
TYÖKALUN JA MATERIAALIN VAIKUTUS TOISIINSA 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

                                                                                                                                                AARRE LEHTIMÄKI 

                                                                                                                                                                1992 

TYÖKALUN JA MATERIAALIN 
VAIKUTUS TOISIINSA [

V
u
o
s
i
] 

 

[

K

i

r

j

o

i

t

a

 

y

r

i

t

y

k



TYÖKALUN JA MATERIAALIN VAIKUTUS TOISIINSA 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etukannen kuva: 
Sveriges Mekanförbund Skärteknik kirjasta 

 

 

 

ISBN 978-952-94-3416-9 

 

 

Kustantaja: Aarre Lehtimäki, Likolammenkatu 2 L, 33300 Tampere 

Ulkoasu ja taitto: Aarre Lehtimäki  

Painopaikka CRANO Oy, Tampere, omakustannuspainos, kesäkuu 2020. 

 

hakusanat: työkalun ja materiaalin vaikutus toisiinsa, vT-diagrammi 



TYÖKALUN JA MATERIAALIN VAIKUTUS TOISIINSA 
 

3 
 

JOHDANTO 
TYÖKALUN JA MATERIAALIN VAIKUTUS TOISIINSA 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. 
 
TYÖKALUN JA MATERIAALIN VAIKUTUS TOISIINSA 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. Tämän kirjan aineisto on niinkin pitkältä ajalta kuin 1972. Tampella Tamrockissa, 

missä meidän tuotantoteknisen osastomme esimies Kalle Välimaa piti tämän koulutuksen meille. Tämä 

aineisto on suomennus ja lyhennelmä Sveriges Mekanförbund Skärteknik kirjasta. Käännös: Tampella / 

Tamrock Kalle Välimaa. 

 

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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TYÖKALUN JA MATERIAALIN VAIKUTUS TOISIINSA 
Suomennus ja lyhennelmä Sveriges Mekanförbund Skärteknik kirjasta. Tampella/Tamrock Kalle Välimaa. 

 

           

       
                                Kuva 1.                                                                           Kuva 2. 

                
                                         Kuva 3.                                                                 Kuva 4. 

1.1   TYÖSTÖTEKNIIKKAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT: 
(päätekijät, kuva 1.) 

1. Työkalu 

2. Työkappale 

3. Kone 

4. Kiinnitysvälineet 

5. Apulaitteet (lastuamisneste) 

Työstöarvoja: 

 lastuamisnopeus 

 syöttö 

 lastunsyvyys 
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1.2   LASTUAMISVOIMAT SORVAUKSESSA 

         
                                             Kuva 5.                                                Kuva 6. Pääsärmä on se särmän osa, 

                                                                                                                         joka työstön aikana irrottaa materiaalia 

1.2.1   Viiste- ja kuoppakuluminen 

FA = aksiaalivoima 

FR = radiaalivoima 

FT = tangentiaalivoima 

F  = kokonaislastuamisvoima, 

Ominaislastuamisvoima kC (N/mm2) 

on 1 mm2:ä kohti tangentin 

suuntaisena vaikuttava 

lastuamisvoima 

kC = FT/A = FT/s x t 

 
            
                     Kuva 7. Viistekuluminen VB 

                 Kuoppakuluminen KT 

(12mm palalla viimeistely VB = 0,3 – 0,4 

                              rouhinta VB = 0,6 – 0,8) 

 

Terän kestoaika Tmin. on se lastuamis-aika, jolloin työkalua voidaan tehokkaasti käyttää ennen kuin työkalu 

vaihdetaan uuteen.  

 

Työstögeometrialla tarkoitetaan työkalun kulmia = vaikutus lastunirroitustapahtumaan. 

o työkalun kestoaika 

o särmän lämpötila 

o lastuamisvoimat 

o pinnankarheus 

o tuotanto 
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1.3   TYÖKALUN KULMAT (SORVAUS)

 

 
                     Kuva 8. 

