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JOHDANTO 
MAGNEETTIKIINNITTIMET 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 

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. 

 
MAGNEETTIKIINNITTIMET 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.  

 

LÄHDEAINEISTO 
Konepajamies no 12 / 1982 

Tecnomagnete S.p.A /Oy Versatil Ab, Leif Bäckström 

 

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.  

 

 

https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_ilnhYAHjpoYsdWcg?fbclid=IwAR1M0EIn8937RuMtTOZnGyOAwTmcLtG8gFeI_nW2Ypf3j9DbLB3dmbY_Xik
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MAGNEETTIKIINNITTIMET 
1.1  YLEISTÄ 
Magneetti-istukoilla on laaja käyttönsä magnetoituvista aineesta valmistettavien työkappaleiden 

kiinnittämiseksi lastuamisliikkeen suuntaisia pintoja koneistettaessa. Niitä käytetään erityisesti hioma- 

mutta myös jyrsinkoneissa sekä sorveissa ja höylissä, myös koneistuskeskuksissa. 

Työkappaleen aine on avainasia. 

Magneettisesti voidaan kiinnittää vain magnetoituvia aineita. Tärkeimmät näistä ovat hiili- ja 

vähänseostetut teräkset, huonommin kiinnittyvät runsaasti seostetut teräkset ja valuraudat. Austeniittiset 

syöpymistä kestävät teräkset eivät kiinnity lainkaan eivät epämagneettiset valuraudat, kupari- ja 

kevytmetalli jne. 

Työkappaleen aineella on siis merkittävä vaikutus magneettiseen pitoon. Rautametallin rautapitoisuus on 

tässä mielessä määräävä tekijä, kuva 1, seostuksen yleensä heikentäessä vetoa. Koostumuksen vaikutus 

ilmenee parista esimerkistä, kuva 2. On kuitenkin huomattava, että työkappaletta paikallaan pitävä voima 

ei riipu yksinomaan vedosta, vaan myös istukan ja kappaleen välisestä kitkasta, kuva 3. Valurautakappaleen 

kiinnittäminen ei tästä syystä teräkseen verrattuna ole niin vaikea, kuin kuvan 3 mukaan olisi pääteltävissä, 

koska sen ja istukan välinen kitkakerroin on suurempi kuin teräksen. Lämpökäsittely vaikuttaa myös 

teräksen mikrorakenteeseen, ja paras veto saadaan hehkutetussa tilassa. Karkaisuna teräksen veto on 

huonoin, mutta paranee hieman päästettäessä, kuva 2. Karkaistuja kappaleita koneistetaan kuitenkin 

yleensä vain hiomalla, jolloin lastuamisvoimatkin ovat pienemmät. 

    
Kuva 1. Työkappaleen rautapitoisuuden         Kuva 2. Työkaluteräksen seostuksen kasvu huonontaa magneettista 

              vaikutus magneettiseen vetoon.                        vetoa, joka on paras niiden pehmeäksi hehkutetussa tilassa.  

                                                                                               Esimerkissä suhteelliset vedot, jolloin pehmeä teräs = 100. 
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Kuva 3. Koska veto Fm vaikuttaa kohtisuoraan istukan pintaa kohden, on sen pinnansuuntaista 

työstövoimaa vastustava kitkavoima Fm riippuvainen myös kitkakertoimesta  . Jotta työkappale 

pysyisi paikallaan, on kitkavoiman oltava suurempi kuin vaakasuora työstövoima Ft. Siten esim. 

kitkakertoimen ollessa   = 0,2 on vedon oltava ainakin viisi kertaa työstövoima. 

1.2  TYÖKAPPALE MAGNEETTISESSA PIIRISSÄ 

Työkappale ja magneetti-istukka muodostavat suljetun magneettisen piirin. Tällä tiettyä 

samankaltaisuutta sähköisen piirin kanssa, ja siihen voidaan soveltaa Ohmin lain tapaista 

riippuvuutta. Magneettivuon tiheys (vastaa sähköisen piirin virranvoimakkuutta) on suoraan 

verrannollinen magneettijännitteeseen (vastaa sähköistä jännitettä) ja kääntäen verrannollinen 

”magneettiseen vastukseen” reluktanssiin (vastaa ohmista vastusta). Koska magneettijännite on 

vakio, pitää tiheän vuon aikaansaamiseksi saada magneettinen vastus mahdollisimman pieneksi. 

