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JOHDANTO  kirjoittanut: Aarre Lehtimäki 
KIPINÄTYÖSTÖ kirja on 1 / 20 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_kCY4jOapT3xpU7KF 

o Hydraulikiinnitin https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kB2I4mKasaArYX4n 

o Magneettikiinnittimet https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kB4951O_FsqzRcgZ 

 Hitsauskiinnittimet ja –mekanisointilaitteet https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kCWBsgklyOoxAL2Q 

 Robotin työkalut (tarttujat ja kiinnittimet) https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kCF4_8TH0VXeS3xl 

KOKOONPANON TYÖVÄLINEET https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kCSYfEuoZWFlE7a5 

MUOTIT 

 Ruiskuvalumuotit https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kCm-xfx4nI4FRyJ- 

 Painevalumuotit https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kCjts2KB2UArqYKA 

 Takomuotit https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBd_sWoW0vQpVVY4 

MEISTOTYÖKALUT (PURISTINTYÖKALUT) 

 LEIKKAUS 

o Leikkain 1) sivut 7 – 24, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBgt357A8oASrGcC  
o Jonoleikkain https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBlXwiavKW4IQEqF 

o Levytyökeskus työvälineet https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBoQdrNuWH3E1u9d 

 MUOVAUS 

 Taivutustyövälineet https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBvTiL0PNDVmQFhx 

 Syväveto 1) sivut 25 – 28, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBgt357A8oASrGcC 

 Venytysmuovaus 1) sivut 29 – 32, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBgt357A8oASrGcC 

 Painosorvaus https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kB-zHbeGHGO5aAbI 

OSA 2. MENETELMÄT 

TYÖVÄLINEEN VALMISTUSTA TUKEVAT MENETELMÄT 

 Manuaalityöstömenetelmät 

o Hiomalaikan kunnostus 2) sivut 18 – 33, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kCF4_8TH0VXeS3xl 

o Kierrejousien valmistus sorvissa 2) sivut 34 – 36, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kCF4_8TH0VXeS3xl 

 NC-työstömenetelmät 

o Kipinätyöstö 

 Erikoistyöstömenetelmät 

 Käsityömenetelmät 

o Yksinkertaiset ohutlevyosien levitykset 2) sivut 37 – 41, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kCF4_8TH0VXeS3xl 

o Juottaminen 2)  sivut 7 – 17, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kCF4_8TH0VXeS3xl 

o Työvälineen kokoonpano, testaus ja kunnossapito 

MATERIAALITEKNIIKKA JA LÄMPÖKÄSITTELY, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kCF4_8TH0VXeS3xl 

SUUNNITTELU  

 Koneturvallisuus https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kCCfLhku4Uc5TalF 

 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_kBxR5tG6tM0wdNFK 

AINETTA LISÄÄVÄT MENETELMÄT 

 3D-valmistus 

AUTOMAATIO JA ROBOTISOINTI 

 Hitsausrobotti ja hitsauskiinnitin, sivut 19 ja 32, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kCWBsgklyOoxAL2Q 

o Kappaleenkäsittelyrobottien ja hitsausrobottien yhteistyö, sivut 32 – 37, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kCWBsgklyOoxAL2Q 

 Kiinnitys miehittämättömässä tuotannossa, NC-sorvi, sivut 55 - 57, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kCY4jOapT3xpU7KF 

 Automatisoitu työkappaleen vaihto, sivu 58, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kCY4jOapT3xpU7KF 
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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. Tämän KIPINÄTYÖSTÖ 

kirjan on kirjoittanut Martti Hautamäki. 

 

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. 
 
KIPINÄTYÖSTÖ 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.  

 

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  



KIPINÄTYÖSTÖ 
 

6 
 

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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1 JOHDANTO 
Työvälinevalmistuksessa joudutaan usein tilanteisiin, joissa pitää saada tehtyä hyvin tarkkoja, pieniä 

yksityiskohtia sisältäviä muotoja vaikeasti lastuttaviin, yleensä koviin, karkaistuihin materiaaleihin. 

Työvälineiden eri osien pitää liittyä toisiinsa jopa alle 0,01 mm:n välyksellä. Kun puhutaan tällaisista 

tarkkuuksista, työkappaleita ei voida karkaista valmistuksen jälkeen vaan muodot pitää tehdä jo valmiiksi 

koviin työkappaleisiin. 

Työstökoneiden ja ennen kaikkea lastuavien työkalujen huima kehitys viime vuosina mahdollistaa 

karkaistujen aineiden lastuavan työstön. Siitä huolimatta työvälineissä esiintyy usein muotoja, joita on 

hankalaa tai jopa mahdotonta valmistaa lastuamalla. 

Kipinätyöstö on menetelmä, joka tekee edellä kuvatun laisesta mahdottomuudesta mahdollisen. Siinä 

työkalu (elektrodi tai lanka) poistaa ainetta työkappaleesta sähköisesti ilman mekaanista kosketusta. 

Työkappaleen täytyy olla sähköä johtavaa, mutta aineen kovuus ei vaikuta valmistettavaan muotoon. 

Aineen poisto on suhteellisen hidasta, mutta kipinätyöstötekniikalla pystytään tekemään erittäin tarkkoja ja 

pieniä, viimeisteltyjä muotoja. 

Kipinätyöstö voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: uppokipinätyöstöön, kipinäporaukseen ja 

lankakipinätyöstöön. Tässä luvussa tullaan käsittelemään näiden kaikkien osa-alueiden erityispiirteitä ja 

tapoja, joilla niitä hyödynnetään työvälinevalmistuksessa. 

                                  
                                                   Kuva 1. Kipinätyöstetty muotin liikkuva puoli. 

2 KIPINÄTYÖSTÖN HISTORIAA 
Vuonna 1770 englantilainen tiedemies Priestley havaitsi sähköpurkausten syövyttävän vaikutuksen. 1900-

luvun alkupuolella venäläiset tiedemiehet B.R ja N.I. Lazarenko yrittivät poistaa syövyttävän vaikutuksen 

sähkökytkennöistä. Niin kuin keksinnöt usein syntyvät, nämäkin tutkijat huomasivat tutkimustensa 

kuluessa, että sähköpurkausten kuluttavaa vaikutusta voi käyttää hyväksi. Sen pohjalta he alkoivat kehittää 

uutta työstömenetelmää metalleille. 
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Vuonna 1943 he viimeistelivät kipinätyöstömenetelmän. Menetelmä sai nimensä siitä, että kahden 

kipinänesteeseen upotetun virranjohtimen välillä syntyi perättäisiä kipinöitä eli sähkönpurkauksia. He 

kehittivät käytettäväksi kipinägeneraattorin periaatteen, jota kutsuttiin Lazarenkon piiriksi. Sitä käytettiin 

useita vuosia EDM-kipinätyöstökoneiden generaattoreiden rakenteissa, ja tietyissä sovelluksissa käytetään 

vieläkin tämäntyyppisen generaattorin paranneltua muotoa. 

Kipinätyöstön (EDM = Electrical Discharge Machining) valtava kehitys johtuu myös useista muista sitkeistä 

tutkijoista, jotka selvittivät tämän työstötavan perusominaisuuksia ja niiden mahdollisimman tehokasta 

hyväksikäyttöä. 

Vuonna 1952 sveitsiläinen Charmilles Technologies alkoi toteuttaa tutkimus- ja kehittämisohjelmaa, joka 

johti ensimmäisen kipinäsyövytyskoneen syntymiseen ja esittelyyn vuoden 1955 työstökonenäyttelyssä 

Milanossa. 

Lankakipinätyöstökoneiden kehitys alkoi kiihtyä 1960-luvun lopulla, kun numeeriset ohjaukset yleistyivät. 

Ensimmäisen numeerisesti ohjatun lankakoneen julkaisi sveitsiläinen Agie vuonna 1969. Ensimmäisen CNC-

ohjatun lankakoneen kehitti puolestaan japanilainen Seibu vuonna 1972. 

Muita merkittäviä kehitysaskeleita kipinätyöstössä ovat muun muassa uppokipinätyöstön orbitaaliliikkeen 

(sivuttaisen laajennusliikkeen) mahdollistaminen vuonna 1976, korkeita leikkausnopeuksia sallivan SW25-

langan kehitys vuonna 1980, automaattisen langan pujotusmekanismin esittely vuonna 1981 ja samana 

vuonna kehitetty lankakoneen ylä- ja alaohjainten riippumaton ohjelmointi, jonka ansiosta työkappaleisiin 

oli mahdollista leikata muuttuvia kaltevuuksia (kuva 2).        

        

                      
         Kuva 2. Kartiomaisen muodon               Kuva 3. Kaksoislankakone vuodelta 2009, jossa toinen lanka on    

       valmistusta lankakipinäkoneella                            halkaisijaltaan 0,05 mm ja toinen 0,02 mm. 

Vuonna 2000 esiteltiin ensimmäinen ns. kaksoislankakone: keksintö, joka mahdollistaa automaattisen 

vaihdon kahden langan välillä. Ensin esimerkiksi suoritetaan tehokas rouhinta läpimitaltaan 0,25 mm:n 

langalla ja sitten pienisäteisten kulmien viimeistely läpimitaltaan 0,10 mm:n langalla (kuva 3).   
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3 KIPINÄN SYNTY 
Jotta saataisiin aikaan kipinä kahden elektrodin välille, täytyy käyttää jännitettä, joka on korkeampi kuin 

kipinävälin (työkalun ja työstökappaleen välisen tilan) läpilyöntijännite (kuva 4a). 

Tähän läpilyöntijännitteeseen vaikuttavat: 

• työkalun ja työstökappaleen välimatka 

• kipinänesteen sähköeristysominaisuudet (mitä pienempi johtavuus, sen parempi) 

• kipinävälin likaantumisaste. 

               
Kuva 4a. Jännite työkalun ja työkappaleen välille.      Kuva 4b. Positiivisten ja negatiivisten ionien pitoisuus  

                                                                                             muodostuu suurimmaksi kohtaan, jossa välimatka lyhin. 

Prosessin alussa käytetään voimakasta sähköistä kenttää synnyttämään suurin positiivisten ja negatiivisten 

ionien pitoisuus kohtaan, jossa elektrodin ja työstökappaleen välimatka on lyhin (kuva 4b). 

Tämän kentän vaikutuksen alaisena elektronit ja vapaat positiiviset ionit kiihdytetään suuriin nopeuksiin, 

jolloin ne muodostavat hyvin nopeasti sähköä johtavan ionisoidun kanavan (kuva 4c). 

      
                 Kuva 4c. Ionisoitu kanava syntyy.                                Kuva 4d. Kaasukupla pääsee syntymään. 

Tässä vaiheessa sähkö voi virrata ja ”elektrodien” (työkalun ja työkappaleen) välille syntyy kipinä, joka 

aiheuttaa lukemattoman määrän törmäyksiä hiukkasten välillä. Samaan aikaan ”elektrodien” 

höyrystyminen ja kipinäneste saavat aikaan kaasukuplan, jonka paine nousee erittäin korkeaksi (kuva 4d). 

Kun virta katkaistaan, lämpötilan äkillinen lasku saa kuplan luhistumaan kokoon. Syntyy dynaamisia voimia, 

jotka saavat sulaneen aineen työntymään ulos kipinöiden aikaansaamasta kraatterista ((kuva 4e). 
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                       Kuva 4e. Kupla luhistuu.                             Kuva 4f. Kipinäneste poistaa syntyneet jätehiukkaset. 

Syöpynyt materiaali jähmettyy uudelleen kipinänesteessä pieniksi palloiksi, joita kutsutaan likaantumiseksi. 

Kipinäneste poistaa likaantumisen (kuva 4f). 