 

 

 

 

  = päästökulma 

  = teroituskulma 

  = rintakulma 

  = kärkikulma 

  = asetuskulma 

  = jättökulma 

  = viettokulma 

 

1.4 LASTUNMUODOSTUS  
On yhteydessä työkalun muotoon, työkalumateriaaliin, työkappaleen materiaaliin 

lastuamisarvojen kanssa. Hauraat materiaalit muodostavat rakeiden muotoisia lastuja kun taas 

sitkeämmät aineet muodostavat pitkää lastua. Ehto, että lastu voi muodostua, on se että 

jännitykset, joissa lastun muodostus tapahtuu, ovat saavuttaneet murtorajan. 

Kuva 9. Ensimmäisen aikana  

puristaa terän rintapinta pois  

työaineen kuin meisseli ja saa  

lastun rullaantumaan. 

 

Kuva 10. Seuraava etappi  

käsittää litistyneen elementin  

esiintyöntymisen pitkin  

rintapintaa. Elementin  

luonnollinen irtoamissuunta  

on kohtisuora leikkuupintaa  

vasten. 

 

Kuva 11. Lisälitistymistä  

rintapinnalla saavuttaa  

murtoraja-arvon ja lastu  

murtuu lyhyeksi palaksi. 
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Lastut vaikuttavat häiritsevästi 

lastuamistapahtumaan. 

o vahingoittaa työstettyä pintaa 

o työkalua 

o työntekijää 

 
                               Kuva 12. 

 

1.4.1 LASTUTYYPIT 

Jos kiinnitetään huomio miten lastu on 

muodostunut, voidaan erottaa 4 eri lastutyyppiä. 

 

13 a. Lastun muodon muutos ei synnytä  

     haurasilmiötä. 

 

13 b. Lastun eri osissa esiintyvä rakenne 

    vaihtelee. (epähomogeeninen 

    värähtely) 

 

        13  c. Ensin täydellisesti irtautuvat, mutta sen  

                  jälkeen osittain hitsautuvat yhteen. 

13 d. Lohkolastuja muodostuu työstettäessä  

    hauraita aineita. 

 

 

 

 

 

 

                 Kuva 13. Eri lastutyypit
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1.5   LASTUAMISVOIMA 
 

Jos tunnetaan lastun irrottamiseen tarvittava lastuamisvoiman suuruus, voidaan laskea vaadittava 

koneteho ja kiinnityslaitteet. 

 

 
                                 Kuva 14.  FT : FR : FA = 4 : 2 : 1 

 

 

                   lastuamisvoima kN 

 
                          lastun poikkipinta-ala mm

2 

                           Kuva 15. 
 

ominaislastuamisvoima kC 

 
                                             lastunpaksuus h1 

                                               Kuva 17. 
 

 

Voimien suuruus riippuu: 

o syötöstä 

o rintakulmasta  , 1o muutos 1,5% 

o viettokulmasta  , 1o muutos 1,5% 

                       :n 1o muutos, muuttaa  C 1,5 % 

 

o lastuamisnopeudella on sangen 

               pieni vaikutus kC arvoon 
 

 

 

 

 

 

 

 

ominaislastuamisvoima kC 

                
                                                       syöttö mm 

Ominaislastuamisvoima kC syötön 

funktion log. log. diagrammissa 

yhtälölinjalla kC = 1,95 x s-0,25 kN/mm2 

                               Kuva 16. 
 

 

 

 

ominaislastuamisvoima kC 

 
                                  lastuamisnopeus m/min. 

                                                  Kuva 18. 
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1.5.1   Ominaislastuamisvoima 
Ominaislastuamisvoima nimellisen lastuamispaksuuden funktiona 

kc = f (h1) 
Lastuamisnopeus          v = 90…125 m/min. 

Lastunsyvyys                  a = min. 4 x syöttö 

Teräkulmat                     pitkälastuisille aineille    = 6o 

                                                                 lyhytlastuisille aineille    = 2o 

Terän asetuskulma         = 60o 

Nirkon säde                    r = 1,0 mm 

 

 

      ominaislastuamisvoima kc 

               
                                                 Kuva 19.                     nimellinen lastunpaksuus h1  mm 

 

                           
                       = 90o    h1 = s                                                           h1 = s x sin          (s = syöttö)

              Kuva 20. Terän asetuskulman   vaikutus nimelliseen lastunpaksuuteen h1 
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1.5.2   Sorvin teho

 

Tyhjäkäyntiteho = kara pyörii ilman 

                työkalun kosketusta 

Täysiteho             = työstön aikana 

Nettoteho            = täysiteho -  tyhjäkäyntiteho 

 

    
                           karakierrokset n 1/min. 

