurso jyrsinkone 

Parallelli  on yhdensuuntaisuus ja geometriaan liittyvä käsite. Geometriassa suorien sanotaan olevan 

yhdensuuntaisia, jos ne ovat samassa tasossa eivätkä leikkaa toisiaan. 

Siniväri tasopintojen yhdenmukaisuuden tarkistamisessa käytetty väri  

Kaavausväri (taiteilijoiden öljyväri, sininen) käytetään johteiden korjauksessa (taiteilijoiden öljyväri, 

sininen) tasojen korjauksissa, kartioiden kulmien tarkastuksissa ja  massaventtiilien tiiveyden 

tarkistuksissa 

Helvetin punainen tiettyä karkaisulämpötilaa vastaava väri karkaistavassa kappaleessa. 

Karkaisuun liittyy paljon ohjeita. Tässä muutama: ensin karkaistava kappale 

kuumennetaan koiran kullin punaiseksi ja upotetaan välittömästi joko veteen 

tai öljyyn. Sen jälkeen se kuumennetaan teerenperseen  

siniseksi ja jäähdytetään veteen tai annetaan hiljalleen jäähtyä. 

Työkaluteräs kuumennetaan karkaistaessa oljenkeltaiseksi. 

Hirvensarviöljy teräksen pintakäsittelyssä käytettävä öljy, tunnetaan myös 

luuterva nimellä, käytetään vielä jossain kotieläinten suojeluun paarmoja 

vastaan, kauppanimi Procivet tai Cannibal Stop 

Härkälaakeri  apulaakeripinta, joka kiinnitettiin ruuveilla, ei pyöreän sorvauskappaleen 

ympärille, ja mahdollistaa kappaleen tuennan tukilaakerilla. 
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