Työkalun ja työstökappaleen syöpyminen on epäsymmetristä. Siihen vaikuttavat erittäin paljon napaisuus, 

lämmönjohtokyky, aineiden sulamispisteet, purkausten kesto ja voimakkuus. Syöpymistä kutsutaan 

kulumiseksi, kun sen kohteena on työkalu, ja aineenpoistoksi, kun kyseessä on työstökappale.  

4 KIPINÄTYÖSTÖMENETELMÄT 

4.1 Uppokipinätyöstö 
Uppokipinätyöstössä työkalu (elektrodi) työstää työkappaletta sähköisillä purkauksilla ilman mekaanista 

kosketusta kipinänesteen sisässä. Tämän tekniikan luonteenomaisin piirre on sen kyky koneistaa kaikkia 

sähköä johtavia materiaaleja (metallit, metalliseokset, kovametallit, grafiitit jne.) niiden kovuudesta 

huolimatta. 

                    
                     Kuva 5. Uppokipinätyöstömenetelmällä koneistaminen edellyttää neljää tekijää. 

Uppokipinätyöstössä kipinäneste on yleensä matalaviskositeettinen öljy. Sen tehtävänä on alentaa 

lämpötilaa koneistusalueella, huuhdella syntyvät metallipartikkelit pois ja sallia kipinöiden synty. 

Kipinätyöstöneste muuttuu eristeestä johteeksi, kun jännite on riittävän suuri ja etäisyys elektrodin ja 

työkappaleen välillä riittävän pieni. Tällöin tapahtuu suurienerginen sähköpurkaus, joka sulattaa ja 

höyrystää pienen annoksen työkappaleen materiaalia (kuva 5). 

Kipinägeneraattorilla aikaansaadut, säännöllisin väliajoin toistuvat kipinät synnyttävät työkappaleeseen 

sarjan kraattereita. Jokainen kipinä tuottaa erittäin suuren lämpötilan. Kraatterin koko riippuu 

kipinägeneraattorilla tuotetun energian määrästä. Kipinöiden koko vaihtelee muutamasta mikronista 1 

millimetriin (kuva 6).   
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Kuva 6. Työstöalueella jokainen kipinä tekee työkappaleeseen kraatterin (aineen poisto), mutta kipinät 

vaikuttavat myös työkaluun (elektrodin kuluminen). 

Uppokipinätyöstö on suhteellisen hidas menetelmä, mutta sillä tehdään monesti muotoja ja pintoja, joita ei 

tarvitse enää viimeistellä.  

Saavutettava pinnanlaatu riippuu kipinöiden koosta. Jos energia on suuri, pinnanlaatu on huono mutta 

työstö on nopeaa (kuva 7a).  

    
              Kuva 7a. Suuri energia -> huono pinta.                           Kuva 7b. Pieni energia -> hyvä pinta. 

Mitä pienempi energiataso kipinöillä on, sitä parempi pinnanlaatu tulee työkappaleeseen. Toisaalta 

työstövauhti pienenee huomattavasti (kuva 7b). 

Parhaat saavutettavissa olevat pinnanlaadut ovat lähellä arvoa Ra 0,10 µm, ja visuaalisesti pinta on silloin 

lähes peilimäinen. Normaalisti on helppo saavuttaa pinnanlaatuarvot Ra 0,8–1.  

Kipinätyöstössä työstönopeudet ovat suhteellisen hitaita. Materiaalin poiston määrä vaihtelee yhdestä 

useaan tuhanteen kuutiomillimetriin minuutissa sen mukaan, paljonko kipinöissä on energiaa. 

Vaikka kipinätyöstössä käytetään sähköisiä kipinöitä, se ei aiheuta minkäänlaisia riskejä käyttäjille tai 

ympäristölle. 

4.1.1 Uppokipinätyöstön edut ja haitat 
Kipinätyöstö on ollut pitkään ainut menetelmä, jolla pystytään työstämään karkaistua terästä. 

Suurnopeusjyrsinnän (niin siinä käytettävien koneiden kuin terienkin) kehittyminen viimeisten vuosien 

aikana on saanut aikaan sen, että myös koviin materiaaleihin on mahdollista jyrsiä monia muotoja. 

Muutamia teknisiä rajoituksia on kuitenkin yhä olemassa: syviä ja kapeita muotoja on käytännössä 

mahdoton jyrsiä terien taipuman ja värähtelyn takia. 

Uppokipinätyöstö ei kuitenkaan aseta sellaisia rajoituksia, koska työkaluun eli elektrodiin ei kohdistu juuri 

lainkaan mekaanista rasitusta. Mekaanista rasitusta ei kohdistu myöskään työstettävään kappaleeseen.  
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                                                 Kuva 8a. Kappaleen kiinnitys lastuavassa työstössä. 

Siksi voidaan käyttää hyvin pieniä kiinnitysvoimia, jolloin ehkäistään kiinnityksestä johtuvia 

muodonmuutoksia (kuva 8b). Samoin herkkien, ohutseinämäisten kappaleiden työstö onnistuu. 

                                                  
     Kuva 8b. Kiinnitys kipinätyöstössä voisi olla näin kevyt: kiinnitysvoimaa ei tarvitse juuri lainkaan. 

Ainoastaan uppokipinätyöstömenetelmän avulla voidaan tehdä esimerkiksi teräkseen tarkka, 

terävänurkkainen upotus eli potero, jonka pinnanlaatu on hyvä. Myös jyrsimällä voidaan tehdä upotuksia, 

mutta nurkkaan tulee aina vähintään jyrsimen säteen suuruinen pyöristys (kuva 9). 

                                                     
                                                        Kuva 9. Terävänurkkainen upotus. 

Yleisesti voidaan sanoa, että jos jonkin muodon pystyy tekemään jyrsimällä, se myös kannattaa jyrsiä, sillä 

uppokipinätyöstön vaikein osa-alue on työkalun eli elektrodin valmistus. Monesti elektrodit valmistetaan 

jyrsimällä, joten niiden jyrsimiseen kuluvassa ajassa saadaan usein jyrsittyä myös työkappaleeseen haluttu 

muoto. 
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Uppokipinätyöstöä käytetään yleisimmin ruiskuvalumuottien valmistuksessa, jolloin pitää saada tarkkoja 

muotoja yleensä karkaistuun muottilevyyn tai -insatsiin.  

Kuten aikaisemmin todettiin, suurnopeusjyrsinnällä koneistetaan nykyään monia sellaisia muotoja, joita 

aikaisemmin tehtiin uppokipinällä. Jyrsinnällä päästään hyvään pinnanlaatuun, mutta joskus se on liiankin 

hyvä. Monet ruiskuvalajat haluavat muovikappaleisiin niin sanotun mattapinnan, koska silloin 

muovituotteissa eivät erotu ruiskuvalulle tyypilliset virheet, kuten imut. Tällainen mattapinta saadaan 

tehtyä, kun jyrsitään muoto lähelle valmista ja loput kymmenesosamillit poistetaan uppokipinällä. 

Suurien lämpötilojen vuoksi kipinätyöstö voi aiheuttaa muutoksia kipinöitävien materiaalien pintojen 

mikrorakenteissa, kovuudessa, jännitystiloissa ja hiilipitoisuuksissa. Jos kipinätyöstö tehdään oikein ja 

lopetetaan viimeistelykipinöintiin (jossa generaattorin arvot ovat pienet), pintavirheet pystytään pitkälti 

välttämään. Kappaleet voidaan kipinöinnin jälkeen myös päästää aikaisempaa päästölämpötilaa noin 15 

°C:ta alhaisemmassa lämpötilassa. Tämä alentaa pinnan kovuutta vaikuttamatta perusmassan kovuuteen. 

Myös kipinöinnin jälkeinen viimeistely (kiillotus) poistaa tätä ongelmaa. 

Uppokipinätyöstö on jyrsintää tehokkaampi menetelmä silloin, kun tarvitaan kapeita, päästöllisiä ja 

kohtuullisen syviä uria. Tällaiset urat ovat tyypillisiä ruiskuvalumuoteille, joilla tehdään muovikuoria. 

Muovituotteisiin suunnitellaan monesti tukiripoja, jotka edellyttävät urien tekemistä varsinkin muotin 

keernaosiin (kuvat 10 ja 11). 

  
Kuva 10. Grafiitti elektrodi ja sillä valmistettu                     Kuva 11. Ohuet tukirivat muovitutteessa 

                muotin keernaosa. 

 

Syvän ja kapean uran tekeminen ei ole uppokipinälläkään aina helppoa. Työstö on sitä tehokkaampaa, mitä 

parempi huuhtelu työstökohteeseen pystytään ohjaamaan. Huuhtelulla pyritään poistamaan syntyvä 

jäteaines, joka hankaloittaa kipinän syntymistä ja saattaa pahimmassa tapauksessa suurentaa kipinäväliä. 

Silloin kipinätyöstöllä aikaansaatu potero ei pysy toleroiduissa mitoissa.  

Huuhtelu on tehokkainta, kun se voidaan ohjata elektrodin läpi suoraan poltettavaan poteroon. Toinen 

tehokas tapa on ohjata huuhtelu työkappaleen läpi joko imuna tai puhalluksena. Näitä huuhtelumenetelmiä 

voidaan kuitenkin käyttää vain erikoistapauksissa. Yleisimmin huuhtelu johdetaan polttokohtaan erillisillä 

huuhtelusuuttimilla, joten kapeasta ja syvästä railosta ei pystytä poistamaan jäteainetta kovin tehokkaasti. 

Erityisen vaikeaa se on silloin, kun samaan elektrodiin on tehty useita kapeita ripoja (kuva 10). Tällaisissa 

tapauksissa voidaan hyödyntää työkalun pumppaavaa liikettä, jolloin jäteaines nousee pois poterosta öljyn 
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mukana. Nykyisissä koneissa on myös tehokkaat generaattorit, jotka pystyvät polttamaan syntyvän jätteen 

erittäin pieniksi hiukkasiksi. Silloin jätteen kuljettaminen pois ei ole enää niin iso ongelma kuin aikaisemmin. 

Uppokipinätyöstöajat ovat pitkiä, useita tunteja, mutta tämän tekniikan itsenäisyys ja helposti toteutettava 

automatisointi (eli työkalun ja työkappaleen automaattinen vaihto) ovat suuri etu. Kun 

kipinätyöstökoneelle on tehty ohjelma ja ohjelma on käynnistetty, koneen käyttäjää tarvitaan koneella 

vasta kun työstö on valmis. Käyttäjä voi tehdä muita töitä, ja kone työskentelee itsenäisesti myös yöt ja 

viikonloput. Monesti tämä itsenäisyys kompensoi normaalin työstökoneen suuremman työstönopeuden.  

Kone on myös käyttö- ja huoltokustannuksiltaan edullinen: energian lisäksi kuluvat vain johdeöljy ja 

suodattimet. Suodattimet pitävät kipinänesteen puhtaana. Ne pitää vaihtaa 2–4 kertaa vuodessa. Itse 

kipinäneste vaihdetaan käytön mukaan kerran vuodessa tai harvemmin. Toki työkalukustannukset ovat 

suuret, kun jokaiselle eri muodolle pitää tehdä oma elektrodi. Eikä yksi elektrodi poteroa kohti riitä, jos on 

kysymys vähänkin tarkemmasta työstöstä. Elektrodi kuluu polton aikana aina jonkin verran. Varsinkin kaikki 

terävät särmät pyöristyvät. Tämän takia yhtä poteroa varten tarvitaan yleensä sekä rouhinta- että 

viimeistelyelektrodi. 

