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Lukijalle
Vannesahausta on tutkittu Suomessa hyvin vähän, ja kirjallista materiaalia on ollut niukasti
saatavilla. Tämä oppikirjaksi tarkoitettu raportti on muokattu DI Arto Tanskasen
diplomityöstä.
Raportti käsittelee vannesahoja ja niiden rakennetta hieman pintapuolisemmin ja syventyy
tarkemmin terän ja itse sahausprosessin teoriaan. Terää käsittelevässä osuudessa tehdään
katsaus

lähes

kaikkiin

terämateriaaleista,
hammasmuodot

läpi
ja

vannesahauksen
käydään

haritus.

terän

Noiden

lastuamisteknisiin
valmistus,

lisäksi

parametreihin

terämateriaalit,

käsitellään

lähtien

terägeometriat,

lastuamisparametreja

ja

lastuamisvoimia vannesahauksessa, ja lopuksi sahauksen kustannuksia tarkastellaan
kustannus per katkaisu -periaatteella. Lastuamisen teoria on vannesahauksen osalta perin
monimutkaista ja siihen liittyy useita eri tekijöitä, jotka tekevät tarkastelusta haastavan.
Raportin lopussa kerrotaan suosituksia ja ohjeistetaan sahauskokeiden teko sekä esitetään
kokeelliseen tutkimukseen perustuvia keskeisimpiä havaintoja.
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LYHENTEET
A

[cm2]

poikkipinnan ala

b

[mm]

terän korkeus

Fc

[N]

päälastuamisvoima

Ff

[N]

syöttövoima

fk

[mm/min]

keskimääräinen syöttö

Fp

[N]

passiivivoima

h

[mm]

hammaskorkeus

hi

[mm]

teoreettinen lastunpaksuus

hkpl

[mm]

sahattavan kappaleen korkeus

h1n

[mm]

hammaskohtainen lastunpaksuus

KTH

[€/h]

konetuntihinta

lg tpi

logaritminen hammasjakokerroin

MKH

[€/kg]

materiaalin kilohinta

MTHK

[€/kpl]

materiaalihukkakustannus per katkaisu

Ps

[cm2/min]

keskimääräinen tuottavuus

Psmax

[cm2/min]

suurin mahdollinen tuottavuus

s

[mm]

teränpaksuus

t

[mm]

hammasjako

ts

[min]

profiilin katkaisuun käytetty aika

TKK

[€/kpl]

teräkustannus per katkaisu

8

TPI

teeth per inch, hammasta tuumaa kohti

Vc

[m/min]

lastuamisnopeus

w

[mm]

harituksen kokonaisleveys

σ

[Mpa]

jännitys

α

[°]

rintakulma

β

[°]

päästökulma

γ

[°]

hammaskulma

9

1 JOHDANTO

1.1 Työn taustaa, tavoite ja toteutus
Viimeisen 15 vuoden aikana metallin vannesahausrintamalla on tapahtunut paljon.
Sahakoneet

ovat

kehittyneet

huomattavasti

ja

terätekniikkapuolella

kovametalli

terämateriaalina on tekemässä samaa läpimurtoa, jonka se teki sorvaustyökalujen ja porien
kohdalla jo vuosikymmenet sitten. Sahaus on muuttamassa asemaansa välttämättömästä
pahasta ennen varsinaisen lastuamistyön alkua tärkeäksi osaksi valmistusprosessia.
Samalla kapenee teknologinen kuilu, joka on ollut sahauksen ja muiden lastuavien
prosessien välillä. On oikeutettua ihmetellä, miksi aihion katkaisuun ei ole enemmin
kiinnitetty huomioita jo paljoon aiemmin.
Tämän oppikirjan taustalla on DI Arto Tanskasen diplomityö. Diplomityön alussa sen
yhdeksi

hyödyntämistavoitteeksi

asetettiin

käsikirjamaisen

teoksen

tuottaminen

vannesahauksesta. Käsiteltäviä aiheita ovat erilaiset sahatyypit ja terämateriaalit, terän
geometriset ratkaisut, lastuamisparametrit ja lastunmuodostus. Kirjassa esitetään myös
kustannusrakenteen

muodostuminen

vannesahauksessa.

Kirjan

lopussa

kerrotaan

suosituksia ja ohjeistetaan sahauskokeiden teko sekä esitetään kokeelliseen tutkimukseen
perustuvia keskeisimpiä havaintoja.
Tutkimusmenetelminä ovat olleet kirjallisuus- ja tietokantahaut sekä terien ja sahakoneiden
maahantuojien haastattelut.
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2 VANNESAHATYYPIT
Seuraavassa kappaleessa on esitelty erilaiset vaakavannesahatyypit. Luvussa käsitellään
ainoastaan vaakavannesahoja, koska tankojen konepajatuotannossa tapahtuvaan katkaisuun
tarkoitetut vannesahat ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vaakavannesahoja.
Luvussa käsitellään myös vannesahan tärkeimpiä komponentteja ja niiden toimintaa sekä
sahojen tämänhetkistä automaatiotasoa.
Vannesahat voidaan toimintatapansa mukaan jakaa sekä pysty- että vaakavannesahoihin.
Vaakasahat voidaan vielä runkorakenteensa mukaan jakaa yksi- ja kaksitukisiin malleihin.
Lisäksi vaakasahoista on erilaisia modifikaatioita kulma- ja palkkisahaukseen.

2.1 Yksitukinen vaakavannesaha
Yksitukinen vannesaha eli ns. sarana-saha (kuva 1) on tuettu vain yhdestä pisteestä ja terän
syöttöliike tapahtuu tämän tukipisteen ympäri kiertyen. Yksitukisessa sahassa ei lastu ole
tasapaksu, vaan lastu paksunee kuljettaessa kohti tukipistettä.

Kuva 1. Yksitukisen sahan toimintaperiaate.
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Yksitukisten vannesahojen kokoluokka vaihtelee pienistä, noin yhden metrin teräkehällä
olevista sahatyypeistä aina lähes kymmenmetrisellä terällä varustettuihin suuriin
tuotantosahoihin. Yksitukinen sahatyyppi soveltuu niin umpiaineiden kuin erilaisten
profiilien sahaukseen. Kuvassa 2 on Amada HF400 -sarjan saranatyyppinen saha /2,3/.

Kuva 2. Amada HF400 -sarjan saranatyyppinen saha.

2.2 Kaksitukinen vannesaha
Kaksitukisessa vannesahassa teräkelkka on kahdella johteella eli tuettu molemmilta puolin
sahattavaa kappaletta, ja syöttöliike tapahtuu suoraviivaisesti alaspäin, kuva 3.
Kaksitukinen saha muodostaa siis tasapaksua lastua koko sahauksen ajan. Kaksitukisen
vannesahan terä voi olla kallistettu 3-4 astetta parantamaan nippusahausominaisuuksia.
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Kuva 3. Kaksitukisen sahan toimintaperiaate.
Kaksitukisia vaakavannesahoja (kuva 4) on myös hyvin erikokoisia alkaen pienistä
muutaman metrin teräkehällä varustetuista sahoista aina lähes kymmenmetrisellä terällä
varustettuihin tuotantosahoihin.

Kuva 4. Behringerin B430A -kaksitukinen vannesaha /4/.
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2.3 Vannesahojen toiminta ja tärkeimmät komponentit
Vannesaha koostuu seuraavista komponenteista:
-

1.

runko,

-

2.

kappaleen kiinnitysleuat sekä –sylinterit,

-

3.

ohjauslogiikka,

-

4.

vaihteisto,

-

5.

vannepyörät,

-

6.

teräohjaimet ja –rullat sekä

-

7.

hydraulipaineen säätöventtiilit.

Kuvassa 5 on esitelty tyypillinen komponenttien sijainti sahassa.

Kuva 5. Tyypillisen vannesahan keskeisimmät komponentit.
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Vannesahassa yhtenäiseksi vanteeksi tavallisimmin tyssähitsaamalla liitetty terä kiertää
tiukalle kiristettynä teräpyörien ympäri, terä on sahaustapahtumaa ajatellen vielä tuolloin
90 asteen kulmassa – kappaleen pinnan suuntainen. Hieman ennen sahauskohtaa terä
taivutetaan suoraan kulmaan sahattavaan kappaleeseen nähden (pystysuuntaiseksi)
ohjainrullien ja teräohjainten avulla. Ohjainrullat tekevät esikäännön hydraulisten
teräohjaimien väliin ja teräohjaimet suoristavat terän molemmin puolin sahaustapahtumaa.
Teräohjaimet ovat kovametallia ja niitä painetaan hydraulisesti terää vasten. Sahattavan
kappaleen jälkeen terä palautetaan perusasentoonsa.
Terää syötetään tukevasti leukojen välissä kiinni olevaan sahattavaan kappaleeseen joko
hydraulisesti tai painovoimaisesti taikka molempia tapoja yhdistäen. Hydraulisessa
syötössä terää painetaan hydraulisesti yläpuolelta, ja samaan aikaan jarrutetaan alapuolelta.
Näin saadaan hyvin tasainen syöttöliike. Painovoimaisessa syöttöliikkeessä terä painuu
kappaleeseen sahan teräpään omalla massalla ja sitä jarrutetaan tarvittaessa hydrauliikalla
/3/.

2.4 Kovametallisahat
Markkinoille on tullut uutuutena sahoja, jotka on tarkoitettu erityisesti kovametalliterillä
sahaukseen. Ns. kovametallisaha poikkeaa vain muutamilta ominaisuuksiltaan Bimetalliterille tarkoitetusta sahasta, joista tärkeimpinä mainittakoon hidas sahattavaan
kappaleeseen sisään- ja ulossyöttö sekä sahausraon laajennus terän noustessa ylös
sahauksen jälkeen. Yleensä lastuamisnestettä käytetään kovametallisahoissa runsaammin
kuin perinteisissä Bi-metallisahaukseen tarkoitetuissa sahoissa /3, 5/.