                            Kuva 21. 

 

   Sorvin teho P = 
          

         
 kW 

 
A = s x t 

o s = mm 

o t = mm 

o kc = N/mm2 

o v = m/min. 

 

 

   

 
Kuva 21. Ominaislastuamisvoima kC  

lisääntyy tavallisesti aineen 

vetolujuuden ja kovuuden kanssa. 

 

    

 

        
                     Kuva 22. Energian vaihtuminen    

                                        lastuamisasemassa 

 

 

 

 

1.5.3   Lämpöalueet 

lastuamistapahtumassa 
Työstön aikan tuotetaan lämpömääriä 

jotka pääasiallisesti kehittyvät 3:lla 

alueella. 

 
Kuva 23. Lämpöalueet 

lastuamistapahtumassa 
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 Kuva 24. Lämpötila jakaantuma   

lastuamistilassa 

 

 

 

 

 

     
10% työkpl.   80% lastuihin  10% 

työkaluun 

Kuva 25. Kehittyvän lämpömäärän 

jakaantumineen, 

työkalun ja lastun välillä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peukalosääntö, työkalun lämpötila 

2 x lastun lämpötila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleisesti voidaan havaita, että 

korkeat lastuamisarvot  

aiheuttavat tavallisesti 

sen, että lämpömäärä 

joka johtuu työkappaleeseen 

jää vähemmäksi. 

 

On helpompaa säilyttää 

työkappaleen toleranssit 

korkeissa lastuamisarvoissa 

kuin alhaisissa. 
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1.6   IRTOSÄRMÄN MUODOSTUS

Jotta saataisiin esiin määrättyjä, -haluttaja materiaalin ominaisuuksia sekoitetaan toisinaan eri aineita niin, 

että toiset lastuttavuusnäkökulmasta tärkeät seikat voivat kärsiä. Tästä seuraa, että joukolla runsaasti 

lejeerattuja ja monilla tavallisilla teräksillä alhaisilla lastuamisnopeuksilla pyrkimys ”klittaantua” työkalulle. 

Nämä ”klittautumat” ovat itse asiassa paikallisia päälle hitsautumia, jotka rakentuvat vähitellen. On saatu 

ns. irtosärmänmuodostuma, kuva alhaalla. 

           

  

                  Kuva 26. Leikkuusärmän lämpötilan vaikutus irtosärmän muodostumiseen. 
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Paitsi mekaanisia, ulkoisia voimia, vaikuttaa kitkapintojen välillä atomäärisiä voimia. Edellytyksenä siihen 

liittyy, että on puhtaita pintoja, korkeaa painetta ja lämpötilaa löytyy. Rintapinnan epätasaisuus vangitsee 

lastuhiukkasia lastun yläpinnasta, ja kiinnittävät nämä paikallisella painehitsauksella. 

 

Hitsauksen kestävyys on vaihteleva. Tämä riippuu mm. lastuamislämpötilasta ja lastusta ja terässä olevasta 

materiaalista. Teräkset, joissa on alhainen hiilipitoisuus, ovat taipuvaisia irtosärmän muodostukselle. 

Teräksen rakenne perusosia ovat austeniitti ja ferriitti ne, jotka helpommin kiinnittyvät terään. Myös 

valurauta, ferriittinen – sellainen, voi olla vaivalloista tästä näkökulmasta. 

 

Eri työstöaineiden hitsattavuus suosiollisuus on sangen vaihteleva. Työkalu ja pikateräs sekä stelliittiterän 

päällä havaitaan terästä työstettäessä sangen usein irtosärmiä. Pehmeämmät kovametallit, joissa on korkea 

sidosainepitoisuus, antavat määrätyissä tapauksissa painehitsautumista, kun titaani - tantaalipitoiset 

kovametallit tekevät sen harvemmin. Eräs laatu WC-CO tyyppiä, joissa on pieni TiC-TaC-pitoisuus (K30) voi 

esim. noin 800 Co terälämpötilassa antaa hitsauskestävyyden noin 7 – 8 kp/mm2 (huonelämpötilassa), kun 