Suurimmat hyödyt uppokipinätekniikasta saadaan vaikeiden materiaalien työstössä. Materiaalilta 

edellytetään ainoastaan, että työkappaleen pitää johtaa sähköä eikä sen sulamispiste saa olla 

mahdottoman korkea. Jos elektrodin sulamispiste on samaa luokkaa kuin työstettävän materiaalin 

sulamispiste, elektrodi kuluu erittäin nopeasti. Uppokipinällä voidaan työstää esimerkiksi titaania ja 

lastuamiseen soveltumatonta kovametallia. 

[Laatikoksi taitettuna: 

Esimerkki kipinätyöstön eduista 

                                     
    Kuva 12. Vasemmalla teräksestä koneistettu ja hitsattu napa ja oikealla titaaninen kipinöity napa. 

Tämä Formula 1 -auton pyörän navan tuki (kuva 12) koostui aiemmin 10:stä eri koneistusosasta, jotka 

hitsattiin yhteen perinteisillä menetelmillä erittäin monimutkaisessa hitsauskiinnittimessä. 

Kokonaisvalmistusaika oli 57 tuntia. 

Kipinätyöstömenetelmällä tämä osa tehdään yhdestä kappaleesta 40 tunnissa. Lisäksi se on koneistamalla 

ja hitsaamalla valmistettua teräksistä osaa kevyempi ja kestävämpi ja siinä on ohuemmat seinämät. Painoa 
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on voitu pudottaa huomattavasti, koska materiaalina voidaan käyttää titaania. Titaania on helppo työstää 

kipinöimällä, mutta hitsaaminen vaatisi monimutkaisia erityisjärjestelyjä. 

4.1.2 Uppokipinätyöstön käyttökohteet 
Uppokipinätyöstöä käytetään useimmin seuraavissa sovelluksissa: 

• Muovin ja komposiitin ruiskuvalumuotit 

• Mikrovalmistus 

• Leimaustyökalut (kolikot, mitalit) 

• Metallin ruiskutusmuotit 

• Alumiinin ja muovin pursotus työkalut 

• Pulverin puristusmuotit 

• Tuotantokappaleet 

• Takomuotit 

• Lasitavaramuotit. 

[Taitetaan laatikoksi tai väripohjaan, jollei taitossa muuten saada sujuvasti vuorottelemaan kuvia ja 

kuvatekstejä oikeassa järjestyksessä. 

Esimerkkejä uppokipinöinnin käyttökohteista  

                          
 Kuva 13. Auton konepellin muotti. Auton konepellin ruiskuvalumuotin osa, joka on tehty 1,5 m leveällä    

                kuparielektrodilla. Teräsosa on esikoneistettu 5-akselisella jyrsinkoneella. 
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                                                   Kuva 14.                                                                             Kuva 15. 

Kuva 14. Puhelinmuotin keerna. Puhelimen kuori on tyypillinen monia ohuita ripoja vaativa osa. Kuvassa 

näkyvät grafiittielektrodit ja keerna, joka tekee kuoren sisämuodon. Samassa elektrodissa voi olla useita eri 

ripoja, mutta polton tasaisuuden varmistamiseksi niiden pitää olla suurin piirtein samankorkuisia. 

Kuva 15. Kolikkostanssi, jonka upotus on tehty kuparielektrodilla. Vaikeutena on säilyttää muodon 

yksityiskohdat ja estää muodonmuutokset. Pinnanlaadun homogeenisuus on myös tärkeää. Manuaalista 

viimeistelyä ei tarvita, joten siinä vaiheessa syntyvät muodonmuutokset vältetään. Elektrodi tämänkaltaista 

työtä varten voidaan valmistaa esimerkiksi laserablaatiolla, jossa aihioon höyrystetään muoto lasersäteen 

avulla. 

                          
                                     Kuva 16.                                                                                Kuva 17. 

Kuva 16. Monipesäinen osa muotista, jolla voidaan tehdä massatuotantona 60 elektroniikkakomponenttia 

yhdellä puristuksella. Perusmuoto on yksinkertainen, mutta vaikeus piilee muotojen toistettavuudessa ja 

paikoituksen toleransseissa. Lisäksi jokaisessa pesässä pitää olla ehdottoman suorat nurkat. 

Kuva 17. Hyvin pienten muotojen kipinöinti. Mekaanisten työstövoimien puute kipinöinnin aikana 

mahdollistaa hyvinkin pienten elektrodien käytön ilman että tarvitsee pelätä elektrodin tuhoutumista. 
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4.1.3 Elektrodimateriaalit 
Elektrodimateriaalin pitää johtaa hyvin sähköä, ja sillä pitää olla korkea sulamispiste, korkeampi kuin 

työstettävällä materiaalilla. Yleisimmin käytetyt materiaalit ovat: 

• grafiitit (hieno, keskikarkea ja karkea) 

• kuparit 

• volframikuparit. 

Grafiitit jaetaan raekoon perusteella kolmeen luokkaan, hienoon, keskikarkeaan ja karkeaan. Yleisimmin 

käytetään keskikarkeaa grafiittia. Hienografiittia, joka on selvästi kalliimpaa, käytetään esimerkiksi titaanin 

kipinöinnissä. 

Grafiitin etu muihin materiaaleihin verrattuna on sen suhteellinen halpuus, helpohko koneistettavuus, 

korkea sulamispiste (noin 3000 °C) ja heikko lämmönjohtokyky. Grafiittielektrodeilla voidaan käyttää 

rouhinnassa selvästi suurempia tehoja kuin kuparilla, joten aineenpoisto on nopeampaa. Toisaalta grafiitti 

on helposti lohkeavaa, ja sitä koneistettaessa syntyy hienojakoista mustaa pölyä, jonka poistoon 

työstökoneissa pitää olla tehokkaat imurit. 

Grafiitista valmistetut elektrodit kattavat noin 80 prosenttia kaikista teräksen kipinöinnissä käytetyistä 

elektrodeista. 

Kuparilaatuja on monenlaisia. Yleisimmät niistä ovat koneistettaessa pitkälastuisia ja sitkeitä, mikä haittaa 

valmistusta. Erityisiin elektrodikupareihin on käytetty valmistusta helpottamaan seosteaineita, jotka saavat 

aikaan koneistuslastujen murenemisen. Kuparielektrodeissa kuluminen on suhteellisen vähäistä, ja niillä 

saadaan hyvä pinnanlaatu. 

Volframikuparia käytetään vaikeiden aineiden, kuten kovametallin, kipinöintiin. Sillä on erittäin korkea 

sulamispiste ja hyvä sähkönjohtavuus, mutta se on suhteellisen kallista. 

4.1.4 Kipinävälit 
Elektrodit tehdään aina pienemmiksi kuin niillä poltettavat muodot. Mitä lähempänä elektrodin mitat ovat 

poltettavan muodon mittoja, sitä pienempiä generaattorin tehoja voidaan käyttää. Tästä elektrodin ja 

poltettavan muodon välisestä mittaerosta käytetään nimitystä kipinäväli. 

                   
                                                                                Kuva 18. Kipinäväli. 
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Kipinävälin suuruuden määrittelevät yleensä elektrodin suunnittelija ja kipinätyöstäjä yhdessä. Kipinäväli on 

rouhinnassa yleensä 0,3–0,4 mm ja viimeistelyssä noin 0,1 mm. Hyvin pieniä muotoja tehtäessä kipinäväli 

pitää tietenkin valita sellaiseksi, että elektrodi pystytään yleensä valmistamaan.  

Kuten kuvasta 18 käy ilmi, kipinäväli määritellään elektrodin kaikille puolille. Esimerkiksi jos halutaan tehdä 

neliömäinen potero, jonka mitat ovat 20 x 20 mm, ja kipinäväli on 0,3 mm, elektrodin mitoiksi tulee 19,4 x 

19,4 mm. 

Vuonna 1976 uppokipinöintiin keksittiin merkittävä parannus, kun orbitaaliliikkeen käyttö tuli 

mahdolliseksi. Orbitaaliliike tarkoittaa laajennusliikettä, jota käyttämällä hallitaan elektrodin ja poltettavan 

muodon välinen mittaero eli varmistetaan, että muodosta tulee oikean mittainen. Aikaisemmin 

uppokoneella pystyttiin polttamaan vain alaspäin suuntautuvalla liikkeellä. Silloin elektrodin piti olla juuri 

oikean kokoinen tietyille generaattorin tehoasetuksille, jotta muoto saatiin oikeisiin mittoihin. Tarkkuuden 

kanssa saattoi olla isojakin ongelmia. 

Nykyisissä uppokipinäkoneissa on useita eri työkiertoja oikeanlaisen laajennusliikkeen tekemiseksi, mutta 

orbitaaliliike on yhä yleisimmin käytössä. Kipinäväliä hyödynnetään laajennusliikkeissä seuraavasti 

(oletetaan, että kipinäväli on tässä 0,3 mm): 

1.  Ensimmäiseen työstöliikkeeseen ohjelmoidaan rouhintateho, ja liike suuntautuu suoraan alaspäin 

kipinävälin päähän muodon syvyysmitasta (kuva 18). 

2.  Tämän jälkeen aloitetaan laajennusliikkeet. Jotkin konemallit määrittävät nämä liikkeet 

automaattisesti sen jälkeen, kun ohjelmoija on kertonut koneelle elektrodin polttopinta-alan, 

polton syvyyden, kipinävälin ja halutun pinnanlaadun. 

3.  Laajennusliikkeitä on sitä useampia, mitä parempaan pinnanlaatuun pyritään. 

4.  Ensimmäisessä laajennusliikkeessä kone pienentää kipinäväliä ja generaattorin tehoa. Elektrodi 

liikkuu uuden kipinävälin (esimerkiksi 0,13 millimetrin) päähän muodosta ympyrämäistä (ja alaspäin 

suuntautuvaa) orbitaalirataa pitkin.  

5.  Kun tämä vaihe on valmis, kone pienentää taas sekä kipinäväliä (esimerkiksi 0,09 millimetriin) että 

tehoa. Näin jatketaan, kunnes kipinäväli ja teho ovat niin pieniä, että saavutetaan haluttu 

pinnankarheus. 

6.  Erittäin hyvillä pinnankarheuksilla viimeinen kipinäväli voi olla muutamia millimetrin tuhannesosia. 

                           
                                               Kuva 19. Orbitaaliliike huomattavasti suurennettuna. 
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Jos halutaan todella hyvää pintaa, työstöajat voivat moninkertaistua. Tämän takia esimerkiksi käsin kiillotus 

on varteenotettava muodon viimeistelyn vaihtoehto. Nykyään voidaan käyttää erikoisuppokipinäkonetta, 

jolla kiillotetaan suhteellisen nopeasti suuriakin pintoja. Kuvassa 20 on esimerkki tällaisella koneella 

kiillotetuista muottipuoliskoista. 

                    
                                               Kuva 20. Uppokoneella kiillotettu muoto muotissa. 

Laajennusliikkeitä käytettäessä mittatarkkuus ei ole elektrodin valmistuksessa enää kriittinen tekijä. 

Elektrodi voidaan mitata valmistuksen jälkeen tarkasti ja kipinäväli voidaan määrittää tämän mittauksen 

perusteella. 

4.1.5 Elektrodin valmistus 
Elektrodin valmistukseen voidaan käyttää lähes kaikkia mahdollisia menetelmiä. Yleisimmin käytetään 

normaalia CNC-koneistusta (varsinkin suurnopeuskoneistus on tehokas menetelmä), mutta myös 

lankakipinätyöstö on monesti erittäin pätevä menetelmä.  

Tärkein huomioitava tekijä elektrodin valmistuksessa (tietysti oikean muodon lisäksi) on se, miten 

varmistetaan elektrodin suoruus ja sijainti kipinöitävään työkappaleeseen verrattuna elektrodia 

uppokipinäkoneelle vietäessä. 