2.5 Sahojen automaatioaste
Vannesahojen kehitys on ollut nopeaa viime aikoina. Markkinoille on tullut mm.
kehittynyt NC- ohjaus, joka lisää merkittävästi sahauksen tehokkuutta. Seuraavissa
kappaleissa on esitelty kehityksen mukanaan tuomia tärkeimpiä uudistuksia.
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2.5.1

NC-ohjaus

Nykyaikaiset NC-ohjaukset sisältävät valmiit sahausohjelmat. Käyttäjän tarvitsee vain
asettaa ohjaimeen kappaleen muoto-, materiaali- ja mittatiedot, minkä jälkeen saha optimoi
sahauksessa tarvittavat parametrit ja suorittaa sahauksen. Lisäksi ohjelmistot sisältävät
automaattisen uuden terän sisäänajo-ohjelman katkaistavan materiaalin ja käytössä olevan
terämateriaalin mukaan. NC-ohjauksen myötä myös sahausparametrien seuranta on
helppoa suoraan koneen näytöltä. NC-ohjatun syöttöliikkeen- ja lastuamisnopeuden säädön
ansiosta sahausparametrit pysyvät asetetuissa arvoissaan /5, 6/.
2.5.2

Työstön- ja suoruudenvalvonta

Uusissa sahatyypeissä on sekä työstövoiman- että sahaussuoruuden valvonta. Sahaan
voidaan asettaa rajat, joita suoruus- ja työstövoimat eivät saa ylittää tai sahaus keskeytyy.
Suoruuden valvonnassa käytetään yleisesti induktiivisia antureita, kun taas syöttövoimaa
valvotaan kontrolloimalla syöttöpainetta ja moottorin tehoa /3/.
2.5.3

Kehittyneet lastaus- ja lajitteluyksiköt

Kehittynyt NC-ohjaus on mahdollistanut pitkien sahausohjelmien teon, mikä puolestaan on
johtanut

tarpeeseen

niin

sahauksen

jälkeiselle

lajittelulle

kuin

automaattiselle

syöttöyksikölle. Syöttöyksikkö syöttää sahalle tankoja ohjelman ilmoittaman tarpeen
mukaan. Sahaushalkaisijan ja -muodon vaihtelu ilman valvontaa on mahdollista
tangonpään automaattisen haun ja oikaisusahauksen avulla. Tehokkuutta parantaa vielä
lisää automaattinen sahauksen aloituskorkeuden säätö kappaleen halkaisijan mukaan /6/.
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3 ERI TERÄMATERIAALIT JA TERIEN RAKENNE
Terästen sahauksessa käytettävät terät ovat yleisesti hiili-, pikateräs- tai kovametalliteriä.
Lisäksi erilaisissa vannesahauksen erikoissovellutuksissa voidaan käyttää timantti- sekä
karbidi-pinnoitettuja teriä. Tässä tarkastelussa keskitytään vain kolmeen ensin mainittuun
terätyppiin.

3.1 Hiiliterästerät
Hiiliterästerät ovat nimensä mukaisesti tehty kevyesti seostetuista hiiletysteräksistä. Sekä
terän runko että hampaat ovat samaa materiaalia mutta hampaat ovat kärkikarkaistuja. Näin
terään on saatu kovuutta mikä mahdollistaa terän leikkaavuuden terärungon säilyessä
kuitenkin väsymiskestävänä. Hiiliterästerien karkaistujen hampaiden kovuus on välillä 800
- 900 HV ja päästölämpötila, jossa terän pehmeneminen alkaa, on noin 200 °C /7/.
Hiiliterästerät on tarkoitettu pehmeiden terästen sekä pehmeiden ei-rautametallien, muovin
ja puun sahaukseen. Matala terän päästölämpötila sallii käyttää vain matalia
lastuamisnopeuksia ja kevyitä syöttöjä. Pienet sarjat ja vaihteleva tuotanto sopivat
hiiliterästerille eli kysymyksessä on helppoon sahaukseen tarkoitettu yleisterämateriaali
/7/.

3.2 Bi-metalliterät
Bi-metalliterä koostuu jousiteräksisestä rungosta ja pikateräksestä tehdyistä hampaista.
Jousiteräksinen runko antaa terälle hyvät väsymiskestävyysominaisuudet ja kova
pikateräshammas taas takaa pitkän käyttöiän. Bi-metalliterissä käytetään ainakin neljää
erityyppistä pikateräslaatua. Käytetyimmät laadut ovat Matrix 2, M42, M51 sekä M71. Bimetalliterien

kovuus

on

yleensä

välillä

900

-

1000

HV

ja

terämateriaalin

pehmenemislämpötila on noin 600 °C. Bi-metalliterillä on siis huomattavasti korkeampi
päästölämpötila kuin hiiliterästerillä, mistä johtuu niiden huomattavasti korkeampi
suorituskyky niin sahaus- kuin syöttönopeuksien suhteen verrattuna hiiliterästeriin.
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Taulukossa 1 on esitelty edellä mainittujen pikateräslaatujen tyypillisiä koostumuksia
käytettäessä niitä vannesahanteriin ja taulukossa 2 on tyypillisiä terärunkomateriaalien
koostumuksia. /7, 8/
Taulukko 1. Pikaterästen seosaineita /8/.
DIN
AISI/SAE
Mainosnimi
Seosaine
C
Si
Mn
P max
S max
Co
Cr
Mo
V
W

S-6-5-2
M2

S2-10-1-8
M42

S10-4-3-10
M51

0.80-0.90
0.15-0.4
0.20-0.45
0.030
0.030
3.75-4.5
4.50-5.50
1.6-2.2
5.5-6.75

kem. Seosaineet-[paino-%]
1.00-1.1
1.2-1.35
0.15-0.40
< 0.45
0.20-0.45
< 0.40
0.030
0.025
0.030
0.025
7.75 - 8.75
9.50 - 10.50
3.50 - 4.25
3.80 - 4.50
9.00 - 10.00
3.20 - 3.90
1.00 - 1.50
3.00 - 3.50
1.25 - 2.00
9.00 - 10.00

S1-5-1-8
Matrix2
0.7-0.75
0.15 - 0.30
0.15 - 0.35
0.030
0.030
7.75 - 8.25
3.80 - 4.40
4.75 - 5.25
0.80 - 1.10
0.80 - 1.20

Taulukko 2. Terän runkomateriaalien yleisiä koostumuksia /8/.
DIN
AISI/SAE
Seosaine
C
Si
Mn
P max.
S max.
Cr
Ni
Mo
V

51CrV4
6150
0,47 - 0,55
0,20 - 0,40
0,70 - 1,10
0,02
0,02
0,90 - 1,20
–
–
0,10 - 0,25

X32CrMoV4-1

46CrV4
6135

kem. Seosaineet-[paino-%]
0,29 - 0,33
0,42 - 0,55
0,20 - 0,35
0,10 - 0,30
0,90 - 1,10
0,60 - 0,90
0,02
0,03
0,01
0,03
3,80 - 4,00
0,90 - 1,20
0,60 - 0,80
0,40 - 0,70
1,00 - 1,20
0,90 - 1,10
0,30 - 0,40
0,08 - 0,15

0,32 - 0,38
0,20 - 0,35
0,60 - 0,90
0,02
0,02
0,80 - 1,10
–
–
0,15-0,25

Bi-metalliterän valmistus tapahtuu kuvan 6 mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa
jousiteräksiseen

runkoon

hitsataan

elektronisuihku-

tai

laserhitsauksella

kaistale

pikaterästä. Tämän jälkeen hitsisauma tarkastetaan ja poistetaan hitsausvirheelliset kohdat.
Seuraavaksi terä hiotaan tarkasti nimellispaksuuteensa, hammasmuoto jyrsitään ja hiotaan,
terä lämpökäsitellään ja lopuksi hampaisiin taivutetaan haritus. Tämän jälkeen terä
katkaistaan sopivan pituiseksi ja liitoshitsataan vanteeksi.
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Kuva 6. Bi-metallliterän valmistusvaiheita /9/.
Bi-metalliterien käyttöalue on paljon laajempi kuin hiiliterästerien johtuen suuremmasta
hammaskovuudesta sekä korkeammasta päästölämpötilasta. Lisäksi Bi-metalliteriin on
saatavana lukuisia erilaisia hammastus- ja haritusvaihtoehtoja verrattuna hiiliterästeriin,
mikä laajentaa entisestään Bi-metalliterien käyttömahdollisuuksia. Tällä hetkellä erilaiset
Bi-metalliterät ovatkin ylivoimaisesti käytetyimpiä terätyyppejä terästen sahauksessa.
Käyttökohteet vaihtelevat helpoista koneteräksistä aina vaativiin jopa 50 HRC:n kovuisiin
karkaistuihin hiiletysteräksiin /8,9,10/.

3.3 Kovametalliterät
Kovametalliterä on kaksiosainen Bi-metalliterän tapaan. Kovametalliterässä kärjet on
hitsauksen

sijaan

kiinnitetty

juottamalla.

Kovametalliterissä

käytetään

yleensä

kovametallilaatuja M30 sekä K20, ja käytettyjen kovametallilaatujen kovuus vaihtelee
välillä 1.500 – 1.600 HV. Pehmenemis- eli päästölämpötila on noin 800 °C, mikä laajentaa
edelleen terän käyttöaluetta huomattavasti verrattuna Bi-metalliteriin. Yleisesti M30kovametallilaatua on käytetty austeniittisten (ruostumattomien) terästen koneistuksessa ja
laatua K20 käytetään valurautojen koneistukseen. Kyseisten laatujen on todettu toimivan
myös sahauksessa, jossa olosuhteet ovat moniin muihin lastuamisprosesseihin verrattuna
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epästabiilimmat ja iskumaista kuormitusta esiintyy. /3/.
Terän valmistus alkaa jousiteräksestä tehtyyn runkoon koneistamalla aikaan saatavien
teräpalasijojen valmistuksella, jonka jälkeen vuorossa on teräpalojen paikoilleen
juottaminen. Juottamista seuraa palojen muotoon hionta sekä viimeistelyhionta, jossa
terään hiotaan mm. Bi-metalliterien haritusta vastaavat kevennykset. Tämän jälkeen terä
voidaan vielä pinnoittaa valmistajasta riippuen esimerkiksi titaaninitridillä. Tämän jälkeen
terä onkin valmis liitoshitsattavaksi vanteeksi sekä sisäänajoa vaille valmis käytettäväksi.
Kuvassa 7 on esitetty terän valmistusvaiheita.

Kuva 7. Kovametalliterän valmistusvaiheita /9/.
Tällä hetkellä kovametalliterien osuus Suomessa tapahtuvasta sahauksesta on noin 5 –
10 %. Pääasialliset käyttökohteet ovat kovien, vaikeiden materiaalien sahauksessa sekä
työstökarkenevien

materiaalien,

kuten

ruostumattoman

teräksen

sahauksessa.

Kovametallilla on mahdollista sahata jopa 62 HRC kovia karkaistuja teräksiä. Lisäksi jo
mainittu suurempi terämateriaalin päästölämpötila mahdollistaa jopa 150 - 160 m/min
lastuamisnopeudet ns. koneterästen sahauksen yhteydessä. Kovametalliterien käyttöä
rajoittaa tällä hetkellä niiden korkea hinta verrattuna Bi-metalliteriin, kovemmat
vaatimukset sekä sahan moottoriteholle että tukevuudelle ja käyttöön liittyvän tietämyksen
puute. Muutama osaamattomuudesta johtuva kallis terärikko kääntää kiinnostuksen
nopeasti takaisin Bi-metalliteriin /11/.
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3.4 Pinnoitteet
Sekä Bi-, että kovametalliteriä on saatavana tällä hetkellä pinnoitettuina ainakin kahdelta
terävalmistajalta. Pinnoitteena käytetään titaaninitridiä, terästä vain hammasosa on
pinnoitettu. Pinnoitteen kovuus on noin 2.300 HV ja kalvon paksuus noin 0,5 µm. Kuvassa
8 on esimerkki pinnoitetusta vannesahan terästä. Laboratoriotestauksissa on todettu
pinnoitteiden, jotka peittävät koko terän, lisäävän terän väsymiskestävyyttä huomattavasti,
jopa noin 106 sykliä /5, 12/.