Esim. ilmaraon tai epämagneettisten aineiden vastus on paljon suurempi kuin magneettisten 

aineiden. Pienikin ilmarako tai välissä oleva epämagneettinen metalli vaikuttavat täten 

magneettisen piirin vastusta suurentavasti ja pienentävät vuon tiheyttä. Työkappaleen ja istukan 

päällyslaatan välisen kosketukseen on tästä syystä oltava mahdollisimman hyvä ja laajapintainen. 

Tähän vaikuttaa kosketuspinnan muoto, kuva 4, sekä pinnankarheus, kuva 5. 

1.3  MAGNEETTISESSA PIIRISSÄ PÄTEE RIIPPUVUUS

missä   = 
  

  
 

  = magneettivuo 

Um = magneettijännite 

Rm = magneettivastus, reluktanssi 

Ohmin laki R = 
 

 
      I = 

 

 
 

 

 

Magneettivuon tiheys 

B = 
 

 
    missä A = kosketuspinta 

Magneettinen veto on  

verrannollinen tuloon B2  x A 
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Kuva 4. Mitä parempi kosketus työkappaleen ja istukan                Kuva 5. Sama asia kuin kuvassa 4, mutta esitettynä  

välillä sitä voimakkaampi on veto. Kuvassa suhteellinen                               pintamerkkien avulla. Paras suhteellinen veto 

veto kosketuksen ollessa täydellinen merkitty 100, se                                   edelleen 100. 

merkitsee erinomaista 60 vastaa erittäin hyvää, 40 useimpiin 

tarkoituksiin tyydyttävää ja 20 saattaa riittää kevyissä 

hiontatöissä. 

Paras veto saadaan, kun vuon tiheys kosketuspinnassa on mahdollisimman suuri. Tämä saavutetaan, kun 

työkappaleen paksuus on oikeassa suhteessa magneettinapojen leveyteen, kuva 6. Jos työkappale on niin 

ohut, ettei sen poikkipinta pysty kokonaan johtamaan magneetin aikaansaamaa vuota, tämä hajaantuu. 

Osa siitä menee työkappaleen läpi tämän ulkopuolelle ilmaan, jonka magneettinen vastus on hyvin suuri, 

mikä pienentää vuon tiheyttä. Osa, ehkä suurikin, menee päällyslaatan napojen epämagneettisten 

eristeiden lävitse osallistumatta lainkaan vedon aikaansaamiseen. Vaikka kosketuspinta olisi suuri, niin vuon 

tiheys siinä jää pieneksi ja veto on heikko. Työkappaleen ulkopuolelle ulottuva kenttä pystyy myös 

magnetoimaan teräksisen työkalun tästä aiheutuvine haittoineen, kuva 7. 

      
Kuva 6. Napojen leveyden ja työkappaleen paksuuden                                     Kuva 7. Magneetti-istukan kentän pitäisi 

keskinäisen suuruuden vaikutus suhteelliseen vetoon.                                      olla riittävän matala eikä hajaantua laajalti, 

100 vastaa erinomaista, 60 erittäin hyvää, 40 useimpiin                                    jolloin veto on huonompi ja työkalu saattaa 

tarkoituksiin tyydyttävää, 20 keveisiin hiontatöihin                                             magnetoitua. 

riittävää vetoa.                                                                                        
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Jos työkappale taas on suhteettoman paksu, niin kenttä ulottuu vain ohueen kerrokseen sen alapintaan 

eikä anna riittävää vetoa. Kuva 8 esittää karkeasti, mikä olisi työkappaleen paksuuden ja napojen leveyden 

oikea suhde.  

 
Kuva 8. Paksu työkappale, paksuus on suurempi kuin puolet navan leveydestä (t > W/2), pystyy välittämään 

koko vuon. 