taas eräs laatu WC-CO tyyppi, jossa on korkea TiC-TaC pitoisuus (P10) samoissa olosuhteissa antaa 

ainoastaan 0,7 – 0,9 kp/mm2:n kestävyyden. Keraamiset terälaadut osoittavat pienintä hitsaus 

suosiollisuutta kaikista teräaineista. Korkeilla lastuamisnopeuksilla ei tavallisesti voida ottaa huomioon 

mitään ”irtosärmän muodostumista”. Painehitsaus taipumista esiintyy kuitenkin, mutta korkean lämpötilan 

perusteella, ja seurauksena on tästä voimakkaasti vähenevä kestävyys sekä lastuissa, että muodostuneissa 

hitsissä, tapahtuu murtumista sangen nopeasti ja ilman suurempaa vastuuta. 

 

                                  
                Kuva 27. Irtosärmän poisliukuminen työkappaleen ja lastun mukana. 

 

Irtosärmän muodostuminen vaikuttaa sekä pinnankarheuteen, että työkalun kestoaikaan. Myös lastun 

hitsautumis olosuhteet vaikuttavat, kuva 26, näyttää kaavamaisesti, kuinka nämä tekijät vaihtelevat 

terälämpötilan mukaan. Linjalla a on irtosärmän muodostus eniten kehittynyt, josta seuraa se, että kulumis- 

ja ja pintaepätasaisuus arvot tulevat korkeiksi. Linjalla b on aine tullut vapaasti leikattavaksi. Profiilisyvyys 

lähestyy teoreettista profiilisyvyyttä. 

 

Myöhempinä aikoina tutkimus on osoittanut, että on olemassa kaksi kulumismaksimi arvoa (ainakin 

pikateräksillä) lämpötilan kuvaajana. Voidaan kuitenkin katsoa koko irtosärmä muodostus alue 

sopimattomaksi alueeksi. 

 

Irtosärmä lisääntyy epäyhtenäisesti, ts. se muodostuu, minkä jälkeen se murretaan irti ja seuraa joko lastun 

tai työkappaleen mukana, kuva 27. Jälkimmäisessä tapauksessa vaikuttaa pinnankarheus voimakkaasti. 
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Irtosärmän muodostuminen voidaan ajatella johtuvan sinihauraudesta hiiliteräksillä. Lähempää selvittelyä 

irtosärmän muodostumisesta ei kuitenkaan käsitellä tässä. 

 

Jos irtosärmän muodostumista tapahtuu, on pidettävä huoli siitä, että ryhdytään sellaisiin toimenpiteisiin, 

että terälämpötila muuttuu (laskee tai kohoaa). Lisääntyvät lastuamisarvot vähentävät irtosärmä 

muodostumista, jos terälämpötila on juuri yli linja a-a. kuvassa 26. Jos lämpötila on tämän linjan alapuolella 

”protsaus” alueella, voidaan esimerkin tavoin käyttää hyödyksi lastuamisnestettä, jolla saadaan jäähdyttävä 

ominaisuus. Jos lämpötila sitä vastoin on linja b-b mukaan, on suorastaan hylättävä yrittää käyttää sellaista 

lastuamisnestettä. Myös lastuamisnesteen voitelevat ominaisuudet vaikuttavat irtosärmän 

muodostumiseen. 

 

1.7   TERÄN KULUMISEN ULKONÄKÖ 
Terän kuluminen näkyy eri tavoin. Se voidaan ilmaista siten, että kulumistekijät antavat aiheen eri tyyppisiin 

kulumisiin. On tapana puhua 4:stä eri päätyypistä. 

 

1. Päästöpinnan kuluminen n.s. viistekuluminen VB, kuva 7. 

2. Kuluminen terän rintapinnalla n.s. kuoppakuluminen KT, kuva 7. 

3. Kuluminen murtumalla tai repeytymällä. 

4. Plastinen särmän muodonmuutos. 

 