Uppokipinäkoneissa elektrodin kiinnitykseen käytetään yleensä standardityökalunpitimiä. Ne ovat erittäin 

tarkkoja ja kiinnittyvät koneen karalle paineilman avulla aina samaan paikkaan (toistotarkkuus muutama 

tuhannesosamillimetri). 
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  Kuva 21. Uppokipinäkoneella käytettäviä                           Kuva 22. Työkalunpidin adapterissa, joka on 

                   työkalunpitimiä.                                                                        kiinnitetty työstökeskukseen. 

 

Vaikka elektrodit valmistettaisiinkin edellä kuvatulla tavalla, varmuuden vuoksi niihin on silti hyvä tehdä 

referenssipinnat, joiden avulla ne linjataan uppokipinäkoneessa ja määritetään työstön sijainti ja syvyys. 

Vastaavanlaisia adaptereita voidaan käyttää myös lankakipinäkoneessa. Yleensä adaptereissa pidintä 

voidaan kääntää 90 astetta, mikä mahdollistaa lankasahauksen kahdessa eri elektrodin asennossa. 

Lankasahalla on erittäin helppo tehdä vaikkapa kuvan 23 kaltaisia ripaelektrodeja, joissa on esimerkiksi 

yhden asteen päästökulma sivussa.  

  
                                            Kuva 23. Ripaelektrodin valmistus lankasahaamalla. 

 

4.1.6 Työn vaiheistuksen kuvaus 
Tässä luvussa kerrotaan lusikkamuotin toisen puoliskon uppokipinöintiin vaadittavat toimenpiteet. 

Kun muotti on suunniteltu ja kun on päätetty, mitkä muodot kipinöidään, suunnittelija käyttää hyväkseen 

muotin 3D-mallia irrottamalla siitä kipinöitävät muodot. Nämä muodot lähetetään CAM-ohjelmoijalle, joka 

yhdessä kipinäkoneen käyttäjän kanssa päättää tarvittavista aihioista, niiden kiinnityksestä pitimeen ja 

käytettävästä kipinävälistä. 
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                                                         Kuva 24. Elektrodien 3d-kuvat. 

Lusikan muoto on ongelmallinen, koska samalla elektrodilla pitää polttaa sekä poteroa että kohoumaa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että elektrodissa poteroa polttava osuus pitää tehdä kipinävälin verran pienemmäksi 

kuin muoto ja kohoumaa polttava osuus kipinävälin verran suuremmaksi kuin haluttu muoto. Elektrodiin 

syntyy väkisinkin epäjatkuvuuskohta, joka pitää häivyttää. 

Lusikan tapauksessa päädyttiin siihen, että tehdään jokaiselle muodolle kaksi kuparielektrodia. 

Kupariaihioiden pohja jyrsitään tasaiseksi, ja siihen tehdään kaksi kierrereikää pitimeen kiinnittämistä 

varten. Rouhintaelektrodin kipinäväliksi päätettiin 0,3 mm ja viimeistelyelektrodin kipinäväliksi 0,15 mm. 

Elektrodien muodot päätettiin jyrsiä suurnopeuskoneella, ja työstöradat tekee CAM-ohjelmoija. 

                    
                         Kuva 25. Puhelinmuotin grafiittielektrodin jyrsintää CNC-koneistuskeskuksella. 

Itse muotti-insatsi jyrsittiin muuten valmiiksi, mutta lusikan muodolle jätettiin kipinöintiä varten työvaraa. 

Jyrsinnän jälkeen insatsi karkaistiin ja pinnat tasohiottiin. Muotti-insatsi kiinnitettiin uppokipinäkoneen 

pöydälle tarkkuusruuvipuristimeen siten, että sen alle tuli kaksi ohjainparalleellia, jotta se asettuisi 

mahdollisimman suoraan. 
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Kiinnityksen jälkeen insatsi linjattiin suoraan jokaisessa kolmessa suunnassa 0,002 mm:n 

tarkkuusheittokelloa hyväksikäyttäen (kuva 26). 

                          
                                                 Kuva 26. Muotti-insatsin linjaus uppokipinäkoneella.  

Linjauksen jälkeen koneelle kerrottiin, missä insatsi sijaitsee. Tämä tehtiin uppokoneen mittaustyökiertoja 

ja erityistä mittatyökalua käyttäen. Mittatyökalulla voidaan mitata kappaleen reunaa, reiän keskiötä tai 

kappaleen keskiötä ulkoreunoista käsin. Mittatyökalu mittaa sähköisen kosketuksen avulla, ja mitta on 

erittäin tarkka, kun mitattavan kappaleen pinnat ovat puhtaat ja hyvin hiotut. Lusikan tapauksessa mitattiin 

insatsin keskiö sen ulkoisista hiotuista pinnoista (kuva 27). Sen jälkeen työkappale odottaa polttamista. 

                         
                                                       Kuva 27. Insatsin paikannus mittatyökalulla.  

Seuraavaksi tuodaan elektrodit koneelle. Kummankin elektrodin suoruus tarkistetaan 

tarkkuusheittokellolla. Elektrodien keskiö määritetään jyrsittyjen referenssipintojen ja uppokipinäkoneen 

pöydälle kiinnitettävän mittapallon avulla (kuva 28). Joissakin tapauksissa tämä on tehty jo jyrsinnän 

yhteydessä. 
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                                                        Kuva 28. Elektrodin paikan määritys. 

Toinen tapa määrittää elektrodin paikka suhteessa työkappaleeseen on se, että itse elektrodia käytetään 

mittatyökaluna. Tällöin elektrodilla tehdään sama mittaustyökierto kuin aikaisemmin mittatyökalulla: 

elektrodilla mitataan keskiö suoraan työkappaleen hiotuista reunoista siten, että elektrodin keskiö tulee 

samaan keskiöön työkappaleen kanssa. Tällöin koneen käyttäjän on helppo siirtää elektrodi oikeisiin 

polttokoordinaatteihin X–Y-suunnassa. 

Polton syvyys määritetään siten, että elektrodin uloimmalla (alimmalla) muodolla mitataan insatsiin 

tehdystä vertailutasosta Z-suunnan koordinaatti. Tämä valitaan polton 0-tasoksi. Suunnittelija taas on 

määrittänyt syvyyden, jolle elektrodin mittauskohdan pitää painua (suhteessa 0-tasoon) niin, että itse 

poltto tulee oikealle syvyydelle. 

Kun kaikki nämä määritykset on tehty, elektrodit asetetaan työkalunvaihtajaan ja koneen käyttäjä rupeaa 

tekemään työstöohjelmaa. 

4.1.7 Ohjelmointi ja työkierrot 
Uppokipinäkoneen ohjelmoinnissa voidaan käyttää joko normaalia ISO-koodiohjelmointia tai kunkin koneen 

valmistajan kehittämää omaa ohjelmointikieltä. Lusikkamuotin kipinöinnissä käytettiin valmistajan tekemää 

PROFORM-ohjelmointikieltä. 

Ohjelmointiin käytetään koneen keskustelevaa Program Expert -ohjelmistoa (jota voidaan käyttää myös 

PC:llä). Ohjelmointi on vuorovaikutteista siten, että kone esittää kysymyksen ja antaa siihen valittavissa 

olevat vaihtoehdot: 

• Ohjelman nimi: LUSIKKA (rivi 1) 

• Työstön luonne: Normaali, Ripa, Pinta, Mikro vai Kiillotus. 

• Työkalun/työkappaleen materiaali: valittavissa kupari/teräs, grafiitti/teräs (vaikuttaa  

                           ohjelman riviin 8). 

• Työkierto (vaikuttaa riveihin 8 ja 14–25). Vaihtoehdot käsitellään jäljempänä. 

• Pinnanlaatu: VDI-arvo 24 (vaikuttaa riveihin 8 ja 14–25). Lisää jäljempänä. 

• Elektrodin lähtötaso 0-tasoon verrattuna (rivi 12). 



KIPINÄTYÖSTÖ 
 

25 
 

• Polton syvyys L1 0-tasolta laskettuna (rivit 10 ja 20). 

• Polton suunta: X, Y vai Z. Useimmin suoraan alas, eli Z, mutta voidaan polttaa myös X- ja Y- 

                          suunnissa (rivi 11). 

• Elektrodin pohjan summittainen pinta-ala (vaikuttaa riveihin 8 ja 14–25). 

• Huuhteluvaihtoehdot: suuttimista, elektrodin läpi vai kappaleen läpi (rivit 9 ja 27). 

• Huuhtelutapa: pulssattu vai jatkuva (rivit 9 ja 27). 

• Elektrodien lukumäärä poltettavaa muotoa kohti (rivit 13, 19 ja 26 toteuttavat työkalun  

                          vaihdon). 

• Prioriteetti: onko tärkeintä elektrodin pieni kuluma, polton pinnanlaatu vai polton nopeus.  

                          Vaikuttaa riveihin 3–6, 8 ja 14–25. 

• Annetaan molemmille elektrodeille alkutilanteen kipinävälit (H DOWN-komennoissa), kone  

                          laskee automaattisesti kipinävälit H ORB-komennolla tehtäville laajennuksille. 

[Laatikoksi 

Vuorovaikutteisen ohjelmoinnin antamien tietojen perusteella kone tuottaa automaattisesti alla olevan 

ohjelman: 

1:PN/LUSIKKA 

2:COORD/METR 

3: ;  SELECTION OF PRIORITIES  

4: ;    SURFACE FINISH           

5: ;    LOW WEAR                 

6: ;    SPEED                    

7:AUXF/22 

8:TECHNO/F,LUSIKKA 

9:FLUSH/LL,1,LR,1 

10:L1=-2 

11:AXE/Z 

12:FROM/X,0,Y,0,Z,1 

13:TOOL/1 

14:DOWN/L,L1,H,-0.300,E,373 

15:ORB/L,L1,H,-0.217,E,352 

16:ORB/L,L1,H,-0.174,E,323 

17:ORB/L,L1,H,-0.130,E,312 

18:ORB/L,L1,H,-0.090,E,293,RET 

19:TOOL/2 

20:L1=-2 

21:DOWN/L,L1,H,-0.150,E,293 

22:ORB/L,L1,H,-0.068,E,282 

23:ORB/L,L1,H,-0.050,E,271 

24:ORB/L,L1,H,-0.033,E,250 

25:ORB/L,L1,H,-0.019,E,240,RET 

26:TOOL/0 

27:FLUSH/LL,0,LR,0 

28:END 
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Ohjelmassa DOWN ja ORB -komennoissa esiintyvä E-parametri määrittelee polton tehokkuuden. Kahden 

ensimmäisen numeron (VDI-arvon) avulla määritetään teho, jolla pääsee näiden numeroiden ilmoittamaan 

pinnankarheuteen (taulukko 1). Kolmas numero vaikuttaa elektrodin kulumiseen. Ohjelmoinnin aikana 

käyttäjä siis antoi lopullisen pinnankarheuden VDI-arvon, joka on tässä tapauksessa 24. 

Taulukko 1. Pinnankarheuden Ra (µm) ja VDI -arvojen vertailu. 

VDI 0 3 6 9 12 15 18

 21 24 27 30 33 36 39

 42 45 

Ra(µm) 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,55 0,8

 1,1 1,6 2,2 3,2 4,5 6,3 9,0

 12,5 18 

]Laatikko loppuu 

Uppokipinöinnissä käytetään useita työkiertoja, joista tässä käymme läpi muutaman yleisimmän. 

Esimerkkityössä käytettiin DOWN/ORB -työkiertoa, jota esittää myös kuva 19. Se on selvästi yleisin 

käytettävistä kierroista. Siinä elektrodi etenee rouhintavaiheessa (DOWN) suoraan alas kipinävälin päähän 

muodon syvyydestä. ORB-komennoilla tehdään ympyrämäiset ja alaspäin suuntautuvat laajennusliikkeet. 