Kuva 8. Titaaninitridillä pinnoitettu sahanterän hammasosa.

3.5 Terien valmistustarkkuudesta
Kuten edellä mainittiin, on kovametalliterän hammastus aina valmistettu hiomalla, mutta
Bi-metalliterän hammastus voi olla jyrsitty tai hiottu. Hiomalla valmistetut Bi-metalliterät
ovat vasta löytämässä tietään markkinoille.
Hiomalla valmistetun terän hampaan korkeus on toleranssialueella ±0,06 mm, kun taas
jyrsimällä valmistetun hampaan tarkkuus on tyypillisesti luokkaa ±0,1 mm. Tämän vuoksi
kuluminen on tasaisempaa hiomalla valmistetussa terässä ja teränkestoikä voi olla jopa 50
% parempi kuin vastaavassa jyrsimällä valmistetussa terässä.
Hiomalla valmistetun hampaan rintapinta on luonnollisesti sileämpi kuin jyrsimällä
valmistetun. Sahauksessa kehittyvästä lämmöstä 75 % muodostuu lastunmuodostuksesta ja
muovautumisesta, 20 % kitkasta ja 5 % työkappaleen pinnan ja hampaan välisestä
muovausvastuksesta. Sileämpi hampaan rintapinta aiheuttaa vähemmän kitkaa ja pienentää
muovausvastusta. Seurauksena on vähemmän lämpöä, joka pidentää myös terän kestoikää
tai on hyödynnettävissä korkeammilla käytettävillä lastuamisnopeuksilla /30,31/.
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4 TERÄGEOMETRIA
Seuraavissa kappaleissa paneudutaan vannesahan terän perusgeometriaan ja sen
vaikutukseen tarkasteltaessa terän eri ominaisuuksia. Tarkasteltavana on mm. hammasjako,
haritus, rinta-, hammas- ja päästökulmat, hampaan muotoilu sekä terän korkeus.
Vannesahan terään liittyvä perusgeometria on esitelty selityksineen kuvassa 9.

Kuva 9. Terägeometriaa /8/.
missä:
α

= rintakulma (kuvassa positiivinen rintakulma)

β

= päästökulma

γ

= hammaskulma

b

= terän korkeus

h

= hammaskorkeus

t

= hammasjako

s

= terän paksuus ja

w

= harituksen kokonaisleveys.
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4.1 Hammasjako ja sen merkitys
Vannesahan terien yhteydessä puhutaan hammasjaosta, jolla tarkoitetaan sitä lukumäärää,
montako hammasta terässä on pituusyksikköä kohti. Yleensä hampaiden lukumäärä
ilmoitetaan tuumaa kohti; esimerkiksi merkintä 3 TPI tarkoittaa, että terässä on kolme
hammasta tuumaa kohti. Hammasjako voi olla tasainen tai vaihteleva riippuen
sovelluksesta, johon terää käytetään /13/.
4.1.1

Tasainen hammasjako

Tasaisessa hammasjaossa hampaiden väli ja hampaiden välinen lastutilavuus ovat yhtä
suuria. Tällöin jokaiseen hampaaseen kohdistuu yhtä suuri paine ja terän kuluminen on
tasaista. Kuvassa 10 on esimerkki tasaisesta hammasjaosta. Tasaisella hammasjaolla olevia
teriä on saatavana eri jaoilla alkaen 1:stä aina 32:een saakka /13/.

Kuva 10. Tasainen hammasjako; 3 TPI.
4.1.2

Vaihteleva hammasjako

Vaihtelevalla hammasjaolla varustetuissa terissä hampaiden määrä tuumaa kohti ei ole
vakio vaan vaihtelee jollakin tietyllä välillä. Tällaista vaihteluväliä nimitetään
hammastusintervalliksi ja terästä ilmoitetaan hampaiden minimi- ja maksimi lukumäärä
hammastusintervallilla pituusyksikköä kohden. Esimerkiksi merkintä 4/6 TPI tarkoittaa
hammastusintervallilla olevan 4 - 6 hammasta tuumaa kohden. Vaihtelevalla jaolla olevia
teriä on saatavana 0,55/0,75 TPI:stä aina 10/14 TPI:hin asti terän valmistajasta riippuen.
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Kuvassa 11 on esimerkki vaihtelevajakoisesta terästä. Vaihtelevajakoisen terän hampaiden
välinen etäisyys on siis erisuuri, jonka seurauksena hammaskohtainen lastunpaksuus
vaihtelee. Tämä aiheuttaa lastuamisvoimiin ja hammaskohtaiseen syöttöön vaihtelua, mikä
taasen

pienentää

värinätaipumusta

sekä

työstökarkenevuutta

siihen

taipuvaisilla

materiaaleilla.

Kuva 11. Vaihteleva hammasjako.
4.1.3

Hammasjaon valinta

Hammasjaon oikea valinta on tärkeää sahauksen onnistumisen kannalta. Liian tiheän
hammasjaon valinta aiheuttaa sen, että terässä oleva lastutila ei ole riittävä vaan terä
kuormittuu ylisuuresta lastumäärästä ja monesti katkeaa tai murtuu nopeasti hampaan
juuresta. Ylisuuri hammastus taas aiheuttaa epätasaisen sahausjäljen ja sahaus on
tehotonta. Lisäksi vain muutamia hampaita on kerrallaan kosketuksessa sahattavaan
kappaleeseen ja hammaskohtaiset voimat kasvavat suuriksi. Tämä johtaa helposti hampaan
lohkeamiseen.
Hammasjako

täytyy

valita

sahattavan

kappaleen

halkaisijan

tai

pikemminkin

kosketuspituuden perusteella. Kosketuspituudella tarkoitetaan sitä suurinta pituutta, jonka
terä on yhtäjaksoisesti sahattavassa kappaleessa ilman, että lastut pääsevät poistumaan.
Kuva 12 selventää kosketuspituuden merkitystä. Taulukoissa 3 ja 4 on erään
terävalmistajan hammasjakosuosituksia eri kosketuspituuksille. Pehmeille materiaaleille,
kuten erilaiset alumiinit sekä muovit, suositellaan käytettäväksi ainakin yhtä askelta
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harvempaa hammastusta kuin mitä kosketuspituussuositus osoittaa /13/.

Kuva 12. Kosketuspituuksia erilaisissa sahaustapauksissa /5/.
Taulukko 3. Hammasjakosuosituksia tasaiselle hammasjaolle /7/.
Suositeltu TPI
32 TPI
24 TPI
18 TPI
14 TPI
10 TPI
8 TPI
6 TPI
4 TPI
3 TPI
2 TPI
1,25 TPI
0,75 TPI

Kosketuspituus
<3 mm
< 6 mm
< 10 mm
<15 mm
15 - 30 mm
30 - 50 mm
50 - 80 mm
80 - 120 mm
120 - 200 mm
200 - 400 mm
300 - 800 mm
700 - 3000 mm
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Taulukko 4. Hammasjakosuosituksia vaihtelevalle hammasjaolle /7/.
Suositeltu TPI
10-14 TPI
8-12 TPI
6-10 TPI
5-8 TPI
4-6 TPI
4-5 TPI
3-4 TPI
2-3 TPI
1,4-2 TPI
0,75-1,25 TPI
0,55-0,75 TPI

Kosketuspituus
< 30 mm
20 - 50 mm
25 - 60 mm
35 - 80 mm
50 - 100 mm
70 - 120 mm
80 - 150 mm
120 - 350 mm
250 - 600 mm
500 - 1200 mm
1000 - 3000 mm

4.2 Hampaankorkeus
Hammaskorkeus (h) määräytyy suurimmaksi osaksi hammasjaon perusteella. Mitä
harvempi hammasjako on, sitä suurempi on hammaskorkeus, jotta saavutetaan riittävän
suuri lastutila hampaiden väliin. Hammaskorkeus voi olla koko terässä vakio tai vaihdella
kuten

hammasjakokin.

lastunpaksuutta,

Vaihteleva

lastuamisvoimia

eri

hammaskorkeus
hampaiden

muuttaa

välillä

ja

hammaskohtaista
pienentää

terän

värinätaipumusta. Vaihtelevalla hammaskorkeudella varustettuja teriä käytetään yleisesti
vaikeiden työstökarkenevien materiaalien sahaukseen.

4.3 Terän korkeus
Teränkorkeuden (b) merkitys korostuu sahattaessa suuria kappaleita. Mitä korkeampi terä,
sitä tukevampi on sahaustapahtuma. Vaakavannesahauksen yhteydessä saha määrää
käytettävän vannekorkeuden (teräkorkeuden). Vaakavannesahoissa vannekorkeus on
sahakohtainen, ei siis helposti muutettavissa oleva suure. Yleensä korkeutta ei tarvitsekaan
muuttaa, sillä sahan tukevuus ja käytössä oleva vannekorkeus on optimoitu jo
sahavalmistajan toimesta.
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Terän korkeus voi vaihdella. Eräs terävalmistaja on tuonut markkinoille terän, jonka selän
korkeus vaihtelee siniaallon muotoisesti. Tällä on samanlainen merkitys kuin vaihtelevalla
hampaankorkeudella. Eli se vähentää värinää ja saa aikaan aggressiivisemman
tunkeutuman materiaaliin. Vaihtelevalla korkeudella varustetut terät ovatkin tarkoitettu
vaikeiden, työstökarkenevien materiaalien sahaukseen /15/.