Jokaiselle työstölle on olemassa ihanteellinen kulumistyyppi, ts. kuluminen voidaan kohdistaa 

normaalityypiksi, joka on helppo tunnistaa. Tämän kera on olemassa suuri joukko muunnoksia. Jokaisessa 

lastuavassa työstössä esiintyy suurin piirtein samoja kulumistyyppejä. Mutta kulumistapahtumat 

sellaisenaan osoittavat suuria eroja, jotka mm. on yhteydessä siihen, että taloudellinen kestoaika vaihtelee 

koneelta koneelle, operaatiosta toiseen. Edellytys sille, että kulumiskuvista voitaisiin vetää johtopäätöksiä 

on, että tehdyt havainnot sovitetaan ajankohtaisiin olosuhteisiin ja edellytyksiin. Näennäisesti tämä voi 

tuntua monimutkaiselta. Itse asiassa on kysymys vertailusta, joita säännöllisesti tehdään tuotannon aikana. 

Tutkimus työkalin kulumisesta on yksinkertainen ja halpa menetelmä, joka voi antaa pikaisia tuloksia ja 

selviä tuloksia korkeamman tuotannon ja alentuneiden lastuamiskustannusten muodossa. On tärkeää, että 

kulumisen mittaaminen tapahtuu sellaisella tavalla, että väärinymmärtämisen vaara vältetään. 

 

Plastinen muodonmuutos 

Plastinen muodonmuutos voi syntyä, jos teräsärmä samanaikaisesti on asetettu alttiiksi sangen 

korkealle lämpötilalle ja voimakkaalle mekaaniselle kuormitukselle. Erikoisesti sitkeät työstömateriaalit 

ovat herkkiä plastisille muodonmuutoksille, koska niillä usein on alhainen vastustuskyky 

muodonmuutoksille. Tämä koskee mm. työkaluterästä, jota ei ole karkaistu ja erinäisiä kovametallilaatuja. 

Jo itsestään voi määrätty työstö vaatia korkeaa sideainepitoisuutta. Yleisesti pitää luonnollisesti paikkansa, 

että kokoonpano on sovitettava työstön tyypin mukaan. 

 

Plastinen muodonmuutos on seuraus siitä, että teräsärmä on saavuttanut pehmenemislämpötilan. Tämä on 

riippuvainen kokoonpanosta ja käytettyjen lastuamismateriaalin päätyyppien valmistuksesta: hiiliteräs 150 

– 300 Co, pikateräs 550 – 600 Co. Valetut stelliittityyppiset seokset 600 – 800 Co, sintratut kovametallit 800 – 

1000 Co ja keraamiset työstömateriaalit 1000 – 1400 Co. 
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Murtumat ja repeytymät 

Kun ne mekaaniset ja termiset kuormitukset, joille terä on asetettu alttiiksi, ylittävät lastuamismateriaalille sallitut 

arvot, tapahtuu paitsi plastista muodonmuutosta, myös suoranaisempia terävahinkoja, kuten halkeamamuodostusta, 

murtumia ja repeytymiä. Pienillä terä- ja kärkikulmilla tapahtuu helposti murtumia ja repeytymiä hauraissa aineissa, 

jos lastuamisvoima tulee liian suureksi. Murtumia saadaan useimmiten työstettäessä materiaaleja, joissa on pieniä 

kovia sisäsulkeutumia. Hauraat kovametallilaadut ja ennen kaikkea keraamiset työstöaineet ovat herkkiä 

tämäntyyppiselle rasitukselle. Alkava murtuma kehittyy sangen nopeasti repeytymäksi, ja täydelliseksi terän 

murtumiseksi. Murtopinna asema suhteessa terän rinta- ja päästöpintoihin määräytyy lastuamisvoiman suunnasta. 

 

Murtumaa ja repeytymää aiheuttavat myös epäyhtenäiset työstö tapahtumat sitkeillä työmateriaaleilla, jotka antavat 

voimakkaasti ”klittaavan” lastun. Rinta- ja päästöpinnoissa, erikoisesti työkalulla, joissa on juotetut kovametalliterät, 

voidaan usein havaita halkeamia terän läheisyydessä tai terässä. Nämä voivat olla matalia, pieniä ja lähinnä 

yhdensuuntaisia, sekä suuntautuneet kohtisuoraan teräsärmää vastaan. Ne voivat myös olla syviä ja pitkiä sekä 

muodostaa verkon. Halkeamamuodonmuutos aiheutuu terässä juotoksen, hiomisen ja käytön yhteydessä tulleista 

jännityksistä. Työstöoperaation aikana työkalu saavuttaa erilaisen lämpenemisen, joka aiheuttaa sen, että terä, jos 

sitkeys on alhainen, voidaan asettaa alttiiksi suurille veto- ja taivutusjännityksille, että murtumia syntyy 

pintakerroksessa. Äkilliset lämpötilavaihtelut, esim. lastuamissyvyyden vaihtelun, epäjatkuvien työstötapahtumien tai 

epätasaisen työstövälineen lähelle viemisen seurauksena, suosivat pienten halkeamien syntymistä. (vertaa sintratun 

etu hiontaan) 