1.4 ISTUKAN MAGNEETTIKENTÄN AIKAANSAAMINEN 
Magneetti-istukoiden kentän aikaansaamiseksi on nykyisin tarjolla kolme erilaista ratkaisua: 

 sähkömagneetit 

 kestomagneetit 

 sähkökestomagneetit 

1.4.1  SÄHKÖMAGNEETIT 
Sähkömagneetissa tarvitaan tasavirtalähde, jonka magneetin käämissä virta magnetoi sen magneettisesti 

pehmeätä ainetta olevan sydämen. Kentän voimakkuus kasvaa virranvoimakkuuden kasvaessa tiettyyn 

kyllästymisarvoon saakka riippuen myös rakenteen ominaisuuksia. Virran suunnan muuttuessa muuttuu 

kentänkin, mitä käytetään hyväksi demagnetoitaessa. Periaatteessa voidaan rakentaa hyvinkin voimakkaita 

sähkömagneetteja, mutta tilavaatimusten ja virran aiheuttaman jatkuvan lämmönkehityksen vuoksi on 

kokoa käytännössä rajoitettava. Sähkömagneetein toimivat istukat varustetaankin eräissä tapauksissa 

jäähdytyksellä. Pyöriviin istukoihin, esim. hiomakoneissa, tarvitaan virran johtamiseksi liukurengas- tms. 

järjestelyjä. Turvallisuuden kannalta on haittana, että virran mahdollisesti katketessa istukka kadottaa 

vetonsa, mitä vaaraa voidaan tosin pienentää hintaa korottavan vara-akkujärjestelmän käyttöönotolla. 

 
Kuva 9. Sähkömagneetti-istukan rakenne. Peruskytkennässä vuorotellen on pohjois- ja etelänapoja. 

Kytkemällä kaksi vierekkäistä napaa samannimiseksi saadaan suurempi napajako. 
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1.4.2  KESTOMAGNEETIT 

Kestomagneetti-istukat ovat uusien kestomagneettiaineiden ansiosta kehittyneet hyvin tehokkaiksi. 

Niiden eräänä suurena etuna on riippumattomuus ulkopuolisesta virtalähteestä ja johdottomuus. Pyörivissä 

istukoissa ei myöskään tarvita liukurenkaita tms. virran johtamiseksi. Niiden toimintaperiaatteena on, että 

kestomagneettiryhmä on magneetti-istukan rungon suhteen siirrettävä. KIINNI - asennossa kestomagneetin 

asento päällyslaatan napojen suhteen on sellainen, että kenttä tulee istukan ukkopuolelle työkappaleeseen 

saaden aikaan vedon. Kun magneettiryhmä siirretään IRTI – asentoon, oikosulkeutuu kenttä istukan 

rungossa ja veto alkaa. Haittana on, että istukassa on liikkuvia osia ja että ainakaan kaikki työkappaleet 

eivät kadota riittävästi magneettisuuttaan, jolloin irrottaminen saattaa vaikeutua ja tarvitaan erillinen 

demagnetointi. Turvallisuus riskiä ei ole, koska kenttä ei voi kadota itsestään. Koska käämitykset eivät vie 

tilaa, voidaan samaan tilavuuteen kestomagneetti-istukoissa sijoittaa enemmän magneettista materiaalia ja 

suurempi magneettinen energia kuin muissa tyypeissä. 

1.4.3  SÄHKÖKESTOMAGNEETIT (YSK) 
Sähkökestomagneetti-istukat ovat uusin rakennemuoto, joissa yhdistyy molempien edellisten piirteitä. 

Niissä käytetään sähkömagneetteja, joiden sydämet ovat magneettisesti kovaa ainetta. Sydän 

magnetoidaan johtamalla käämiin lyhytaikainen tasavirta-pulssi, minkä jälkeen se säilyttää 

magneettisuutensa. Täten ei tarvita magneettisuuden ylläpitovirtaa lainkaan eikä ilmene kuumenemista. 

Demagnetointi suoritetaan riittävän voimakkaalla vastakkaissuuntaisella tasavirta-pulssilla. Työn aikana ei 

voi tapahtua virran katkeamista, vaan veto pysyy. Rakenteessa ei ole liikkuvia osia, mutta tarvitaan 

tasavirta-pulsseja antava laite ja johdotukset. Hinta on hieman muita kalliimpi. 

 

 

 

Kuva 10. Automaattinen sopeutuminen 

kuvattuna. Havaitaan miten kiilamaiset,  

jousikuormitteiset tuet sopeutuvat  

kappaleen muotoihin. Kun kiinnitin 

aktivoidaan, elimet lukittuvat paikoilleen. 

Italialainen Tecnomagnate S.p.A. on muuttamassa yleistä käsitystä magneettisesta kiinnittimestä. Sen 

yhdistetty sähkö- ja kestomagneettisovellutus, seuraavassa YSK-magnetti, avaa uusia mahdollisuuksia 

koneistuskeskuksissa.