4.4 Rintakulma, päästökulma, hammaskulma ja niiden merkitys
Terän rintakulma (α) on valittava sahattavan materiaalin mukaan. Lastunmuodostus ja
terän tunkeutumiskyky ovat suoraan riippuvaisia rintakulmasta. Mitä suurempi on
rintakulma,

sitä

aggressiivisemmin

terä

pyrkii

pureutumaan

materiaaliin,

hammaskohtainen syöttövoima pienenee ja lastutilavuus terän hampaiden välillä on
suurempi. Toisaalta hammaskulma (γ) pienenee rintakulman kasvaessa ja hammas on
herkempi murtumaan.
4.4.1

0°-rintakulma

0°-rintakulmaa (α) käytetään pehmeiden terästen sahaukseen tarkoitetuissa perusterissä,
joilla tarvitaan vahvaa hammasgeometriaa vastustamaan hampaan murtumista sekä
erilaisten ohutseinäisten profiilien sahauksessa, jossa hampaan tukevuudella on suuri
merkitys. 0°-asteen rintakulmalla varustetut terät eivät sovellu työstökarkeneville
materiaaleille /16/.
4.4.2

Positiivinen rintakulma

Positiivisella rintakulmalla (α) (kts. kuva 9) varustettuja teriä käytetään hankalampien,
tunkeutumiskykyä

vaativimpien

materiaalien

sahaukseen,

kuten

ruostumattomat-,

karkaistut- ja työkaluteräkset. Rintakulma terissä vaihtelee yleensä välillä 5 - 15° ja
poikkeustapauksissa se voi olla vieläkin suurempi. Rintakulman kasvattaminen lisää terän
lastutilavuutta sekä pienentää hammaskohtaista lastuamisvoimaa /16/.
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4.4.3

Vaihteleva rintakulma

On olemassa teriä, joissa on vaihteleva rintakulma (α). Vaihtelevalla rintakulmalla saadaan
muutettua hammaskohtaisia lastuamisvoimia ja vähennettyä värinätaipumusta. Lisäksi
vaihtelevat lastuamisvoimat parantavat terän tunkeutumiskykyä mm. työstökarkeneviin
materiaaleihin. Vaihteleva rintakulma myös lisää terän käyttöaluetta sekä parantaa
toimivuutta laajentamalla käytettäviä lastuamisparametreja.
4.4.4

Päästökulma

Päästökulmalla (β) on tärkeä merkitys. Mikäli kulma on liian pieni, syntyy päästöpinnan
puolella hankausta materiaaliin, terä alkaa lämmetä ja kuluu nopeasti loppuun. Jos taas
päästökulma on suuri, saavutetaan suuri lastutilavuus hampaiden välillä, mutta
hammaskulma (γ) jää pieneksi ja hammas hoikaksi. Tämä voi aiheuttaa hampaan
murtumisen suurien lastuamisvoimien yhteydessä /17/.

4.5 Hammasmuodot
Hampaan muodolla on suuri merkitys sahaustapahtumaan. Hampaan muodot eivät ole
standardisoitu vaan jokaisella terävalmistajalla on omat nimityksensä monesti lähes
identtisille

hammasmuodoille.

Terävalmistajilla

on

myös

omia

patentoituja

hammasmuotoja, jotka usein on tarkoitettu erityissovelluksiin. Hampaan muotoilulla
pystytään vaikuttamaan hampaan kestävyyteen, lastutilan suuruuteen, kappaleeseen
pureutuvuuteen sekä lastuamisvoimiin. Alla olevissa kappaleissa on esitelty Bimetalliterien yleisimmät erilaiset hammasmuodot.
4.5.1

Standard-tyypin hammas

Kuvassa 13 on ns. Standard- tai N-tyypin hammas, joka on lähes jokaisen terävalmistajan
terävalikoimassa. Sen tunnuspiirteitä ovat 0-asteen rintakulma ja hampaan kärjestä alkava
koko hampaan mittainen tasainen päästö sekä pyöreä lastutila hampaiden välissä. Ntyyppisesti hammastettu terä on tarkoitettu pehmeiden lyhytlastuisten materiaalien kuten
kone- ja automaattiterästen ymv. sahaukseen. Hammastus on tukeva ja terä sopii myös
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profiilien sahaukseen sekä muotojen leikkaukseen pystyvannesahauksessa /7, 18/.

Kuva 13. Standard- eli N-tyypin hammastus.
4.5.2

Hook-tyypin hammas

Hook-tyypin hammas on myös erittäin yleinen jokaiselta terävalmistajalta löytyvä
hammasprofiili. Hook-tyypin hampaassa on yleensä 10 - 16 asteen päästökulma ja
hampaiden välinen lastutila on ikään kuin koukkumainen, mistä hampaan nimityskin
todennäköisesti

tulee.

Hampaassa

on

suora

päästöpinta,

kuten

N-tyypin

hammastuksessakin mutta poikkeuksiakin on. Käytetystä rintakulmasta riippuen Hooktyypin

hammastus

pitkälastuisten

soveltuu

hankalasti

laajalle

materiaalikirjolle.

työstettävien

materiaalien

Yleisesti

sahauksessa

sitä
sekä

käytetään
suurilla

poikkileikkauksilla johtuen suuremman rintakulman tuomasta aggressiivisemmasta
pureutuvuudesta kappaleeseen. Kuvassa 14 on Hook–tyypin hammastus, johon on tehty
pieni kevennys päästöpintaan. Eroina N-tyypin hampaaseen on lastutilan koko sekä
hampaan poikkipinta-ala kuvanmukaisesti sivusta katsottuna /5, 7, 13/.
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Kuva 14. Hook-tyypin hammastus.
4.5.3

Profiilihammastukset

Erilaisia profiileja kuten putkia ja palkkeja sahattaessa vaaditaan hampaalta erityisesti
tukevuutta hammasrikkoa vastaan. Profiilien sahausta varten onkin monella valmistajalla
omat patentoidut hammasmuodot, joista parhaimman valinta voi osoittautua vaikeaksi
valintatehtäväksi. Yleensä käytetään pehmeintä ja samalla sitkeintä terämateriaalia ”Matrix
2”. Kuvassa 15 on laitevalmistaja AMADA:n kehittämä Protector–hammas, jossa on
erityisellä muotoilulla saatu tukevuutta hampaaseen ja kuitenkin suuri päästökulma
lämmön kehittymisen estämiseksi.

Kuva 15. Protector-hammastus.
Kuvassa

16

on

puolestaan

Wikuksen

profiilisahausta varten kehittämä Profile30

hammas. Positiivinen rintakulma ja erittäin tukeva hammasmuoto soveltuvat hyvin
ohutseinäisille putkille sekä erilaisille profiileille. Päästökulma on pieni, mikä voi aiheuttaa
lämpenemistä suuremmilla aineenpaksuuksilla /5/.

Kuva 16. Profile-hammastus.
4.5.4

Yhdistelmämuodot

Bi-metalliterissä esiintyy myös erilaisten hammastusten yhdistelmiä. Samassa terässä voi
olla kahta erilaista hammastusta kuten kuvassa 17 on esitetty. Yhdistelemällä erilaisia
hammasmuotoja pyritään yhdistämään useiden hammasmuotojen hyviä puolia. Kuvassa 17
etummaiset pienemmät Hook-tyypin hampaat leikkaavat kevyesti ja takana tulevat Profilemuotoillut hampaat vastustavat murtumista ja ottavat vastaan esimerkiksi materiaalin
epähomogeenisuudesta ja -puhtauksista sekä jännityksistä tulevia shokkimaisia iskuja /5/.

Kuva 17. Laitevalmistaja AMADA:n EB II -hammastus.
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4.6 Haritus
Vannesahan terän hampaat on taivutettu erilaisissa sarjoissa joko oikealle tai vasemmalle
ja väliin voi jäädä taivuttamattomiakin hampaita. Tätä kutsutaan terän haritukseksi.
Harituksen tehtävänä on luoda terälle riittävä tila kulkea juuttumatta työkappaleeseen.
Lisäksi harituksen aikaansaama tila on oltava riittävä, jotta lastut pääsevät hyvin
kulkeutumaan pois sahausraosta ja jotta lastuamisneste pääsee sahauskohtaan.
Erilaisilla

haritusmalleilla

voidaan

vaikuttaa

sahauksen

pinnanlaatuun,

terän

juuttumistaipumukseen sekä hukkaan menevän materiaalin määrään. Esimerkiksi
sahattaessa profiileja (I-palkki), joissa voi olla sisäisiä jännityksiä, on tärkeää, että
sahausrako on riittävän suuri, jottei jännitysten lauetessa ja kappaleen mahdollisesti
vääntyessä sahauksen aikana tapahdu terän juuttumista. Vääränlainen haritus ei välttämättä
ilmene terän juuttumisena vaan seurauksena voi olla vain kitkasta johtuvaa lämpöä ja terän
nopea loppuun kuluminen /19/.
4.6.1

Bi-metalliterien yleisimmät haritustavat

Terien haritustavoista on lähes yhtenevät merkintätavat jokaisella terävalmistajalla. Alla on
esitelty yleisimmät Bi-metalliterän haritusmallit.
4.6.1.1

Raker set -haritus

Raker set -haritus on yleisimmin metallin sahauksessa käytetty haritusmuoto. Tässä
haritusmallissa on yksi harittamaton hammas, yksi vasemmalle haritettu, yksi oikealle
haritettu, ja jälleen harittamaton hammas. Tätä haritusmallia käytetään tasaisella
hammasjaolla varustetuissa yleisterissä ja se soveltuu erittäin hyvin kaikentyyppisille
teräksille ja materiaalipaksuuksille, jotka ovat yli 5 mm. Kuvassa on 18 Raker set –
haritettu terä /5,7,9,13/.
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Kuva 18. Raker set –haritettu terä.
4.6.1.2

Variable set -haritus

Variable set -haritusta käytetään yleisesti vaihtelevalla hammasjaolla varustetuissa terissä.
Variable set -haritustavassa on yksi harittamaton hammas ja tämän jälkeen loppu
hammasintervalli on vuoroin haritettu vasemmalle ja oikealle. Variable set -harituksessa
voi ensimmäinen haritettu hammaspari olla vähemmän taivutettu kuin toinen pari. Tämä
haritustapa vähentää värinätaipumusta ja tekee sahaustapahtumasta hiljaisemman. Yleisesti
tätä haritusta käytetään ruostumattoman teräksen ja muiden vaikeiden materiaalien
sahaukseen tarkoitetuissa terissä. Kuvassa 19 on Variable set –haritettu terä /5,7,8/.

Kuva 19. Variable set –haritettu terä /8/.
4.6.1.3

Wave set -haritus

Wave set -haritustavassa on ensin harittamaton hammas, sitten kolme erisuuresti haritettua
hammasta oikealle, harittamaton hammas ja kolme erisuuresti vasemmalle haritettua
hammasta. Tämä haritusmalli soveltuu erityisesti ohuille aineenpaksuuksille, ja sen
yhteydessä käytetyt hammasjaot ovat erittäin pieniä. Ohuet putket ja profiilit sekä
ohutlevyt ovat Wave set -harituksen ominta käyttöaluetta. Kuvassa 20 on Wave set –
haritettu terä /7/.
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Kuva 20. Wave set –haritettu terä /8/.
4.6.1.4

Muut Bi-metalliterien haritukset

Bi-metalliteriin on saatavana vielä lukuisia muitakin harituksia. Lähes jokaiselta
terävalmistajalta löytyy omia patentoituja haritustyyliä ja teriä jopa haritetaan asiakkaan
toiveiden mukaisesti.
4.6.2

Kovametalliterien haritus

Kovametalliteriä on sekä haritettuja että harittamattomia. Harittamattomissa terissä ei ole
samalla

tavoin

taivutettuja

hampaita

kuten

hiiliteräs-

ja

Bi-metalliterissä.