 

1.8   VIISTE- JA KUOPPAKULUMINEN 
Tämän tyyppinen kuluminen kehittyy siten, että kuoppa alkaa muodostua terän rintapintaan määrätylle 

etäisyydelle teräsärmästä, kuva 7. Kuopan leveys ja syvyys lisääntyvät samanaikaisesti kuin viiste kuluu 

päästöpintaan. Terä heikkenee tämän takia yhä enemmän. Määrätyssä kulumistilassa tulee kitkalämmön 

poisjohtamiskyky tai kestävyys riittämättömäksi. Molemmissa tapauksissa tapahtuu murtuminen. Työstö on 

luonnollisesti sitä ennen keskeytettävä. 

 

Usein on tapana tutkia viiste- ja kuoppakulumista tai molempia lastuamisajan kuvaajana. Miten 

viistekuluminen kasvaa lastuamisajan funktiona, selviää seuraavasta kuvasta. Teräsärmä tulee, edellyttäen 

ettei mitään halkeamamuodostusta tapahdu, viipymättä koskettamaan työkappaletta, kulumaan tai 

muotoutumaan niin paljon, että se tämän jälkeen voi ottaa jatkuvassa lastun irrotuksessa saadut 

kuormitukset. Tällöin ns. alkukuluminen. määrätyn ajan jälkeen kääntyy käyrä sangen nopeasti ylöspäin. 

Kääntyminen ylöspäin johtuu siitä, että kulumisnopeus lisääntyy ja sen mukana myös vaara, että terä ennen 

pitkää rikkoontuu. Tämän tyyppinen haaveri voidaan välttää vaihtamalla ajoissa teräsärmä. Kokeellisesti 

määrätään raja, jolloin työkalun terä on korvattava uudella, tässä tapauksessa on raja viistekulumisella, VB, 

rouhinnassa VB = 0,6 – 0,8, viimeistelyssä VB = 0,3 – 0,4. Ku 

 

viistekuluminen 

           
                                                         lastuamisnopeus 

 

 

 

Kuva 28. Viistekuluminen, VB, 

lastuamisajan kuvaajana, käyrä on 

voimassa vain 1:lle 

lastuamisnopeudella. 
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Kun tutkitaan kulumista lastuamisajan kuvaajana on tapana vaihdella lastuamisnopeutta, mutta pitää muut 

lastuamisarvot vakiona. Silloin voidaan muodostaa seuraavan kuvan mukaisia käyriä. Keskimääräinen 

viistekuluminen ei ole tässä saanut ylittää 0,8mm. 

 

viistekuluminen 

 
                                                                lastuamisaika                              

 

1.8.1   Taylorin yhtälö 

 

 

 

 

 

 

Kuva 29. Viistekuluminen, VB, lastuamisajan 

kuvaajana eri lastuamisnopeuksilla. 

Korkeammat lastuamisnopeudet antavat 

nopeamman työstön mutta myös nopeamman 

kulumisen. 

kestoaika logT 

 
                                 log v 

 

1.8.2   vT-diagrammi 

 

 

 

Kuva 30. Normaalisti käytetyillä 

lastuamisnopeus alueella muodostaa 

käyrä usein suoran linjan. 

vt-käyrä vakio α voidaan laskea 

graafisesti.   

 

         

kestoaika logT 

 

 

 

 

 

 

Kuva 31. Vastaava kestoaika lastuamisnopeuden 

kuvaajana, ns. vT-diagrami. Käyrä ilmaisee mikä 

työkalun kestoaika saavutetaan eri 

lastuamisnopeudella. 