Koska laajennusliikkeet ovat ympyrämäisiä, terävänurkkaisella elektrodilla tulee tällä työkierrolla jokaiseen 

upotuksen nurkkaan noin kipinävälin suuruinen pyöristys. Jos sitä ei sallita, polton laajennusliikkeenä 

voidaan käyttää komentoa SQAR. Tällä komennolla elektrodi laajentaa poteroa suoraviivaisesti kohti 

nurkkia ja alaspäin, jolloin on teoriassa mahdollista saada aikaan täysin terävänurkkainen upotus. 

Laajennusliikkeenä myös komento EXPAN on suhteellisen yleinen. Se on tasossa tapahtuva ympyrämäinen 

laajennusliike ja muuten samanlainen kuin ORB, mutta alaspäin ei liikuta lainkaan. Tällä liikkeellä pystytään 

tekemään esimerkiksi lukkorenkaan uria reikiin. Lisäksi tällä komennolla ja erityisellä kierre-elektrodilla 

pystytään tekemään kierteitä vaikeasti lastuttaviin materiaaleihin. 

ISOG-komennolla pystytään tekemään esimerkiksi täydellisen pallomainen muoto. Myös ORB-komennolla 

se lähes onnistuu, mutta ympyrämäisen laajennusliikkeen takia pallon pohjalle muodostuu aina kipinävälin 

suuruinen tasainen alue. 

4.1.8 Automatisointi 
Uppokipinätyöstö on erittäin helposti automatisoitavissa. Sitä varten on kehitetty robotteja, jotka pystyvät 

vaihtamaan sekä työkappaleita että työkaluja. Yksi robotti voi palvella useampaa kipinäkonetta. 

Parhaan kuvan tästä automatisoinnista saa, kun käyttää internetissä hakusanaa Erowa robot tai System 3r 

robot. Vastaukseksi tulee linkkejä tämän alan suurimpien oheistuotevalmistajien youtube-videoihin, joissa 

kuvataan työkalujen ja työkappaleiden vaihtoa robotilla. 
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                                       Kuva 29. Työkappaleen- ja työkalunvaihtorobotti. 

4.2 Kipinäporaus 
Kipinäporaus on luonteeltaan samanlaista kuin uppokipinöinti. Siinä käytetään elektrodeina ainoastaan 

kupari- tai messinkiputkia, joiden halkaisija vaihtelee. (Myös kovametallisia putkia on olemassa.) Yleisimmin 

halkaisija on 0,3 – 3 mm. 

 

                                  
                 Kuva 30. Kipinäpora.                                                     Kuva 31. Kipinäporan elektrodiputkia.  

Kipinäporauksen tavoitteena on saada aikaan pieni läpireikä vaikeisiinkin materiaaleihin mahdollisimman 

tehokkaasti. Minkäänlaisia laajennusliikkeitä ei käytetä, joten reikien halkaisijat eivät ole tarkkoja ja pinnat 

ovat huonoja. 
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Elektrodin kulumisella ei ole suurta merkitystä, koska kone syöttää jatkuvasti uutta putkea polttokohtaan. 

Esimerkiksi jos halutaan tehdä halkaisijaltaan 1 mm:n reikä 60 mm paksuun kappaleeseen messinkiputkella, 

elektrodi kuluu noin 140 prosenttia eli nopeammin kuin reiälle syntyy syvyyttä (porausaika on noin kaksi 

minuuttia). Koneeseen voidaan asettaa polttosyvyys, jonka pitäisi tässä tapauksessa olla ainakin 150 mm. 

Siksi kipinäporalla ei yleensä tehdä tietyn syvyisiä reikiä vaan pyritään läpireikiin. 

Jokaiselle reikäkoolle tarvitaan oma ohjain 0,1 millimetrin välein. Sen takia koneen käyttäjän kannattaa 

miettiä, mitä kokoja tarvitaan useimmin, ja hankkia vain ne ohjaimet. Työstön aikana työkappale ei ole 

upoksissa vaan huuhteluneste (vesi) tulee putken läpi polttokohtaan. Myös ohjainta jäähdytetään vedellä. 

Käytettävät putket ovat yleensä 300–400 mm pitkiä 

Kuvan 30 kaltaisella koneella pystytään käyttämään mittaustyökiertoja: putkella voidaan mitata kappaleen 

reuna, reiän keskiö, ulkoinen keskiö ja kappaleen pinta Z-suunnassa. Sama koneen komento voi määrittää 

reikäryhmän koordinaatit ja polttaa reiät. Yhdellä ohjelmalla ei kannata yrittää tehdä kovin monta reikää 

(varsinkaan paksuun kappaleeseen), koska putki kuluu nopeasti ja liian lyhyellä putkella työstö keskeytyy. 

Parhaimmillaan kipinäpora on kappaleissa, joihin pitää tehdä pitkiä, halkaisijaltaan alle 3-millisiä reikiä. 

Kuvan 30 koneella pystytään poraamaan esimerkiksi noin 200 mm:n pituinen reikä, jonka halkaisija on noin 

1 mm. Kipinäporalla voidaan porata lähes kaikkia sähköä johtavia materiaaleja, esimerkiksi kovametallia ja 

titaania. 

Kipinäporaa käytetään yleisesti lankakipinätyöstökoneen apukoneena. Sillä on erittäin kätevää porata 

lankakoneen tarvitsemia aloitusreikiä työkappaleisiin. Varsinkin se sopii käytettäväksi silloin, kun 

lankakoneella leikataan pieniä sisäpuolisia muotoja esimerkiksi lävistintyökalujen tyyny- tai irrotinlevyihin. 

Silloin muodot voivat olla niin pieniä, että 0,5 mm:n alkureikäkin on liian iso.  

Jos sahattava työkappale on alumiinia, alkureiän tekemiseen ei kannata käyttää kipinäporaa. Alumiinia 

polttaessaan kipinäpora tekee reikään oksidoituneen pinnan, eikä lankasaha saa sen takia aikaiseksi 

sähköistä kosketusta kappaleen kanssa. Silloin työstö ei onnistu. 

Kipinäpora on kätevä väline myös katkenneen poran tai kierretapin poistamiseen. Monesti pienet porat tai 

kierretapit katkeavat herkästi työkappaleen sisään varsinkin vaikeita materiaaleja koneistettaessa. Jos 

katkennutta osaa ei saada pois, kappale on susi. Jos tekemiseen on siihen mennessä käytetty jo useita 

tunteja, kyseessä on kallis susi. Kipinäporan ansiosta kappale voidaan tehdä valmiiksi työstökoneella, 

irrottaa koneelta ja viedä kipinäporalle. Katkennut työkalu poistetaan kipinöimällä ja reikä viimeistellään 

käsin. 

Jos kyseessä on iso työkappale tai työkappaletta ei voida tarkkuussyistä irrottaa kiinnittimestä, voidaan 

käyttää siirrettävää kipinäporausyksikköä. Tällaisessa yksikössä on työstökoneen karalle kiinnitettävä 

kipinöintipää, joka syöttää elektrodiputkea. Työstökone ajetaan niihin reiän koordinaatteihin, joihin tappi 

katkesi, ja käynnistetään kipinöinti. Tällaisella toiminnalla säästetään monesti tuhansia euroja. 

4.3 Lankakipinätyöstö 
Lankakipinätyöstö (jatkossa lankasahaus) perustuu samoihin fysikaalisiin ilmiöihin kuin 

uppokipinätyöstökin. Lankasahauksessa elektrodina (työkaluna) toimii ohut lanka, jolla voidaan leikata 

lähes kaikkia sähköä johtavia materiaaleja niiden kovuudesta riippumatta. Lanka tulee kelalta ja menee 

leikkauksen jälkeen jäteastiaan, eli lankaa ei voi kierrättää. Se käy leikkauskohdassa vain yhden kerran, 
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koska työstön aikana lanka kuluu hiukan eikä tarkkuus riittäisi toiseen leikkaukseen. Myös kesto heikkenee. 

Koneen koosta riippuen leikattavien kappaleiden maksimipaksuudet voivat olla jopa yli 500 mm. 

Lankakipinäkoneessa toinen elektrodeista on kappale, jota työstetään (työstökappale), kun toinen taas on 

kahden langanohjaimen välissä pidettävä liikkuva lanka. Siitä seuraa että: 

• kipinägeneraattorin navat on yhdistetty toisaalta työstökappaleeseen ja toisaalta lankaan  

                          kahdessa kohdassa, jotka sijaitsevat työstökappaleen ylä- ja alapuolella 

• langan kuluminen korvataan kierrättämällä koko ajan uutta lankaa 

• työstetyt pinnat ovat kahden työstöpään liikkeen synnyttämiä muotoja. Ohjaimet on 

kiinnitetty ylemmän ja alemman työstöpään sisälle. Työstöpäät liikkuvat vaakasuoraan 

työstökappaleen molemmilla puolilla pystysuoria akseleita pitkin   

• työstöpäiden vaakasuorat liikkeet voidaan ohjelmoida myös keskenään erilaisiksi. Tällöin  

 leikataan kulmassa, ja näitä kulmaleikkauksia ohjataan U- ja V–akseleilla 

• työstökappale on työstön aikana upotettu kipinänesteeseen, joka on lankasahauksessa 

yleensä deionisoitua vettä (jolla on siis alhainen sähkönjohtavuus). Leikkauksen aikana ylä- ja 

alatyöstöpäistä ruiskutetaan leikkauskohtaan samaa vettä 1–5 barin paineella 

leikkausjätteen poistamiseksi (kuva 32b). 

                                    
                                                  Kuva 32a. Lankasahauksen toimintaperiaate. 
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                                                                           Kuva 32b. Huuhtelu. 

Lankasahauksessa lanka kulkee yläohjaimelta alaohjaimelle aina koko työkappaleen läpi. Jos siis halutaan 

aloittaa leikkaus työkappaleen sisältä, kappaleeseen pitää porata aina aloitusreikä tai aloittaa leikkaus 

reunasta. 

Lankasahauksen onnistuminen edellyttää viittä osatekijää: kipinänestettä, generaattoria, akseleita ja 

työstöpöytää, lankaa ja numeerista ohjausta (kuva 33).  

                                        
                                        Kuva 33. Lankasahauksen viisi päätoimintoelementtiä.  

4.3.1 Työkaluna lanka 
Lankasahan työkalu on siis lanka, joka tulee kelalta (kuva 34) ja menee leikkauksen jälkeen suoraan 

jäteastiaan. Langan materiaaleina käytetään yleisimmin eri kovuusasteen messinkejä tai seostettua kuparia. 

Messinkilanka on edullisinta, ja esimerkiksi suurehkojen kallistusten leikkauksessa joustava (pehmeä) 

messinkilanka on kestävin. Tehokkaimpaan työstöön päästään sinkillä päällystetyllä kuparilangalla, jonka 

leikkausnopeus on selvästi suurempi kuin messingin leikkausnopeus. Lankakeloja on erikokoisia: esimerkiksi 

yhdellä 16 kilon kelalla on 36,8 kilometriä 0,25-millistä lankaa ja kahdeksan kilon kelalla noin 18,5 

kilometriä lankaa. 
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                                                                Kuva 34. Lankakeloja. 