Kovametalliterässä terän runkoon juotettu teräpala on leveämpi kuin muu terä, jolloin
haritusta ei välttämättä tarvita. Kovametalliterien yhteydessä puhutaan muotoon hiotusta
hampaasta, joka vastaa Bi-metalliterän haritusta ja keventää yhteen teräpalaan kohdistuvaa
rasitusta sekä jakaa lastun useampaan osaan. Yleisesti, ohuimmaksi hiottu hammas on
korkein, joka helpottaa tunkeutumaa kovaan työkappaleeseen. Kuva 21 havainnollistaa
hampaiden hionnan merkitystä /7/.

Kuva 21. Kovametalliterän haritus hampaita hiomalla.
Haritetuissa kovametalliterissä käytetään poikkeuksetta Raker set -haritusta. Monesti
haritetuissa terissä on yksi muotoon hiottu hammas, joka keventää hieman hampaisiin
kohdistuvaa rasitusta.
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4.6.3

Harituksen yhteys syntyvään pinnanlaatuun

Haritus vaikuttaa syntyvään pinnanlaatuun. Kuvasarja kuvassa 22 esittää pinnanlaadun
syntymistä Raker set -haritetulla terällä. Periaatteessa pinnan profiili on kolmionmallinen
(alarivin keskimmäinen kuva), ennen kuin terän reunaan hioutuu pieni pyöristys.

Kuva 22. Pinnanlaadun muodostuminen vannesahauksessa.
4.6.4

Haritus ja ghosting -ilmiö

Ghosting-ilmiö on harituksen aikaansaama pinnanlaadun heikkenemä, jota esiintyy etenkin
pyöreillä profiileilla. Sahattuun pintaan on ikään kuin piirtynyt sahattavan profiilin muoto.
Kuvassa 23 on esimerkki ghosting–ilmiöstä.
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Kuva 23. Ghosting–ilmiö.
Ghosting–ilmiö syntyy sahauksen alussa. Se johtuu siitä, että haritetun hampaan
tunkeutuessa materiaaliin terä taipuu hieman passiivivoiman vaikutuksesta (passiivivoima
on terää sivusuunnassa kappaleesta irti työntävä voima). Toiseen suuntaan haritetun
hampaan tullessa mukaan sahaukseen, terä taipuu taas toiseen suuntaan ja edellä menevä
hammas leikkaa enemmän sivusuunnassa piirtäen haamukuvion sahauspintaan. Ilmiö
esiintyy

luonnollisesti

voimakkaimmin

tangon

reunoilla.

Harittamattomilla

kovametalliterillä ghosting-ilmiötä ei esiinny /19/.
4.6.5

Yhteenveto terägeometriasta

Edellisistä luvuista käy ilmi, että pelkkään terägeometriaan liittyy hyvin monia
parametreja. Samasta terästä voi löytyä vaihteleva hammasjako, hampaan korkeus, haritus,
rintakulma sekä mahdollisesti vielä erilainen hammasmuoto peräkkäisissä hampaissa.
Näistä seikoista johtuen terävalinta ei ole aivan yksinkertainen asia. Yhdellä materiaalilla
toimiva terä ei välttämättä toimi ollenkaan samankaltaisella rinnakkaismateriaalilla.
Erittäin hankalien materiaalien yhteydessä jopa eri toimitusten välillä on ollut suurta
hajontaa sahattavuudessa.
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5 LASTUNMUODOSTUS VANNESAHAUKSESSA SEKÄ
VANNESAHAUKSEN LASTUAMISPARAMETRIT
Vannesahaus on siis monileikkuisella terällä tapahtuvaa lastuamista. Kuvassa 24 on
havainnollistettu lastunmuodostusta, kuvassa olevat nuolet kuvaavat lastuamisvoimia
vannesahauksessa. Lastuamisvoima on kolmedimensionaalinen voimakokonaisuus, jossa
passiivivoima

Fp

vaikuttaa

kuvan

mukaisesti

vain

haritettuihin

hampaisiin.

Harittamattomien hampaiden tai terien tapauksessa tapahtumaa voidaan verrata yhden
hampaan osalta pistosorvaukseen, tai höyläykseen. Päälastuamisvoima Fc ja syöttövoima Ff
ovat suurimmat voimat, joita sahauksessa esiintyy ja ne kasvavat lähes lineaarisesti
lastunpaksuuden suhteen /20,21,22/.

Kuva 24. Vannesahauksessa vaikuttavat lastuamisvoimat.

5.1 Terän jännitystasot
Edellä mainitut lastuamisvoimat muodostavat yhdessä terän peruskireyden kanssa terän
kokonaisjännityksen. Kuvaan 25 on piirretty kunkin voiman terään aiheuttama väsymisen
kannalta olennainen jännitys. Syöttövoima Ff aiheuttaa terään sekä veto- että
puristusjännityksen.

Päälastuamisvoima

Fc

aiheuttaa

terään

kiristyksen

vetojännitystä sekä leikkausjännityksen, jota kuvaan 25 ei ole piirretty.
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kaltaista

Kuva 25. Terän jännitystasot.
Terän väsymisen kannalta merkitystä on terän kiristyksen aiheuttamalla perusjännityksellä
ja päälastuamisvoiman (Fc) siihen aiheuttamilla muutoksilla sekä syöttövoiman Ff
aiheuttamalla vetojännityksellä terän selkäosassa. Sen sijaan päälastuamisvoiman Fc
aiheuttama leikkausjännitys on merkityksetön väsymisen kannalta. /28/
Terään kohdistuva kokonaislastuamisvoima on pyörötankoa sahattaessa luonnollisesti
suurimmillaan tangon keskikohdassa. Tästä johtuen mm. terän katkeaminen tapahtuu
useimmiten tangon sahauksen keskivaiheilla ja vinoon sahaus on yleensä voimakkainta
samoin tangon keskikohdalla.

5.2 Lastuamisparametrit, tuottavuus / lastuamisteho
Vannesahauksen lastuamisparametreihin kiinni pääsemiseksi kannattaa asiaa lähestyä työn
tuottavuuden kannalta. Vannesahauksen tuottavuutta / lastuamistehoa arvioidaan sahatuilla
neliösenttimetreillä minuuttia kohti sorvauksesta tutun lastutilavuuden (lastuvirran) sijaan.
Tuottavuus määritellään yksinkertaisesti yhtälöllä:

Ps =

missä

A
,
ts

(1)

Ps = Keskimääräinen tuottavuus (cm2/min)
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A = sahattavan tangon tai profiilin poikkipinta-ala (cm2)
ts= katkaisuun käytetty aika (min)
Yllä oleva yhtälö antaa siis keskiarvon, kuinka paljon materiaalia katkaistaan pinta-alalla
mitattuna aikayksikössä.
Se kuinka suuriin tuottavuuslukuihin voidaan vannesahauksessa lastuttavuuden kannalta
päästä, riippuu seuraavista tekijöistä:
-

Lastuamisnopeus (m/min)

-

Syöttö (mm/min)

-

Terän hammasjako ja hampaan muoto

-

Lastuttavan profiilin muoto ja koko sekä

-

Terän kestoikä.

5.3 Lastuamisnopeus
Lastuamisnopeudella vannesahauksessa tarkoitetaan terän nopeutta lastuavan särmän
kärjessä. Yksikkönä käytetään m/min ja lastuamisnopeuden arvot voivat vaihdella erittäin
hankalasti lastuttavien materiaalien 10 m/min:sta aina koneteräksille suositeltuun 160
m/min:iin asti. Taulukkoon 5 on koottu muutaman terävalmistajan suosituksia
lastuamisarvoista eri materiaaliryhmille.
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Taulukko 5. Lastuamisarvosuosituksia /5,7,9,13/.

Materialiryhmä

DIN

USA

St 37/42
A 570
St 52/60
A 572
C10/C15
Nuorrutus42CrMo4
4140
34CrNiMo6
4340
teräkset
16MnCr5
5115
Hiiletys-teräkset
20CrMo5
9S20
1212
Koneteräkset
Ruostumattomat
X5CrNi18 10
304
teräkset
X6CrNiMoTi17 12 2
316Ti
NiCr19NbMo
inconel 718
Superseokset
NiMo30
Hastelloy B
Rakenneteräkset

Lastumisnopeus (m/min)
Bi-metalli Kovametalli
60-100
100-130
50-90
90-120
50-70
50-70
55-75
55-75
80-130
30-50
30-50
10-20
15-25

70-90
70-90
80-100
80-100
100-160
70-80
65-75
20-30
20-35

5.4 Syöttö
Vannesahauksen yhteydessä syötöstä käytetään usein samaa yksikköä kuin tuottavuudesta
(cm2/min) ja terävalmistajat antavatkin terille suositellut tuottavuuden arvot, joita pitäisi
pyrkiä noudattamaan. Käytännössä valmistajan antamasta tuottavuuden arvosta on
laskettava joko mm/min syöttö tai katkaisuun kuluva aika, jotta päästään käytännön työssä
tarvittaviin parametreihin ja niiden lukuarvoihin. Katkaisuun kuluva aika saadaan laskettua
yhtälöstä 1 ja syöttö (m/min) yhtälöstä 2:

fk =

hkpl ⋅ Ps

missä,

(2)

A
fk = keskimääräinen syöttö (mm/min)
hkpl = kappaleen korkeus (mm)
A = sahattavan kappaleen pinta-ala (cm2)
Ps = sahauksen tuottavuus (cm2/min)

Syöttö vaikuttaa myös lastunmuodostukseen. Pienellä syötöllä sahattaessa hampaan
rintapinnasta vain osa lastuaa, syöttöä suurennettaessa koko hampaan särmä alkaa lastuta.
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Kuvasarja kuvassa 26 havainnollistaa syötön vaikutusta lastunmuodostukseen /5,7,20/.