TYÖKALUN JA MATERIAALIN VAIKUTUS TOISIINSA 
 

20 
 

   

 

 

 

Kuva 32. Lastuamisnopeus terän kestoajan 

kuvaajana eri syötöillä. 

 

Käyrän asema muuttuu syötön ja työkalulaadun 

mukaan. Määrätyllä lastuamisnopeudella antaa 

korkeampi syöttö lyhyemmän kestoajan kuin 

alhaisempi syöttö. Suurempi syöttö antaa 

kuitenkin korkeamman aineenpoistonopeuden. 

Voidaan rakentaa Taylor käyriä eri syötöille. 

Käyrät koskevat sitä viistekulumista, joka on 

valittu.

 

 

 

 

Kuva 33. Käyrän S-muoto riippuu mm. siitä, että 

irtosärmänmuodostus vaikuttaa. 

Kaavamainen asetelma täydellisestä   

vT-käyrästä. 

               log T 

  

 

 

 

 

 

Kuva 34. Useammat lastuamisarvot voivat antaa 

saman arvon kestoajalle. 

Määrättyjä kulumisaikoja varten voidaan saada useita lastuamisnopeus arvoja, vaikka syöttö onkin sama. 

Sillä T1 = v1 = v2 = v3 

Jotta saavutettaisiin paras aineenpoistonopeus on käytettävä hyväksi käyrän sitä osaa jossa v3 on. 
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1.9   HARJOITUSTEHTÄVÄ 1 

 

Mikä on ominaislastuttavuusvoima kC kovametallilla sorvattaessa jos syöttö on 0,6 mm, lastuamissyvyys 4 

mm ja tangentiaalivoima on mitattu 6000 N:ksi? Lastuamisnopeus 0n 150 m/min. 
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1.10   HARJOITUSTEHTÄVÄ 2 

 
Laske tarvittava teho sorvauksessa, syötön ollessa 0,8 mm, lastuamissyvyys 6 mm ja lastuamisnopeus 150 

m/min. Hyötysuhde koneelle ja moottorille   = 0,75. Ominaislastuamisvoima kyseiselle lastuamiselle 

noudattaa alla olevaa käyrää. 

 

      
                                                                                          syöttö mm/kierros 
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1.11   TALOUDELLINEN TERÄN KESTOAIKA 
Normaalisti käytetyllä lastuamisnopeudella muodostaa log-asteikolla terän kestoaika ja lastuamisnopeuden 

kuvaaja usein suoran linjan. Suoran linjan kaavio, aikaisemmin mainittu Taylorin yhtälö on v x    = vakio, 

kuva 30. 

 

Pienentämällä (minimoimalla) työstökustannukset suhteessa lastuamisnopeuteen ja yhdistämällä Taylorin 

yhtälöön voidaan saada taloudellisen kulumisajan ilmaisu Te. 

Te = (
 

 
 - 1) (

  

  
 + tb) 

o Te = taloudellinen terän kestoaika, min./särmä 

o α = Taylorin yhtälön exponentti (mitta vT-linjan kallistumasta) 

o Kv = työkalukustannus (ilman vaihtokust.), €/särmä 

o Km = kone- ja työkalukustannukset, €/min. 

o tb = työkalun vaihtoaika, min. 

 

Taloudellisen kestoajan kaavio voidaan myös kirjoittaa: 

Te = (
 

 
 - 1) 

  

  
 

jossa Kv = työkalukustannus vaihtokustannuksineen. Muuten ovat merkinnät samat. 

Esim. seuraavan sivun, kuva 36, kuvasta selviää α = 
      

     
 = 0,25 

Kv = (sisältää vaihtokustannuksen) Kv = 0,275 €/särmä 

Km = 3,33 €/h = 0,055 €/min. 

Te = (
    

  
 - 1) 

     

     
 = 15 min. 

 

Lastuamisarvojen määrittäminen lähtien taloudellisesta kestoajasta 

Kestoaikaa laskettaessa ei lastuamisarvoja vielä kuitenkaan ole määrätty. Useat lastuamisnopeuden ja syötön 

yhdistelmät antavat saman kestoajan, katso kuva 39. Siksi on välttämätöntä hakea se lastuamisnopeus – syöttö, joka 

antaa suurimman tuottavuuden (alimman osakustannuksen) taloudellisella terän kestoajalla. Tämä sisältää sen, että 

ajankohtaista kestoaikaa (taloudellista) varten valitaan se yhdistelmä, joka antaa suurimman materiaalin poiston 

aikayksikköä kohti. Edellytyksenä on kuitenkin se, että työstö voidaan viedä läpi, huomioimalla tehon tarve, 

työkappaleen pinnan karheusvaatimukset ilman haitallisia lastumuotoja jne. 