1.4.3.1  Mikä on yhdistetty sähkökestomagneetti? 
Tecnomagnete S.p.A, Käännös: Oy Versatil Ab 

YSK- magneetit ovat kesto- ja sähkömagneettien yhdistelmä molempien tarjoamin eduin. Edellisen etuna 

on niiden siirreltävyys, pysyvä kestomagneettisuus ja etteivät ne kehitä lämpöä. Ne eivät tarvitse 
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verkkoliitäntää eivätkä menetä toimivuuttaan virran katketessa. Sähkömagneetit taas saadaan toimimaan 

ja irti kytkemällä ja takaisin katkaisemalla käämin virta. Tarkka ohjaus js suuret tehot ovat mahdollisia. 

YSK – magneetilla on kaikki em. edut. Magneetin vetovoima voi olla 140 N/cm2 ilman, että syntyy lämpöä. 

Verkkoliitäntä on tarpeen vain aktivoitaessa ja deaktivoitaessa. Magneetti-istukat ovat täten niihin 

kiinnitettyine kappaleineen siirrettävissä toimimaan paletteja käytettävissä koneissa sekä monen koneen 

soluissa ja järjestelmissä. Koneistettaessa on tärkeintä, että YSK – kiinnitys on luotettava ja riippumaton 

virran saannista. Saatavissa on myös lukitus, joka estää toiminnan, ellei magneetti ole aktivoituna. 

1.4.3.2  Miten YSK – magneetit toimivat 
Magneettien vastakkaiset navat vetävät puoleensa ja samannimiset hylkivät toisiaan. YSK – magneetit 

järjestetään istukan työpinnalle shakkilaudan tapaan napaisuudet vuoroittain. Täten jokaista pohjoisnapaa 

ympäröi neljältä sivulta etelänapa ja kääntäen. 

Asettamalla ferromagneettinen kappale pinnalle niin, että se peittää useita etelä- ja pohjoisnapoja, 

vastakkaiden napojen yhdistäminen saa aikaan kappaletta vetävän voiman. Kappale ohjaa niiden välisenä 

siltana magneettisen vuon kulkua. Magneetit vetävät kappaletta itseään kohti, ja kiinnitysvoima riippuu 

kosketuspinnan suuruudesta. Mitä useampia ruutuja kappale peittää, sitä lujemmin se kiinnittyy. 

 Jokaisen shakkilaudan ruutu on magneettinen napa, joka koostuu kolmesta osasta: keskellä on pehmeää 

rautaa oleva sydän ja sen ympärillä keraaminen kestomagneetti, jonka napaisuus on tarkkaan yhtä suuri 

kuin keraamisen. Sillä on ohjauskäämi, jonka avulla sen napaisuus voidaan kääntää. 

                            
Kuva 11. Magneettinen pitovoima on riippuvainen                               Kuva 12. YSK – magneetin pinta on magneeton, 

kosketuspinnasta, ja pienemmät kappaleet on tuettava                       kestomagneettien kenttä sulkeutuu sisäänpäin. 

sivusuunnasta. Useita napoja peittävät sivutuetkin                               Aktivoitaessa alapuolen metallikestomagneetin 

magnetoituvat ja kiinnittävät kappaleet sivusuunnassa                        napaisuus muuttuu ja kenttä nousee istukan 

istukan kiinnittäessä ne altapäin.                                                               yläpuolelle. 

Toiminta on yksinkertaista: Magneettikiinnitin liitetään verkkoon. Kiinnitysvoima saadaan aikaan antamalla 

säätökäämiin virtapulssi, joka magnetoi metallikestomagneetin samannapaiseksi kuin keraaminen. Napa on 

tällöin täysin magnetoitu, aktivoitu. Sen magneettinen kenttä ulottuu kappaleen kiinnityspintaan. 

Verkkokytkentä voidaan irrottaa. Navan deaktivoimiseksi- kappaleen irrottamiseksi kiinnityspinnasta - 
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verkko kytketään ja käämille annetaan virtapulssi. Metallikestomagneetin napaisuus muuttuu taas 

keraamimagneetille vastakkaiseksi ja kenttä vetäytyy kiinnittimen sisään. Verkkoliitäntää tarvitaan siis vain, 

kun kiinnitin aktivoidaan tai deaktivoidaan. 