Kuva 26. Lastunmuodostuksen muutos syötön muuttuessa /20/.
Jos käytössä ei ole valmistajan terälle antamaa syöttöä, voidaan sitä arvioida seuraavan
Wikuksen kehittämän hammasjakoon perustuvan kaavan (3) avulla:
Ps max = Vc (1,54 − 1,13 × lg tpi ) ,
missä,

(3)

Psmax = suurin mahdollinen syöttö (tai tuottavuus (cm2/min))
Vc = lastuamisnopeus (m/min)
lg tpi = logaritminen hammasjakokerroin

Sijoittamalla edelliseen yhtälöön valittu lastuamisnopeus ja käytössä oleva hammasjako,
saadaan ohjeellinen suurin mahdollinen syöttö (tuottavuus), joka ko. hammasjaon ja
lastuamisnopeuden yhdistelmällä voidaan saavuttaa. Yhtälö ei ota mitään kantaa hampaan
muotoiluun, jolla voidaan suurentaa lastutilavuutta terässä ja parantaa tuottavuutta. Lisäksi
yhtälön antama tulos on suoraviivainen eli sitä suurempi maksimaalinen tuottavuus, mitä
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harvempi hammastus. Tässäkin suhteessa yhtälö on virheellinen, sillä sahattaessa yli 300
mm:n kosketuspituuden omaavia kappaleita, on lastuamisnopeutta pienennettävä huonon
lastuamisnestesuihkun kohdistuvuuden, pidemmän hampaan kosketusajan ja tästä johtuvan
lisääntyneen lämmön takia. Yhtälöllä saadaan kuitenkin hyvä suuntaviiva, mitä
suuruusluokkaa tuottavuus voi olla /7/.
Edelliset yhtälöt keskittyvät keskimääräiseen tuottavuuteen eli keskiarvoon, joka
katkaisussa saadaan minuuttia kohti. Edellä kuvattu tilanne sopii hyvin esimerkiksi
neliöprofiilille, jossa sahauspituus on vakio koko sahattavan pinnan matkalta. Mutta
esimerkiksi tangon sahauksessa profiilin muoto vaikuttaa siten, että vakiosyötöllä
(mm/min) tuottavuus kasvaa kokoajan sahauksen edetessä kohti tangon keskustaa
pienentyen jälleen keskikohdan jälkeen. Tämä aiheuttaa mm. sen, että esimerkiksi 150
mm:n neliötangon katkaisuaika on 3 minuuttia, mutta ∅150 mm:n pyörötangon
katkaisuaika on vain 2 minuuttia 20 sekuntia samalla 75 cm2/min keskimääräisellä
tuottavuudella / lastuamisteholla. Lastunpaksuus on siis suurempi pyörötangon tapauksessa
käytettäessä keskimääräistä tuottavuutta syötön mittarina. Tästä johtuen tulisi syötön
yhteydessä käyttää mieluummin mm/min -arvoja, sillä terä ei kestä rikkoontumatta suuria
lastunpaksuuksia oli profiilinmuoto mikä tahansa.

5.5 Lastunpaksuus
Lastunpaksuus

vannesahauksessa

on

yllättävän

monimutkainen

asia.

Yleisesti,

vaihtelevalla hammasjaolla varustettu terä lastuaa ainakin neljää eri paksuista lastua.
Lastuamisnopeudesta sekä syötöstä voidaan johtaa nimellinen hammaskohtainen
lastunpaksuus hi, joka ei huomioi harituksen vaikutusta:

hi =

f k ⋅ et
,
1000 ⋅ Vc

missä

(4)

hi = nimellinen hammaskohtainen lastunpaksuus (mm)
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et = hampaiden välinen etäisyys (mm)
Vc = lastuamisnopeus(m/min)
fk = keskimääräinen syöttö (mm/min)
Yhtälöllä saatava lastunpaksuus on siis paksuus, joka on harittamattomassa tasaisella
hammasjaolla varustetussa terässä, jossa hampaankorkeus on vakio.
Hammaskohtainen harituksen huomioiva lastunpaksuus h1n, (mm) saadaan lisäämällä
edelliseen yhtälöön (4) termi (nz+1):

h1n =

missä

(n z + 1) ⋅ f k ⋅ et
,
1000 ⋅ Vc

(5)

nz = kahden samalla tavoin haritetun hampaan välissä olevien hampaiden
lukumäärä.

Kuva 27 havainnollistaa lastunpaksuuden muodostumista tapauksessa, jossa hammasjako
on tasainen 2TPI ja haritus tyyliä neutraali-vasen-oikea-neutraali. Kyseisen harituksen
tapauksessa todellinen hammaskohtainen lastunpaksuus on kolminkertainen nimelliseen /
teoreettiseen lastunpaksuuteen verrattuna ja kaikki lastut ovat tasapaksuja.

Kuva 27. Lastunpaksuus 2 TPI-hammasjaon Raker-set -harituksen yhteydessä.
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Kuva 28 esittää lastunmuodostusta tapauksessa, jossa jako on ¾ TPI ja haritus neutraalivasen-oikea-vasen-oikea-vasen-oikea-neutraali.

Nyt

lastunpaksuus

on

jo

hieman

hankalampi käsite, sillä terä muodostaa kolmea eri paksuista lastua, jotka vielä hieman
vaihtelevat vaihtelevasta hammasjaosta johtuen /21/.

Kuva 28. Lastunpaksuus ¾ TPI -terällä Variable set -harituksen yhteydessä /21/.

5.6 Terän kestoikä
Terän kestoikää arvioidaan yleisesti pinta-alayksikköä (m2) käyttäen. Kuitenkaan yksikään
terävalmistaja ei anna omien lastuamisarvosuositustensa pohjalta terän kestoikiä.
Kokemusperäiset havainnot teränkestoiästä osoittavat että Bi-metalliterillä teränkestoikä ja
tuottavuus on parhaimmillaan hammasjaon ollessa 2/3 TPI ja kun sahattavan umpiaineen
halkaisija on välillä 200-300 mm. 200-300 mm halkaisijan edullisuus johtuu
todennäköisesti seikasta, että kyseisillä halkaisijoilla voidaan saavuttaa paljon sahattuja
neliöitä vähillä kappaleeseen sisäänsyöttö- / ulostulokerroilla, jotka rasittavat terää
sahattaessa pienempiä halkaisijoita. Edellistä suuremmilla halkaisijoilla taas terä lämpenee
paljon johtuen huonommasta lastuamisnesteen kulkeutumisesta sahauskohtaan ja
pidemmästä yksittäisen hampaan lastuamisajasta. Tämän seurauksena syöttöä on
vähennettävä ja niin ollen myös tuottavuus vähenee /3/.
Myös terän pituus vaikuttaa kestoikään. Mitä pitempi terä, sitä suurempi on kestoikä
johtuen suuremmasta määrästä hampaita sekä vähemmästä väsytyssyklien määrästä
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sahattua pinta-alaa kohti. Taulukkoon 6 on poimittu muutamia terän kestoikiä, joita
varmuudella on saavutettu.

Taulukko 6. Terän kestoikiä.
Materiaali
S355
25CrMo4
AISI 316
AISI 316
AISI4150

Syöttö
Kestoikä
2
(cm /min)
m2
bi-metalli
60
27
bi-metalli
55
40
bi-metalli
6,5
3,8
kovametalli
26
8-11
bi-metalli
8
5-7,5

Terätyyppi

Kestoikätaulukosta havaitaan, että terän kestoiät ovat hyvin paljon vaatimattomampia
sahattaessa ruostumattomia teräslaatuja.
Terän kireydellä on myös tärkeä osuus terän kestoikään. Terän ollessa liian kireällä siihen
kohdistuu normaalia suurempia jännitystasoja, ja tällöin poikkiväsyminen on nopeampaa.
Taulukossa 7 on erään terävalmistajan suosituskireydet eri terän korkeuksille.

Taulukko 7. Teränkireys suositukset /23/.
Terän korkeus
5-20mm
20-25mm
25mm ja yli

Kireys suositus Mpa
100-140
140-210
210-260

5.7 Lastuamisneste vannesahauksessa
Lastuamisnestettä

käytetään

vannesahauksessa

lähes

aina

sekä

Bi-

että

kovametalliteräsahauksessa. Sahauksessa lastuamisnesteen tehtävät ovat:
-

Jäähdyttää

-

Voidella sekä sahaustapahtumaa että teräohjaimia ja

-

Huuhdella lastut pois terästä.

Bi-metalliterien yhteydessä käytetään sekä emulsiopohjaisia nesteitä että lastuamisöljyjä.
Öljyjen käyttö on rajoittunut tapauksiin, joissa sahataan erittäin hankalia materiaaleja ja
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joissa työstökarkenevuus ja materiaalin muut ominaisuudet vaativat runsasta voitelua.
Emulsioita taas käytetään yleisesti. Suositellut emulsion vahvuudet vaihtelevat materiaalija teränvalmistajakohtaisesti välillä 3-25 %. Suurimpia vahvuuksia suositellaan jälleen
työstökarkeneville erikoismateriaaleille /5,7, 24/.
Nestesuihkut tulee suunnata siten, että nestettä valuu runsaasti terää pitkin molemmilla
puolilla sahattavaa kappaletta. Yleensä Bi-metalliterille tarkoitetuissa sahoissa nesteen
suihkutus tapahtuukin teräohjaimia pitkin.
Kovametalliterien yhteydessä käytetään yleensä samoja emulsiota kuin Bi-metallinkin,
mutta seoksien tulee olla runsaampia. Suositukset ovat 10 %:sta ylöspäin riippuen
terävalmistajasta. Samoin kuin Bi-metallinkin kanssa, tulee nestettä ohjata runsaasti terää
pitkin ja suositus on, että terälle lisätään ylimääräinen nestehuuhtelu ainakin ensimmäisen
käyttökerran yhteydessä, jotta jäähdytys on varmasti riittävä ensikokeilun yhteydessä /24/.
Kovametalliteriä käytettäessä nesteen kunnosta tulee huolehtia tarkasti. Sahattaessa
suurilla lastuamisnopeuksilla nesteeseen kerääntyy nopeasti epäpuhtauksia, jotka pilaavat
nesteen ja aiheuttavat ennenaikaista terän kulumista. Kovametallisahauksen yhteydessä
nesteen kuntoa tulee tarkkailla jatkuvasti ja nesteen vaihdot suorittaa säännöllisesti /24/.

5.8 Uuden terän sisäänajo
Uusi terä täytyy lähes poikkeuksetta ns. ajaa sisään käyttäjän toimesta. Vain muutamia
kovametalliteriä toimitetaan valmiiksi sisään ajettuina. Uuden terän sisäänajon
tarkoituksena on saada leikkaavaan särmään pieni pyöristys ja poistaa mahdollinen
mikrojäyste terän leikkaavasta särmästä. Sisäänajon on todettu parantavan terän
kulumisenkestoa merkittävästi. Tiedossa on tapauksia, joissa liian vähäisen sisäänajon
seurauksena uusi terä on alkanut sahata vinoon lähes välittömästi. Mitä kovempi
terämateriaali tai pehmeämpi sahattava materiaali, sitä suurempi sahattu pinta-ala
sisäänajoon tarvitaan. Terävalmistajien suositukset sahatuista pinta-aloista vaihtelevat
välillä 0,03-0,5 m2 /3,5,7,15/.
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5.8.1

Bi-metalliterän sisäänajo

Sisäänajon suorittamiseen valmistajat antavat erilaisia ohjeita sahattavan pinta-alan osalta
mutta suoritustapa on useimmissa tapauksissa yhtenevä. Sisäänajossa käytetään samaa
lastuamisnopeutta kuin varsinaisessa sahauksessa, mutta syöttönä käytetään alussa n. 3050 % varsinaisesta sahaussyötöstä. Pienellä syötöllä sahataan noin 10 minuuttia, jonka
jälkeen syöttöä lisätään vähitellen kohti varsinaista leikkuusyöttöä, niin että saavutetaan
vaadittu sisäänajopinta-ala. Sisäänajossa voi toisinaan esiintyä värinää, jota voi pyrkiä
ehkäisemään pienentämällä hieman lastuamisnopeutta. Sisäänajon alussa voidaan myös
käyttää pienempää nopeutta kuin varsinainen lastuamisnopeus mutta tämä ei ole
välttämätöntä /5,7/.