 

Esimerkki: Lue lastuamisnopeus ja syötöt taloudellista kestoaikaa vastaten = 15 min. Katso kuva 39. 

 

v x s x t = lastuvirta cm3/min.  (t = 2,5 mm) 

55 x 1,0 x 2,5 = 137 

75 x 0,85 x 2,5 = 160 

95 x 0,7 x 2,5 = 166 

115 x 0,45 x 2,5 = 130 

Tämä viedään diagramiin , kuvat 38 tai kuva 39, josta ve ja se voidaan lukea. 
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    Kuva 35. Taylorin yhtälö ja α :n graafinen                Kuva 36. α :n määrittäminen Taylorin  yhtälössä (esim.) 

                     määrittäminen 

 

1.12   TYÖKALUKUSTANNUKSEN LASKEMINEN. HARJ. TEHTÄVÄ 3. 

 
Teränpitimen kustannus 

ostohinta varaosineen 83,33 € 

kestoaika teräsärmissä laskettuna 800 kpl (arvio) 

pidinkustannus / teräsärmä 83,33 € / 800  = 0,104 € 

 

Kääntöteräkustannus 

terän ostohinta (4 särmää) 5 € 

teräsärmän luku ¾ x 4 kpl = 3 kpl    5 €/3  = 1,667 € 

 

Vaihtokustannus 

särmän vaihtoaika = 1 min. 

konekustannus / tunti = 58,33 €/60 min.  = 0,972 €/min. 

vaihtokustannus / teräsärmä = 1 min. x 0,972 €/min. = 0,972 € 

Kv, työkalukustannus   =2,74 €/särmä 
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kestoaika T 

log T 

 
Kuva 37. Useat lastuamisnopeuden ja                    Kuva 38. Lastuaminen eri syötöillä (esim.) 

                 syötön yhdistelmät antavat                                       huom! ei log. 

                 saman kestoajan. 

 

 
 kestoaika T min. 

 
                                lastuamisnopeus m/min. 

 

          Kuva 39. Lastuamisnopeudet ja syötöt,                       Kuva 40. Diagrammi ve ja se :n määräämiseksi 

                           jotka antavat T = 15 min. (esim.)                                    (esim.) Taloudellinen piste on se piste, 

                                                                                                                         jossa suora linja 45 asteen negat.  

                                                                                                                         kallistuma sivuaa käyrää lastuamis- 

                                                                                                                          nopeuden ja syötön eri yhdistelmillä. 
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1.13   HARJOITUSTEHTÄVÄ 4 
 

Eräässä sorvauskokeessa saatiin seuraavat yhteydet lastuamisnopeudella v ja terän kestoajalla T työkalulle. 

 

lastuamisnopeus v  m/min.     55     60     70     75      80     90      100      120 

terän kestoaika   T  min.           88     65     40     35      28     21        15          9 

 
                                   kestoaika T min. 

                                   log T 

                                  
                                                                                                   lastuamisnopeus m/min. 

                                                                                                   log. v 

 

a) Määrää piirtämällä diagrammiin aineen kestoaikalinja. Käytetty työkalu, kääntöterätyyppiä, 

maksaa ostettaessa 83,3 €. Positiiviset neliökääntöterät maksavat 5 € varaosia erä 16,7 €. 

Työkalun vaihtoaika on 2 min. Konelisä 16,7 €/h ja työpalkka arvioitu 7,5 €/h. Oleta, että 

pitimen elinikä on 500 teräsärmää ja että 3 leikkuusärmää / pala voidaan käyttää. 

 

b) Laske työkalukustannukset Kv  ja taloudellinen terän kestoaika Te työkalulle nomogramin 

avulla. 

 

 

c) Laske tämän jälkeen, kun tiedetään Te taloudellinen lastuamisnopeus ve diagramista. 
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