Yleisimmin käytetty langan halkaisija on 0,25 mm. Jokainen eri lankakoko vaatii oman langanohjaimensa, 

joten eri kokojen käyttöä pyritään välttämään. Toisinaan leikattavissa kappaleissa on kuitenkin niin pieniä 

muotoja (esimerkiksi sisäpyöristyssäde R < 0,12 mm), että on pakko käyttää ohutta lankaa. Yleinen langan 

halkaisija tällaisessa tapauksessa on 0,1 mm. Ohuimmat käytettävät langat voivat olla halkaisijaltaan 0,02 

mm. Mitä ohuempaa lanka on, sitä hankalampi sitä on käsitellä. Myös leikkausnopeudet ja -paksuudet 

laskevat huomattavasti: 0,1 mm:n langalla pystytään leikkaamaan maksimissaan noin 50 mm:n vahvuista 

ainetta ja 0,02 mm:n langalla korkeintaan 10 mm paksua. 

Suuria langan halkaisijoita (esimerkiksi 0,3 mm) käytetään yleisimmin korkeiden kappaleiden 

leikkaamiseen, sillä leikkausteho ja langan kestävyys ovat silloin selvästi paremmat kuin langalla, jonka 

halkaisija on pieni. Kuvassa 35 on havainnollistettu langan halkaisijoiden suhteellista eroa. 

                           
                                                 Kuva 35. Lankojen halkaisijoiden suhteelliset erot. 

Kaksoislankakoneissa voidaan nimensä mukaisesti käyttää kahta eri lankakokoa (esimerkiksi 0,25- ja 0,1-

millistä) siten, että kone vaihtaa langan automaattisesti ohjelman mukaan. Normaalisti langan ohjaimissa 

on juuri langan halkaisijan kokoinen reikä, mutta näissä kaksoislankakoneissa langan ohjaimessa on V-lovi, 

joka mahdollistaa useamman lankakoon käytön. 

Kaksoislankakoneen hyöty selviää esimerkiksi kuvassa 36 esitetystä kappaleesta. Siinä leikattavan pistimen 

korkeus on 70 mm, joten sen rouhintaleikkaaminen 0,1 mm:n langalla ei onnistu tai on ainakin erittäin 

hidasta. Toisaalta pienimmät pyöristykset ovat alle 0,1 mm, joiden teko taas ei onnistu 0,25 mm:n langalla. 

Jos tällainen kappale tehdään normaalilla koneella, rouhintaleikkauksen jälkeen on koneeseen vaihdettava 

langan ohjaimet ja lanka manuaalisesti. Aina lankakoon vaihdon jälkeen langan suoruus on kalibroitava. 

Kaikki nämä toimenpiteet vievät paljon aikaa. Kaksoislankakoneella voidaan rouhia ohjelmoidusti 0,25 

mm:n langalla, vaihtaa lanka automaattisesti ja ajaa viimeistelyajot 0,1 mm:n langalla. Valmistuksen 

joustavuus ja nopeus paranevat oleellisesti. 
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                                       Kuva 36. Tyypillinen kaksoislankakoneella valmistettava kappale.  

Lankasahauksessa leikkaustapahtuma etenee samaan tapaan kuin uppokipinätyöstössäkin (kuva 37). Lanka 

ei ole missään vaiheessa mekaanisessa kosketuksessa työstökappaleeseen, vaan se on aina kipinävälin 

päässä siitä.  

                          
                         Kuva 37. Rouhintaleikkauksen eteneminen ja kipinäväli.  

Kipinävälin suuruus riippuu: 

• langan halkaisijasta ja materiaalista 

• työstökappaleen materiaalista 

• työstökappaleen paksuudesta 

• työstötavasta (onko kyseessä rouhinta, viimeistely vai pinta-ajo). 

Railon leveys esimerkiksi 10 mm paksua terästä 0,25 mm:n langalla leikattaessa on 0,316 mm, kun 100 mm 

paksua terästä leikattaessa se on 0,364 mm (nämä mitat pätevät sinkillä päällystettyyn kuparilankaan). 

Kuten railon leveyden mitoista voi päätellä, lankasahauksessa kipinävälin hallinta on tärkein leikkauksen 

tarkkuuteen vaikuttava tekijä. Yllä olevat mitat koskevat pelkkää rouhintaleikkausta. Rouhinnallakin 

päästään suhteellisen hyvään tulokseen, mutta jos vaaditaan sadasosamillin tarkkuutta, leikkaus pitää aina 

viimeistellä (kuva 38). Jos puhutaan tuhannesosamilleistä, pitää lankasahaukseen sisällyttää myös pinta-

ajot. 
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Mitoiltaan tarkimpaan ja pinnaltaan parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun leikattava kappale ensin 

rouhitaan, sitten ajetaan siihen kaksi viimeistelyajoa ja lopuksi kaksi pinta-ajoa. Näin tullaan ajaneeksi sama 

rata viisi kertaa erilaisilla generaattorin asetuksilla ja sädekorjaimilla (kompensaatio, ks. alla). Silloin voidaan 

päästä pinnankarheuden Ra-arvoon 0,32 µm.  

                               
                           Kuva 38. Viimeistelyleikkauksen eteneminen ja kipinäväli. 

Aineenpoisto on viimeistelyssä yleensä alle 0,04 mm ja pinta-ajossa 0,002–0,007 mm. Nämä ajot 

aiheuttavat tiettyjä kappaleiden kiinnipitämiseen liittyviä toimenpiteitä, joista enemmän seuraavassa 

osiossa.  

Leikkausradat ohjelmoidaan yleensä langan keskiön mukaan. Tämä aiheuttaa sen, että varsinaisessa 

leikkauksessa rataa pitää korjata langan säteen ja kipinävälin verran, jotta päästäisiin oikeaan 

lopputulokseen. Tätä korjausta kutsutaan kompensaatioksi (kuva 39).  

                                                       
Kuva 39. Säteen ja kipinävälin kompensointi. Langan sädettä kompensoidaan eri leikkaustavoilla. Kuvassa 

on suoritettu yksi rouhintaleikkaus (1), jota on seurannut viimeistelytyökierto (2) ja jota on tasoitettu pinta-

ajolla (3). Todellinen offset 1 tarkoittaa rouhintaleikkauksen kompensoinnin suuruutta, SE1 viimeistelyajon 

kompensoinnin suuruutta ja SE2 pinta-ajon kompensointia. PM2 on aineenpoiston paksuus viimeistelyssä ja 

PM3 pinta-ajossa. 

Langan käyttö työkaluna voi kuulostaa monimutkaiselta ja sekavalta, mutta todellisuudessa lankakoneen 

radan hallinta on erittäin yksinkertaista: koneelle kerrotaan käytettävä lanka, leikattava materiaali, 

leikkauspaksuus ja leikkaustapa. Näiden tietojen pohjalta koneen muistiin on talletettu taulukoita, joista 

kone valitsee oikean, ja sitten se määrää kaikki kompensoinnit ja työstöarvot täysin automaattisesti. 

4.3.2 Lankakipinätyöstön edut ja haitat 



KIPINÄTYÖSTÖ 
 

34 
 

Lankasahalla voidaan valmistaa erittäin tarkkoja ja pinnanlaadultaan hyviä työkappaleita lähes kaikista 

sähköä johtavista materiaaleista niiden kovuudesta riippumatta. Lankasahauksen jälkeen kappaleet ovat 

yleensä valmiita, ainoastaan kappaleen irrotuskohtaa voidaan joutua viimeistelemään. 

Uppokipinätyöstön tavoin lankasahauksessakaan ei synny juuri työstövoimia, koska lanka ei ole 

mekaanisessa kosketuksessa työkappaleeseen. Tämän takia työkappaleet voidaan kiinnittää suhteellisen 

vähäisillä voimilla. Kappaleen kiinnitys on kuitenkin yksi lankasahauksen suurimmista ongelmista. Tämä 

johtuu siitä lankasahauksen ominaispiirteestä, että lanka kulkee työkappaleen läpi yläohjaimelta 

alaohjaimelle. Silloin molempien ohjaimien pitää päästä vapaasti liikkumaan lähellä kappaleen ylä- ja 

alapintoja. Parasta olisi, jos kappaleen voisi ripustaa vapaasti ilmaan roikkumaan. Kiinnitysongelman vuoksi 

lankasahalle on kehitetty aivan omat kiinnitysjärjestelmänsä, joista kerrotaan myöhemmin (ks. s. 196). 

Lankasahattavan kappaleen valmistuksen suunnittelu ja toteutus ovat suhteellisen helppoja, koska 

työkaluina on käytettävissä vain erivahvuisia lankoja (useimmiten vain yksi lankakoko). Lisäksi nykyaikaisiin 

koneisiin on taulukoitu tarkat ja testatut tekniikat eri langoille sekä työkappaleen materiaaleille ja 

ainepaksuuksille. Koneen käyttäjän ei oikeastaan tarvitse tietää mitään työstöarvoista tai kompensointien 

suuruudesta, sillä kone valitsee ne automaattisesti taulukoista. 

Lankasaha on erittäin itsenäinen kone. Sille voidaan ohjelmoida pitkiäkin työstöaikoja, koska kone osaa itse 

katkaista langan ja siirtyä seuraavan alkureiän tai aloituspaikan kohdalle ja pujottaa automaattisesti langan 

yläohjaimelta alaohjaimelle. Tämä pujotus tapahtuu ohuen vesisuihkun avulla. Yksi 16 kg:n kelallinen 0,25 

mm:n lankaa riittää leikkaamaan noin 50 tuntia yhteen menoon. 

Kiinnityksen lisäksi yksi lankasahauksen suurimmista ongelmista on syntyvän jätepalan poisto. Esimerkiksi 

jonoleikkaimen tyynylevyssä on yleensä aina useita leikattavia aukkoja, ja jos ne leikataan loppuun asti, 

niistä irtoaa jätepala, joka putoaa alatyöstöpään päälle. Tämä jätepala voi katkaista langan tai ainakin 

aiheuttaa oikosulun, joka pysäyttää leikkauksen. Korkeissa kappaleissa jätepala voi olla niin iso ja painava, 

että se vahingoittaa pudotessaan alatyöstöpäätä. 

Jos leikattavassa levyssä on useita aukotuksia, ohjelma voidaan tehdä siten, että lankasaha leikkaa aukon 

viimeistelyineen muuten valmiiksi mutta jättää jätepalan parin millin verran kiinni. Kun operaattori on 

paikalla, hän käynnistää katkaisuohjelman, joka leikkaa jätepalat irti ja viimeistelee katkaisukohdan. 

Operaattorin pitää poistaa jokainen jätepala manuaalisesti, jos nämä eivät pääse vapaasti tipahtamaan 

altaan pohjalle. Korkeissa kappaleissa leikkaus pysäytetään muutama milli ennen jätepalan irtoamista. 

Operaattori voi asettaa esimerkiksi voimakkaita magneetteja pitämään jätepalaa paikallaan irtileikkauksen 

ajan, ja kun pala irtoaa, hän pysäyttää leikkauksen ja poistaa jätepalan manuaalisesti. 

Yksi tyypillisimmistä lankasahalla valmistettavista tuotteista on lävistintyökalu, jolla tehdään ohutlevyosia. 