1.4.3.3  Entä lastut? 
Miten lastujen käy kappaleen kiinnittyessä magneettisesti lujasti? Kuinka suuri osa työkappaleesta 

magnetoituu, riippuu sen paksuudesta jakaa energiansa neljän etelänavan kesken ja kenttä nousee pinnata 

noin ¼ napojen leveydestä. Navan ollessa esim. 50 mm leveä tunkeutuma kappaleeseen on 12,5 mm. Mikäli 

kappale on ohuempi kuin 12,5 mm, sen yläosa magnetoituu ja lastut tarttuvat, paksummat ei. 

Magneettivuota voidaan muunnella ikein. Navan päälle asetettuina nämä laajentavat kentän 

vaikutusaluetta. Niiden avulla kappale voidaan kohottaa niin, etteivät sen päällä olevat lastut magnetoidu. 

Esim. muottia koneistettaessa syvennyksen magnetoituminen estetään kohottamalla reunat ikein niin, että 

keskusta ei magnetoidu eivätkä lastut tartu siihen. 

1.4.3.4  Automaattinen sopeutuminen 
Joustava magneettinen peti on rakennettu lisäämällä tarpeellinen määrä joustavia tukielementtejä ja 

vähintään kolme kiinteää tukielementtiä. 

Säännöllisen muotoiset kappaleet (neliömäiset, suorakulmaiset jne.)ovat ihanteellisia magneettisesti 

kiinnitettäväksi. Epäsäännöllisten, ohutseinämäisten yms. tuottaessa vaikeuksia. Tätä varten Tecnomagnete 

toimittaa automaattisesti sopeutuvia tukia. Niiden vastakkaiset, kiilamaiset jousikuormitteiset osat 

puristuvat kappaleen painosta kokoon. Kun kenttä kytketään, tuet lukkiintuvat paikoilleen kappaletta 

tukien. Kiinnitin, tuet ja kappale muodostavat tällöin lujan kokonaisuuden, kuva 10. 

Tarttuvat magneetit 

Kun kestosähkömagneeti, on käännetty pois päältä, sen kiinnityspinnoissa ei ole enää jäännösmagnetismia. 

Se on magneettisesti neutraali eli demagnetoitunut. Tämän jälkeen lastut voidaan harjata tai puhaltaa pois 

kuten minkä tahansa työstön jälkeen.   

1.4.3.5  Mihin YSK – magneetit soveltuvat?                                         
Tärkein on materiaaleja koskeva rajoitus. Magneetilla ei voida kiinnittää ruostumatonta tai haponkestävää 

terästä, alumiinia, kuparia, pronssia, muovia jne. Mutta mikäli kappale on ferromagneettinen, nämä 

kappaleen kiinnittimet ovat huomioonotettavia. Pehmeät teräkset ovat magneettisesti eniten 

puoleensavetäviä, kovat seosteräkset ovat lievästi vähemmän puoleensavetäviä, kun taas esim. valurauta, 

joka on huomattavasti vähemmän puoleensavetävä kuin pehmeä teräs, on vielä mahdollinen 

magneettikiinnitykseen, koska kyseessä on vapaa koneistus – lastuamistehot ovat pienet. Pinta-ala on myös 

huomioonotettava seikka koneistettaessa magneetilla. On totta, että 140 N/cm2 on mahtava 

kiinnitysvoima, mutta pienemmillä kappaleilla on taipumus tarvita apua sivuttaistuen muodossa, kahdelta 

sivulla olevat sivuttaistuet huolehtivat tarvittavasta lisävarmuudesta. Ohuille kappaleille valitaan pöytä, 

jossa napakoko on pieni. (Vakionapakoot ovat 35 x 35 mm, 50 x 50 mm, 70 x 70 mm ja 92 x 92 mm). 

1.5  LASKUESIMERKKEJÄ QS – ISTUKOIDEN SUORITUSKYVYSTÄ 
 Max. arvioitu aineen poisto, Qmax
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Kuva 13.

a = pöytäsyöttö, mm/min 

B ja C = kappaleen mitat, mm 

L = jyrsin D, mm 

P = lastun syvyys, mm 

S = B x C mm2  

 = kerroin Table 2. 

 

.  

Kuva 14. 
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Kuva 15. 

 

 
Kuva 16. 
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