5.8.2

Kovametalliterän sisäänajo

Kovametalliterän sisäänajo poikkeaa Bi-metalliterän sisäänajosta sekä käytettävän
lastuamisnopeuden että sahattavan materiaalimäärän osalta. Käytettäväksi suositellaan noin
2/3 varsinaisesta lastuamisnopeudesta ja noin 50 % syötöstä. Näillä arvoilla sahataan
vähintään 20 minuuttia, jonka jälkeen nopeus ja syöttö nostetaan vähän kerrallaan
tavoitetasolle; nopeutta nostetaan aina ensin /24/.
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6 TERÄN KULUMISMEKANISMIT JA VAURIOMUODOT
Seuraavissa kappaleissa on esitelty vannesahauksessa esiintyvät terän kulumismekanismit.
Kappaleessa on käsitelty myös muita terän vauriomuotoja ja niiden aiheuttajia sekä
metallin vannesahaukseen yleisesti liittyviä ongelmia kuten värinää ja terän juuttumista
työkappaleeseen.

6.1 Viistekuluminen
Viistekuluminen on tavallisin ja luonnollinen kulumismuoto niin kovametalli- kuin Bimetalliterillekin. Viistekuluminen

tapahtuu

vähän

kerrassaan

terän käyttötuntien

lisääntyessä ja aiheuttaa lopulta sen, että terä ei enää pure tai se alkaa sahata vinoon.
Viistekuluminen on yleensä suurempaa hampaan toisella laidalla harituksesta johtuen, ts.
kovemmalla vastuksella oleva terän puoli kuluu enemmän, kuvassa 29 on esimerkki
viistekulumisesta. Kuvassa oleva terä on ns. loppuun ajettu Hook-tyyppinen Bi-metalliterä,
jossa viistekulumisen maksimiarvoksi mitattiin 0,4 mm. Kuva 30 on esitetty harituksen
vaikutusta viistekulumiseen eri tavoin haritetuissa hampaissa. Kuvasta voidaan nähdä
harittamattoman hampaan tasainen kuluminen molemmilta sivuilta, kun taas haritetut
hampaat pyrkivät kulumaan harituksen puoleiselta sivulta enemmän.

Kuva 29. Bi-metalliterän viistekulumista.
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Kuva 30. Harituksen vaikutus viistekulumiseen /20/.
Viistekulumisen ollessa nopeaa syy löytyy usein virheellisistä lastuamisarvoista, huonosta
vanteen sisäänajosta, väärästä nesteen konsentraatiosta tai nestevirran suuntauksesta.
Virheellisillä lastuamisarvoilla tarkoitetaan nopean viistekulumisen yhteydessä liian suurta
lastuamisnopeutta tai liian pientä syöttöä. Liian suuri lastuamisnopeus synnyttää paljon
lämpöä samoin kuin liian pieni syöttö. Liian pienen syötön yhteydessä terä ei lastua
kunnolla, vaan ikään kuin hioen ja tyssäten kappaleen pintaa synnyttäen paljon
ylimääräistä lämpöä. Liian pienen syötön käyttö on yleistä työstökarkenevien materiaalien
kuten ruostumattomien terästen yhteydessä. Merkkejä liiallisesta lämmöstä ovat
savuaminen, terän, lastujen sekä kappaleen värjäytyminen sinertäviksi /25/.
Virheellinen sisäänajo aiheuttaa myös terän nopean kulumisen. Jos teräsärmät ovat
kuluneet paljon enemmän harituksen puoleiselta sivulta, tai teräsärmästä näyttää
lohjenneen irti pieniä paloja pian terän vaihdon jälkeen, voi ennenaikaisen kulumisen syy
olla virheellisessä sisäänajossa /25/.
Väärä nestesuihkun suuntaus tai nesteen konsentraatio aiheuttaa myös terän voimakasta
lämpenemistä, joka taas aiheuttaa edellä mainitun nopean viistekulumisen.

6.2 Väsyminen, väsymismurtuma
Väsyminen on tavanomainen terän kulumismuoto sahattaessa pehmeitä seostamattomia
teräksiä. Siinä terän hampaat jäävät vielä teräviksi ja terä on lastunnut loppuun asti hyvin
mutta terärunko yksinkertaisesti väsyy

poikki. Yleensä väsymismurtuma alkaa

hammasvälin pohjasta tai terän selkäosasta, ja etenee melko suoraviivaisesti terän poikki.
49

Väsymismurtuman syntymiseen vaikuttaa olennaisesti terän kireys, oikein valittu terän
korkeus, oikein säädetyt teränohjaimet sekä lastuamisarvot. Kuvassa 31 on tyypillinen
väsymismurtumalla katkennut terä, jossa murtuma on alkanut hitsin muutosvyöhykkeeltä
terän selkäosasta /25,26/.

Kuva 31. Väsymismurtumalla katkennut terä.
Liiallinen terän kireys aiheuttaa terään voimakkaan taivutusrasituksen, jonka seurauksena
on terän nopea väsyminen ja katkeaminen. Liian korkean tai paksun terän valitseminen
suhteessa sahan vetopyöriin aiheuttaa myös samanlaisen, liiallisen taivutusrasituksen. Eräs
käytännön merkki liiallisesta teränkireydestä on sahasta irrotetun terän kiertyminen 8muotoon (kuva 32) normaalin 0-muodon sijaan. Tällöin sahassa on usein myös kuluneet
teräpyörät, jotka aiheuttavat terän venymisen selkäpuolelta ja kiertymisen kahdeksikon
muotoon /25/.
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Kuva 32. Kahdeksikon muotoinen väsynyt terä /25/.
Väärin

säädetyt

tai

kuluneet

teränohjaimet

voivat

aiheuttaa

terään

myös

taivutusjännityksen, joka johtaa terän väsymiseen. Väärin säädetyistä tai kuluneista
teränohjaimista selkeimpiä merkkejä ovat terän runkoon tulevat jatkuvat koko terän
pituiset kulumisjäljet. Väärin säädetty terän ylätuenta tai liian suuri syöttö aiheuttavat terän
selkäosan kasaan painumista, sekä mahdollisesti puutteellisen jäähdytyksen kanssa
selkäosan työstökarkenemista. Karennut terä on entistä alttiimpi väsymismurtumille.
Kuvan 33 kaltaiset säröt terän selkäosassa kertovat suurista syöttöarvoista ja alkaneesta
väsymismurtumasta. Säröt on helppo havaita silmällä ja niistä kertoo myös ”klikkaava”
ääni sahauksen aikana /25,26,27/.

Kuva 33. Terän selästä alkanut väsymismurtuma.
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6.3 Lohkeaminen / kovametallikärjen irtoaminen
Toisinaan terästä lohkeaa irti yksi tai useampia peräkkäisiä hampaita / kovametallikärkiä.
Jo yhden hampaan poislohkeaminen saa aikaan nopean terän loppuun kulumisen. Terän
lohkeamiseen johtaa useimmiten hankala kappaleeseen sisään- tai ulosmeno, liian tiheä tai
harva hammasjako, vääränlainen hammasgeometria tai väärät lastuamisarvot. Kuvassa 34
on kuvattu yksi hammas Hook-hammastetusta Bi-metalliterästä, jossa useista peräkkäisistä
hampaista oli lohjennut hankalan kappaleesta ulostulon seurauksena pikateräskärki irti /5/.

Kuva 34. Terästä irti lohjennut pikateräshammas sivustapäin kuvattuna.
Liian tiheä hammasjako aiheuttaa sen, että lastut eivät mahdu lastutilaan. Tämä johtaa
lastujen kiinnihitsautumiseen terään ja lastuamisvoimien kasvamiseen, jonka seurauksena
hampaat joko lohkeavat irti tai kuluvat nopeasti loppuun. Terä voi myös katketa lastutilan
ylitäytöksen seurauksena /5,7, 26, 27/.
Liian suuri syöttö saa myös aikaan lastutilavuuden täyttymisen ja mahdollisen hampaan
lohkeamisen. Lastuharjan huono toiminta sekä lastuamisnesteen huono suuntaus voivat
myöskin aiheuttaa lastutilavuuden täyttymistä ja hampaiden lohkeamista.
Liian harva hammasjako sahattavan poikkileikkauksen kokoon nähden yhdistettynä kovaan
syöttöön aiheuttavat lastuamisvoimien kasvua ja kovia hammaspaineita erityisesti silloin,
kun vain muutama hammas lastuaa samaan aikaan kappaletta. Tämä johtaa usein hampaan
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lohkeamiseen ja terän tuhoutumiseen.

6.4 Värinä
Vannesahauksessa esiintyy aika ajoin myös värinää. Värinä on korkeataajuuksista ääntä,
joka on helppo tunnistaa. Värinä voi olla jatkuvaa tai huojuvaa. Värinä johtaa myös
vannesahauksessa nopeaan terärikkoon. Värinää esiintyy yleisimmin työstökarkenevilla
materiaaleilla kuten ruostumattomilla teräksillä. Värinän aiheuttajina ovat useimmiten
virheelliset lastuamisarvot, koneen riittämätön tukevuus, vääränlainen terägeometria,
riittämätön terän kireys sekä huono kappaleen kiinnitys /5,25,26,27/.

6.5 Terän juuttuminen
Joskus käy niin, että terä juuttuu työkappaleeseen ja tämän seurauksena terästä lohkeaa
hampaita irti tai terä katkeaa. Tämä vauriomuoto on yleinen sahattaessa erittäin isoja
kappaleita. Kiinnitysleukojen puristusvoima voi olla riittämätön ja kappaleet pääsevät
liikkumaan puristimissa katkaisun loppuvaiheessa, jolloin sahausura voi painua kiinni, terä
juuttuu kiinni ja seurauksena on terärikko. Toisinaan myös tangon sisäiset jännitykset
esim. tangon päissä aiheuttavat sen, että sahausura painuu kiinni sahauksen aikana ja terä
vaurioituu. Terän juuttumisesta jää terään yleensä painaumia tai merkkejä lähelle
katkeamispintaa kuten kuvan 35 terässä.
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Kuva 35. Kiinni juuttuneen terän vauriot näkyvät selvinä painaumina katkeamiskohdan
ympärillä.