Lävistintyökalun pääosat ovat tyynylevy, pidätinlevy ja pistin. Kahteen ensimmäiseen tulee pistimen 

muotoisia aukkoja, ja pistin leikataan muotopalana. Jos lävistettävä levy on ohutta (esimerkiksi 0,1 mm:n 

kalvoa), pistimen ja levyjen aukkojen välinen välys voi olla 0,005 mm. Jos valmistettavassa levyssä on 

vähänkin muotoja, lävistimen valmistaminen karkaistusta teräksestä ilman lankasahausta on erittäin 

hankalaa, jopa mahdotonta. Tyynylevyn aukkoihin pitää tehdä myös päästöt (ajetaan sama muoto 

kulmassa), jotta lävistettävät materiaalit pääsevät vapaasti tipahtamaan aukon läpi. Nämä päästöt on 

helppo leikata lankasahalla kääntämällä lanka tarvittavaan kulmaan. 
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Varsinkin karkaistuja kappaleita (esimerkiksi pistimiä) leikattaessa ongelmaksi voivat muodostua 

työstökappaleessa vapautuvat jännitykset. Kun tehdään tarkkoja kappaleita, niiden karkaisu kannattaa 

ehdottomasti jättää ammattilaisten tehtäväksi. Huonosti karkaistu tai väärin päästetty kappale vääntyy 

varmasti rouhintaleikkauksen aikana, eikä sitä pystytä enää viimeistelemään. Jännitysten purkautumisen 

vaikutusta voidaan vähentää siten, että ei lähdetä leikkaamaan työkappaleen reunasta vaan aina 

alkureiästä ja että leikkaus myös lopetetaan reikään (kuva 40). Tällöin ei irtoa myöskään jätepalaa. Ohjelma 

voidaan tehdä niin, että eri ajot (rouhinta, viimeistely, pinta) etenevät edestakaisin rataa pitkin. 

                                          
                                    Kuva 40. Pistimen leikkaus alkureiästä lopetusreikään.  
 
Toinen hyvä tapa on leikata ympäröivä materiaali kokonaan pois (kuva 41). Tosin silloin rouhinnassa irtoaa 

jätepala, joka operaattorin pitää poistaa manuaalisesti. Viimeistelyleikkaukset ovat tällaisessa tapauksessa 

tehokkaampia kuin urassa kuvan 40 tapauksen tavalla viimeisteltäessä. 

                                          
                                                   Kuva 41. Pistin leikataan avoimeksi. 

 
Aina kun leikataan tarkkoja pistimen kaltaisia, viimeistelyajoja vaativia osia (esimerkiksi keernoja), ne pitää 

silloittaa eli jättää kiinni muutaman millin matkalta. Kun osa on viimeistelty, kappale irrotetaan leikkaamalla 

silta poikki. Osaan jää aina irtoamiskohtaan pieni pykälä. Tämän pykälän poisto on ainoa lankasahauksen 

jälkeen tarpeellinen jälkityöstö. Pykälä poistetaan joko manuaalisesti hiomakivellä tai tasohiomakoneella. 

Leikkaus pitää suunnitella niin, että katkaisukohta tulee pintaan, josta pykälä on helppo poistaa. Sitä ei 

koskaan pidä osuttaa kaarevalle alueelle tai nurkkaan. 

Jos sahataan aukotuksia, joihin tulee pienellä (0,005–0,05 mm:n) välyksellä esimerkiksi pistimiä tai 

keernoja, täytyy muistaa, että ohutkin lanka tekee sisänurkkaan pyöristyksen. 0,25 mm:n lanka tekee 

vähintään 0,135 mm:n pyöristyksen jokaiseen sisänurkkaan, vaikka se olisi ohjelmoitu teräväksi. Tämä pitää 

huomioida aukkoon tulevaa osaa ohjelmoitaessa. Jos kappaleeseen on suunniteltu teräviä ulkonurkkia, ne 
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pitää pyöristää rataa ohjelmoitaessa, muuten osa ei mene tiukkaan aukkoon (kuva 42) muuten kuin nurkat 

viilaamalla. 

                                  
                       Kuva 42. Nurkat pitää pyöristää tarkasti sovitettavissa kappaleissa.  
                     
Lankasahaus on suhteellisen hidas menetelmä. Esimerkiksi 100 mm paksua ainetta saha leikkaa 

rouhinnassa 0,25 mm:n langalla noin 1 mm/min. Jos kappaleeseen tulee viimeistely ja pinta-ajoja, työhön 

käytetty aika vähintään kaksinkertaistuu. Mitä paksumpi kappale, sitä hitaammin saha leikkaa: 20 mm:n 

ainetta se rouhii noin 8 mm/min. Saha tekee kuitenkin valmiita kappaleita ja toimii täysin itsenäisesti myös 

yöt ja viikonloput.  

4.3.3 Lankakipinätyöstön käyttökohteet 
Kuvassa 43 on esitetty arvio lankasahauksen käytöstä eri valmistuskohteisiin. Sen mukaan lankasahaa 

käytetään yli 70-prosenttisesti työvälineiden valmistukseen. Tuotantokappaleiden valmistuksen osuus 

näyttäisi olevan nykyään selvässä kasvussa. Tämä johtuu lankasahauksen yleistymisestä ja siitä, että 

suunnittelijat ovat oppineet suunnittelemaan osia, jotka kannattaa valmistaa lankasahalla. 

                                   
                                         Kuva 43. Lankasahauksen pääkäyttökohteet. 

Edellä jo kerrottiin lävistintyökalujen tekemisestä ja siitä, että lankasahaus on erinomainen menetelmä 

siihen tarkoitukseen, toisinaan jopa ainoa. Kuvassa 44 on lävistintyökalu ja sillä valmistettu kappale. 
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                                            Kuva 44. Lävistintyökalu (jonoleikkain) ja lävistetty osa. 

Muottien ja varsinkin elektrodien valmistusta lankasahaamalla sivuttiin jo edellä, ja kuvassa 23 on esimerkki 

siitä, miten kätevästi ja helposti ripaelektrodi voidaan leikata lankasahalla. Lankasahaa hyödynnetään 

varsinkin keernojen valmistuksessa muotin tekemisessä ja niiden sovittamisessa muottilevyihin. Kuvassa 45 

on puhelinmuotin lankasahattu keerna, joka on kiinnitetty tukilevyyn. Muotti-insatsiin on sahattu tarkasti 

keernan muotoinen aukko, johon keerna istutetaan sen jälkeen, kun siihen on tehty tarvittavat 

koneistukset. Myös muotin jakotaso voidaan joissakin tapauksissa tehdä sahaamalla (kuva 46). 

       
 Kuva 45. Muotti-insatsi ja siihen sovitettava keerna.    Kuva 46. Muotin jakotaso lankasahalla 
 

Lankasahalla katkotaan ja muotoillaan myös ulostyöntötapit erittäin tarkasti. 

Hyvin pienien osien valmistuksessa lankasaha on myös tehokas. Esimerkiksi kellojen koneistojen ja useiden 

lääketieteen instrumenttien valmistuksessa se on erittäin käytetty menetelmä. Kuvassa 47 on esitetty 

reilusti suurennettu varjokuva sisäpuolisesta hammastuksesta.  
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                                   Kuva 47. Sisäpuolinen hammastus. Osa on leikattu 0,02 mm:n langalla. 

Kuvassa 48 on esitetty yksi tapa valmistaa nopeasti useita tarkkoja ohutlevyosia niputusta hyväksi 

käyttämällä. Yksinkertaisimmillaan niputus voidaan tehdä vaikka reunasta hitsaamalla. Jos levyosiin tulee 

sisämuotoja, alkureiät on helppo porata kipinäporakoneella. Osissa voi olla erittäin ohuita seinämiä, joiden 

valmistaminen esim. laserleikkauksella on vaikeaa. Tällä tavalla voidaan valmistaa myös ohuesta kalvosta 

levymäisiä osia. Esimerkiksi jos niputetaan 100 kappaletta 0,1-millistä levyä, leikkauspaksuus on vasta 10 

mm ja leikkaus on suhteellisen nopeaa. 

     
                                                  Kuva 48.                                                                                  Kuva 49. 

Kuva 48. Ohutlevyosien valmistus lankasahalla. Kuvan tapauksessa on niputettu 20 kappaletta 1,5-millistä 

RST-levyä. Yhdellä leikkauskierrolla valmistuu 160 osaa. 

Suuriin kappaleisiin on monesti vaikeaa tehdä isoja kartiokoneistuksia. Jos kappale on suunniteltu oikein, 

lankasahalla se onnistuu helposti.  

Kuva 49. Korkean kappaleen (300 mm) vinossa tapahtuva viimeistelyajo. 

Suurehkojen kappaleiden valmistuksessa lankasahausta voidaan hyödyntää myös silloin, kun aihiosta pitää 

poistaa paljon materiaalia. Lankasaha leikkaa kokonaisena isonkin palan irti. Jos iso pala pitäisi koneistaa, 

syntyisi iso määrä lastuja ja teriäkin voisi kulua useita, etenkin jos materiaali on vaikeaa. 

Kulma-ajoissa kappaleen yläpinnalle ohjelmoidaan eri muoto kuin alapinnalle (kuva 50).  
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Kuva 50. Hevosnorsu on esimerkkikappale kulma-ajosta. Kuva on otettu peilin edessä, ja yläpinnalle 

ohjelmoitiin elefantti ja alapinnalle norsu. Tässä tapauksessa leikkauksen maksimikulma oli 20 astetta. 

Lankasahalla pystytään leikkaamaan jopa 45 asteen kulmassa. 

Lankasahalla on helppo valmistaa myös erilaisia kumitiivisteiden tai alumiiniprofiilien pursotustyökaluja 

(kuva 51). 

Myös tarkat liukusovitteet onnistuvat (kuva 52). 

                 
    Kuva 51. Profiilin pursotustyökalu.                                                            Kuva 52. 

Kuva 52. Osa kootaan liukusovitteilla. Osassa on leikattu neljä samanlaista palaa, jotka on liitetty toisiinsa 

tarkalla sovitteella. Ohjelmoitu välys liukupintojen välillä oli 0,003 mm. 

4.3.4 Kiinnitinjärjestelmät 
Kuten jo aiemmin todettiin, lankasahan kiinnittimet ovat aivan erilaisia kuin muiden valmistusmenetelmien. 

Tämä johtuu siitä, että koneella pitää päästä myös leikattavan työkappaleen alapuolelle. Lankasahan 

työskentelyalue on yleensä kehystetty kehikolla, jossa on kiinnitysreikiä. Tämän kehikon päälle kiinnitetään 

kiinnittimet, joihin varsinaiset työstettävät kappaleet asetellaan (kuva 53). 
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Kuva 53. Lankasahan kiinnityskehikko, jolle on asennettu välipalkki, jonka päällä taas on 

pikakiinnitinelementtejä. Oikeanpuoleiseen lukitaan hydraulisesti elektrodin kiinnitysvarsia, joihin 

varsinaiset elektrodiaihiot on kiinnitetty esimerkiksi juottamalla (kupari), liimaamalla (grafiitti) tai suoraan 

ruuvikiinnityksellä. Aihiota voidaan kääntää 90, 180 ja 270 astetta. Vasemman puoleinen on 

pikavaihtoistukka, johon voidaan kiinnittää erittäin suurella toistotarkkuudella esimerkiksi kuvassa 54 

näkyviä kiinnittimiä.  

Kuvassa 53 nähdyn laisia istukoita käytetään myös automatisoiduissa järjestelmissä, joissa robotti huolehtii 

vaihdoista. 

                                
                                            Kuva 54. Pikavaihtoistukkaan asetettavia kiinnittimiä.  

Työkappaleita voidaan kiinnittää näihin istukoihin puristamalla lestillä yläpinnasta, sivusta puristamalla tai 

asettamalla pyörähdyskappaleet omaan kiinnittimeensä pystyyn. 
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Kiinnittimissä on säätöruuvit, joita kääntämällä voidaan asettaa työkappale suoraan kaikkien kolmen akselin 

suunnassa (kuva 55). 

                 
Kuva 55. Työkappaleen asetus suoraan kiinnittimessä. Kuvassa näkyy kolme kuusiokoloavainta, joilla 

säädetään työkappale suoraan X-, Y- ja Z-suunnissa tarkkaa mittakelloa hyväksi käyttäen. 

Lankakipinäkoneella voidaan käyttää myös erillistä pyöritysakselia. Pyöritysakseli on servo-ohjattu, ja se on 

synkronoitu lankasahan ohjaukseen. Tällöin pystytään leikkaamaan normaaliakseleiden suunnassa samaan 

aikaan kun leikattavaa kappaletta käännetään pyöritysakselin istukassa. Tämä mahdollistaa todella 

mielenkiintoisten muotojen sahaamisen. 

                 
                                             Kuva 56. Pyöritysakseli lankasahan kehikon päällä. 
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                                     Kuva 57. Lankasahaukseen suunniteltuja kiinnitinelementtejä. 

4.3.5 Työkappale ja aihio lankasahauksessa 
Kun työkappale tulee lankasahaukseen, monesti siihen on jo tehty koneistuksia ja se on karkaistu. Jos 

vaaditaan suurta tarkkuutta, kappaleiden täytyy olla tasohiottuja ja niissä pitää olla referenssipintoja tai -

reikiä, joista ne voidaan mitata. Lankasahalla työkappaleen 0-piste määritetään aina langalla sähköisellä 

kosketuksella. Käytössä on useita erilaisia mittaustyökiertoja.  

Jotta saavutettaisiin riittävä mittaustarkkuus, kappaleen täytyy olla puhdas ja pintojen pitää olla sileät. 

Purseita kappaleen reunoissa tai reikien suulla ei sallita missään tapauksessa. Jos mitataan reiästä, sen pitää 

olla suora ja hyväpintainen (kalvittu). Myös mittakellolla tapahtuva linjaus edellyttää hyviä pintoja. 

Jos kyseessä on korkeahko kappale ja mittaus täytyy tehdä reunasta, korkea kosketuspinta voi aiheuttaa 

pienen (muutaman sadasosamillin) virheen mittaustulokseen. Jos mahdollista, kappale kannattaa aina 

mitata vastakkaisista reunoista ja asettaa 0-piste keskelle kappaletta. Tällöin mittausvirhe kompensoituu: se 

on yhtä iso molemmilla puolilla, ja mittaus on tarkka. Samoin käy, kun mitataan reiästä. 

Jos edellä kuvattu ei onnistu vaan 0-piste pitää asettaa reunaan, mittauksessa kannattaa käyttää apuna 

tarkkuushiottua tappia. Tappi kiinnitetään kappaleen reunaan (esimerkiksi magneetilla) ja mitataan tapin 

kyljestä. Tällöin mittauksen kosketuskohta on pistemäinen ja mittaustulos on tarkka (kuva 58). Tapin 

halkaisija pitää tietysti ottaa huomioon mittaustuloksessa. Tällä tavoin voidaan tarkistaa myös kappaleen 

suoruus: mitataan tappi ensin alareunassa ja toisen kerran tappi yläreunassa. Mittaustuloksen täytyy olla 

sama. Jos kappale on linjattu mittakellolla tarkasti suoraan ja ala- ja yläosan mittaustulokset eroavat 

toisistaan, kannattaa tarkistaa langan suoruus tai mittauspinnan puhtaus. 
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                                                 Kuva 58. Kappaleen mittaus tappia hyväksi käyttäen. 

Toisinaan kappaleet ovat sellaisia, että niitä ei pystytä kiinnittämään säädettäviin kiinnittimiin. Tällöin ne 

kiinnitetään esimerkiksi suoraan kehikon päälle, ja vaikka kehikon pinnat ovat täysin suorat, kappaletta ei 

ehkä saada millään linjattua suoraan. Tällöin voidaan asettaa lanka samaan vinouteen kuin työkappalekin. 

Useimmissa koneissa on tätä varten oma mittaustyökierto. Siinä kappaleen yläreuna mitataan tietyssä 

langan kulmassa, käännetään lanka samaan kulmaan toisin päin ja sitten mitataan kappaleen alareuna. 

Mittausten jälkeen kone laskee automaattisesti, kuinka paljon lankaa täytyy kääntää, jotta se olisi 

samansuuntainen työkappaleen reunan kanssa. Tämän jälkeen voidaan toimia aivan normaalisti. 

Lankasahauksessa ei kannata säästellä aihion koossa. Nyrkkisääntö on, että aihiossa pitäisi olla joka puolella 

vähintään 10 mm ylimääräistä ainetta. Tämä sen takia, että lankasahuri voi itse päättää, miten ja mihin hän 

aihion kiinnittää. Lisäksi ylimääräistä ainetta tarvitaan mahdollisten alkureikien poraukseen. 

Aihion pitäisi olla myös sellainen, että rouhinta-ajot voidaan toteuttaa langan koko halkaisijalla. Se 

tarkoittaa, että lanka leikkaa täyttä uraa. Jos aihio on niin pieni, että rouhinta joudutaan leikkaamaan vaikka 

puolella langalla, lanka puskeutuu reunasta ulospäin ja viimeistelylle jää liian iso työvara. Viimeistelyajon 

nopeus hidastuu huomattavasti, ja tarkkuuskin voi kärsiä. 

4.3.6 Työstön erityispiirteet ja ohjelmointi 
Kun leikataan lanka suorassa, radan ohjelmoinnissa ei ole mitään ihmeellistä. Ohjelma tehdään normaalilla 

ISO-koodilla G- ja M-koodeja käyttäen. Lähes kaikkiin nykyisiin CAM-ohjelmiin saa optiona myös 

lankasahauksen ohjelmoinnin ja postprosessorin mille koneelle tahansa. Suoran radan ohjelmointi ei ole 

millekään CAM-ohjelmalle ongelma, mutta kun mennään lankasahauksen erityispiirteisiin, kuten 

silloituksiin, työstötapoihin ja varsinkin kulma-ajoihin, eroja alkaa syntyä.  

Tässä osiossa käydään läpi PEPS CAM -ohjelmistoa, joka on alun perin suunniteltu nimenomaan 

kipinätyöstöön. Sitä ovat olleet selvästikin kehittämässä kipinätyöstön ammattilaiset. Siihen sisältyy myös 

tuotannonohjaustoiminto, jonka avulla voidaan hallita ja dokumentoida leikkauksia. 

Suorat leikkausradat on helppo tuoda CAM-ohjelmaan 2D-kuvina dxf -tiedostona mistä tahansa CAD:stä, tai 

ne voidaan myös piirtää CAM:ssä.  
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CAM-ohjelma pyytää määrittämään leikkauksen aloitus- ja lopetuspisteet. Sen jälkeen valitaan leikattava 

rata, josta tehdään yhtenäinen kuvio. Kuvio valitaan leikattavaksi, minkä jälkeen määritetään taulukko 

käytettävistä langoista, työstettävästä materiaalista ja työstötavasta, ja siitä kone valitsee käytettävät 

työstöarvot.  jokaiselle leikkaukselle erikseen.  

Työstöarvoja valittaessa kone kyselee seuraavia asioita ja antaa kullekin käytettävissä olevat vaihtoehdot: 

 

 käytettävä lanka  

 leikattava materiaali  

 materiaalin paksu  

 työstötapa. 

Työstötavaksi on valittavissa useita vaihtoehtoja, myös se, viimeistelläänkö urassa vai avoimena. 

Tämän jälkeen voidaan valita, viimeistelläänkö kappale edestakaisin ajettavilla radoilla vai aina samaan 

suuntaan leikaten. Jos aloituspiste on sama kuin lopetuspiste, suunnanmuutoksia ei tarvita. Jos ei ole, 

samaan suuntaan ajettaessa kone katkaisee lopetuspisteessä langan, siirtyy aloituspisteeseen, pujottaa 

langan ja ajaa radan samaan suuntaan. Jos ajetaan edestakaisin, aloitus- ja lopetuspisteisiin pitää mennä 

ylimääräistä suoraa pitkin. Se johtuu siitä, että edestakaisissa ajoissa kompensoinnin suunta muuttuu ja 

lopussa se pitää pystyä peruuttamaan ja alussa ottamaan taas päälle. 

Tässä vaiheessa voidaan valita monia erikoisominaisuuksia: miten lähestytään muotoa ja miten siitä 

poistutaan, minkälainen silloitus tehdään, pysäytetäänkö kone ennen kappaleen irrotusta, miten toimitaan 

jätepalan kanssa jne. Rouhinnan kompensointisuunta valitaan myös tässä vaiheessa: onko se 

etenemissuuntaan nähden oikealle vai vasemmalle? 

Kun kaikki tiedot on annettu, ohjelma voidaan simuloida kolmiulotteisesti (kuva 59). Simuloinnissa tulevat 

ilmi lähes kaikki virheet. Simuloinnissa näkee myös, millainen jätepala leikkauksessa syntyy. Jos jätepala on 

sisäpuolisessa leikkauksessa hyvin pieni, se kannattaa ajaa rouhinnassa kokonaan pois. Pienet ja ohuet 

jätepalat jäävät monesti erittäin hankalasti aukkoihin, ja niitä on vaikea kaivaa sieltä pois. Aukko voidaan 

ajaa puhtaaksi aineesta työstötavalla nimeltä poketointi, joka tekee sellaisen radan, että jätepalaa ei synny. 

Tämän jälkeen ohjelma postprosessoidaan ja siirretään lankasahalle. 

                                       
                                                            Kuva 59. Ohjelman simulointi. 
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Lankasahalla ohjelma luetaan koneen muistiin ja testataan. Se voidaan testata piirtämällä näytölle ja 

ajamalla liikuttamatta akseleita. Suositeltavaa olisi kuitenkin testata ohjelma kuiva-ajona, joka tekee 

akseleilla kaikki samat liikkeet kuin varsinainen leikkauskin. Kuvassa 60 lusikan rata on piirretty koneen 

näytölle. 

                                       
                                                                         Kuva 60. Lusikan rata. 

Kulma-ajoissa kappaleen yläpinnalle ajetaan eri muoto kuin kappaleen alapinnalle. PEPS CAM hallitsee 

niidenkin ohjelmoinnin erinomaisesti. Jos kappaleesta on piirretty 3D-kuva, se voidaan siirtää sellaisenaan 

CAM-ohjelmaan jotakin 3D-tiedostomuotoa käyttäen. Toimintaperiaate on sama kuin suorissa radoissa 

paitsi että 3D-mallin näyttämisessä on kaksi vaihtoehtoa: näytetään joko sahattavat sivupinnat tai sitten 

määritetään erikseen alapinnan ja yläpinnan muodot.  

Kulma-ajoissa simulointi on erinomainen, koska virheet näkyvät siinä heti. Lisäksi siitä näkee, lähteekö 

jätepala pois kappaleesta (kuva 61). Jos leikataan useita pintoja eri kulmissa, voi käydä helposti niin, että 

jätepalaa ei saadakaan pois kappaleen sisältä. 

                                      
                                                            Kuva 61. Kulmaleikkauksen simulointi. 
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5 YHTEENVETO 
Kuten edellä kuvatusta ilmenee, kipinätyöstö on erittäin monipuolinen valmistusmenetelmä. Sen 

hyödyntäminen olisi varmasti paljon runsaampaa, jos suunnittelijat tuntisivat paremmin menetelmän 

ominaisuudet. Koneet ovat erittäin käyttäjäystävällisiä, ja valmistus on helppo automatisoida. 

Vaikka koneet ovat suhteellisen helppokäyttöisiä, se ei tarkoita sitä, että kipinätyöstäjäksi pääsisi helposti. 

Kun kappale tulee kipinätyöstettäväksi, yleensä siihen on jo tehty eri valmistusmenetelmillä paljon muotoja 

ja koneistuksia; todennäköisesti se on myös karkaistu ja hiottu. Tämä tarkoittaa sitä, että kappaleet ovat 

kalliita ja kipinätyöstön mahdollisesti epäonnistuessa osan valmistuminen voi myöhästyä usealla viikolla. 

Koneen käyttäjältä vaaditaankin erityistä kärsivällisyyttä, tarkkuutta ja kykyä ajatella omilla aivoillaan. 
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