6.6 Vino / kiero sahauspinta
Vino sahauspinta johtuu siitä, että terän taivutusjäykkyys ei ole riittävä. Terä ei kestä
kiertymättä siihen kohdistuvaa taivutusjännitystä, vaan ikään kuin nurjahtaa.
Vinoon sahauspintaan on yleisimmin syynä kulunut terä. Tämä johtaa syöttövoiman
kohoamiseen ja terän taipumiseen. Sama ilmiö syntyy myös liian tiheällä hammastuksella.
Myös liian suuri syöttö, löysällä oleva terä tai liian kauas toisistaan säädetyt teräohjaimet
voivat aiheuttaa vastaava ongelman. Kokemus on osoittanut myös, että kuluneet
teräohjaimet, lastut teräohjaimissa sekä väljät ohjainrullat voivat myös johtaa vinoon
leikkauspintaan /5,27/.
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7 VANNESAHAUKSEN KUSTANNUKSET
Vannesahauksen kustannukset koostuvat viidestä kustannustekijästä; pääoma-, käyttö-,
terä-, materiaali- ja laatukustannuksista. Huomion kiinnittäminen vain terän hintaan ei anna
kokonaiskuvaa asiasta vaan kustannuksia on tarkasteltava kustannus per katkaisu näkökulmasta edullisimman terävaihtoehdon löytämiseksi. Seuraavissa luvuissa on tutkittu
kustannusten muodostumista vannesahauksessa.

7.1 Pääoma- ja käyttökustannukset
Koneen pääoma- ja käyttökustannusten kustannus per katkaisu –osuuden selvittämiseksi
kokonaiskustannuksista on ensin määritettävä konetuntihinta, joka koostuu seuraavista
tekijöistä:
-

Koneen pääomakulut

-

Koneen käyttökulut, joihin kuuluu työntekijän palkka-, sähkö- ja lastuamisnestekulut

-

Koneen huoltokulut ja

-

Kiinteät kulut, joihin kuuluvat rakennuksen pääomakulut, lämmitys ymv.

Näiden tietojen pohjalta lasketaan seuraavan kaavan mukaan konetuntihinta, jota käytetään
koko kustannuslaskennan pohjana:

KTH =

PÄÄOMAK . + KÄYTTÖK . + HUOLTOK . + KIINTEÄT K .
, (6)
VUOSITTAISET KÄYTTÖTUNNIT

missä
KTH = konetuntihinta.
Seuraavaksi määritetään yhden kappaleen katkaisuun kuluva kokonaisaika, joka lasketaan
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seuraavasti:

KOKONAISAIKA = VARSINAINEN SAHAUSAIKA + SIVUAJAT ,

(7)

missä varsinainen sahausaika tarkoittaa kappaleen katkaisuun kuluvaa aikaa ja sivuajat
tarkoittavat terän pikaliikkeisiin ja kappaleen / nipun siirtoon kuluvaa aikaa. Nyt voidaan
määrittää lopullinen koneen käytöstä syntyvä kustannus per katkaisu, KJKK, seuraavasti:
KJKK = KTH ∗ KOKONAISAIKA

(8)

7.2 Teräkustannukset

Katkaisukohtainen teräkustannus muodostuu seuraavien tekijöiden summana:
-

Terän hinta ja

-

Teränvaihtokustannus,

jossa teränvaihtokustannus muodostuu seuraavasti:
TERÄNVAIHTOKUSTANNUS =
TERÄNVAIHTOAIKA * KTH + TERÄNVAIHTOTYÖN HINTA

(9)

Teräkustannus per katkaisu, TKK, saadaan seuraavan yhtälön mukaisesti /24/:
TKK =

TERÄN HINTA + TERÄNVAIHTOKUSTANNUS
SAHATTUJEN KAPPALEIDEN LKM
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(10)

7.3 Materiaalihukkakustannukset

Materiaalihukkakustannusten laskeminen voi aluksi ajatellen tuntua turhalta vannesahan
terien ollessa hyvin kapeita. Mutta esimerkiksi tapauksessa, jossa sahataan 20 mm leveitä
kappaleita

tangosta,

edustaa

materiaalihukkakustannus

jo

yli

10

%:ia

koko

materiaalikustannuksista käytettäessä 3 mm:n levyistä kovametalliterää. Kysymyksessä ei
siis ole lainkaan merkityksetön tekijä, vaan tekijä, joka tulee ottaa huomioon etenkin
kalliita raaka-aineita sahattaessa. Materiaalihukkakustannus per katkaisu lasketaan
seuraavasti /24/:

MTHK = W ∗ A ∗ MKH

,

(11)

missä

MTHK = materiaalihukkakustannus per katkaisu
W = terän harituksen kokonaisleveys
A = yhden katkaisun pinta-ala ja
MKH = materiaalin kilohinta.

7.4 Laatukustannukset

Vannesahauksen laatukustannukset ovat hankalammin määritettävissä, niin kuin
laatukustannukset yleensäkin. Seuraavat tekijät on kuitenkin otettava huomioon
sovelluskohtaisesti vertailtaessa esimerkiksi Bi- ja kovametalliteriä:
-

Pinnanlaatu

-

Sahauspituus, -suoruus ja toleranssit sekä

-

Jälkityön tarve.

Kovametalliterillä saavutetaan yleensä parempi pinnanlaatu kuin Bi-metalliterillä. Myös
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sahauspituuden ja –suoruuden suhteen kovametalliterät ovat usein tarkempia. Jos
kovametalliterän käytöllä pystytään poistamaan esimerkiksi oikaisusorvauksen tarve, ovat
syntyvät säästöt merkittäviä, ja näin ollen Bi-metalliterän käyttöön kohdistuu paljon
suuremmat laatukustannukset kuin kovametalliterään.
Myös terän luotettavuus on otettava huomioon erityisesti kalliita ja suuria aihioita
sahattaessa. Terän laatukustannukset nousevat erittäin suuriksi, jos esimerkiksi suuri ja
kallis inconel-aihio sahataan vinoksi. Noin ollen teränvaihto jokaisen sahattavan kappaleen
välillä on hyvinkin perusteltua. Laatukustannuksia on siis tarkasteltava siitä näkökulmasta,
jota pidetään sahauksen onnistumisen kannalta olennaisimpana. /15/

7.5 Kokonaiskustannukset

Sahaustapahtuman kokonaiskustannukset per katkaisu saadaan laskemalla edellä esitetyt
tekijät yhteen, siis:
SAHAUKSENKOKONAISKUSTANNUS = KJKK + TKK + MTHK + LAATUK

(12)

Sahauksen kokonaiskustannus katkaisua kohden on toimiva mittari arvioitaessa erilaisten
terien todellista kustannusta katkaisua kohti. Monesti huomataan, että pelkkä terän hinta ei
ole

määräävä tekijä

kokonaisedullisinta

terävaihtoehtoa etsittäessä, etenkin

laatukustannuksissa pystytään saamaan säästöjä.
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8 SAHAUSKOKEIDEN SUORITTAMISESTA
Seuraavissa luvuissa esitetään, kuinka sahauskokeita tulisi tehdä. Esitetyt asiat perustuvat
Arto Tanskasen diplomityön yhteydessä suorittamiin sahauskokeisiin ja niissä havaittuihin
hyviin käytäntöihin.
Sahauskokeiden suorittamisessa olisi hyvä noudattaa mahdollisuuksien mukaan seuraavaa
kolmeen vaiheeseen jaettua toimintamallia:
-

Esivalmistelut

-

Kokeen suoritus ja

-

Kokeen jälkeiset toimenpiteet.

8.1 Sahauskokeen esivalmistelut

Jokaista koetta varten suoritetaan esivalmistelut, joihin sisältyvät seuraavat asiat, jotka
raportoidaan koepöytäkirjaan:
-

Uuden terän vaihto ja teränkireyden tarkistus

-

Teräohjainten ja ohjainrullien kunnon tarkastus sekä tarvittaessa vaihto

-

Lastuharjan kunnon tarkistus ja tarvittaessa vaihto

-

Lastuamisnesteen pitoisuuden tarkistus ja tarvittaessa nesteen vaihto ja

-

Lastuamisnopeuden kalibrointi.

Teränkireyden tarkistus suoritetaan kuvan 36 manuaalisella kireysmittarilla, joka mittaa
terässä olevaa venymää. Nopeuden kalibrointi tehdään kuvan 37 teränopeuden mittaukseen
tarkoitetulla mittalaitteella.
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Kuva 36. Teränkireysmittari.

Kuva 37. Vanteen nopeuden mittaamiseen käytettävä mittari.

8.2 Sahauskokeiden suoritus

Jokainen koe suoritetaan saman käytännön mukaisesti eli terän kestoikää mitataan sahaten
kokeeseen valituilla lastuamisarvoilla kappaleita niin kauan, kunnes jokin kulumiskriteeri
täyttyy ja terä on käytännössä käyttökelvoton. Kriteerinä käyttökelvottomuudelle pidetään
terän katkeamista sekä vinoon sahausta.
Vinoon sahauksen rajana pidetään joko sahassa olevaa suoruuden valvontaa tai standardin
SFS-EN 22768-1 antamia suoruustoleransseja. Taulukkoon 8 on koottu standardin
suoruudelle antamat ohjearvot. Vinoon sahauksen alkaessa puhdistettiin teräohjaimet.
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Mikäli puhdistus auttoi ja vinoon sahaus loppui, sahausta jatkettiin /29/.
Taulukko 8. Standardin SFS-EN 22768-1 antamat suoruusvaatimukset.
Suoruustoleranssi
± 0°30′
± 0°20′
± 0°10′

Mitta-alue
mm
10-50
50-120
120-400

8.3 Sahauskokeen jälkeiset toimenpiteet

Kokeen jälkeen suoritetaan mahdollisuuksien rajoissa seuraavat toimenpiteet:
-

Terän kireyden tarkastus, ellei terä ole katkennut

-

Lastuamisnopeuden tarkastus koko katkaisun ajalta, ellei terä ole katkennut

-

Terän kulumisen mittaus, ellei terä ole katkennut

-

Lastuamisnesteen emulsiopitoisuuden mittaus ja

-

Koepöytäkirjan täyttö ja tarkastus.

Terän kulumisen mittaus voidaan tehdä esimerkiksi kuvan 38 työkalumikroskoopilla,
johon on rakennettu kiinnitysalusta terän osien kiinnitystä varten. Mittaus suoritetaan
leikkaamalla noin 200 mm:n pituinen pala irti neljästä eri kohdasta terää tasaisin välein, ja
mittaamalla 10 hampaan viistekuluminen kustakin palasta. Mittauksessa suljetaan
hammasjaon ja harituksen vaikutukset pois mittaamalla identtinen osa kustakin palasta.
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Kuva 38. Työkalumikroskooppi ja siihen rakennettu teränpidin.

Terien välisen paremmuuden vertaamiseen tai terien kulumismittauksen toteuttamiseen
liittyvää tietoa on sangen niukasti tarjolla. Siksi kokeiden osalta päätettiin soveltaa
sorvauksen

yhteydessä

käytettyä

keskimääräistä

viistekulumista.

Keskimääräinen

viistekuluminen on viistekulumisen keskiarvo mittaussektorilla ja mittaussektori oli tämän
testin tapauksessa koko hampaan leveys.
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9 HAVAINTOJA SAHAUSKOKEISTA
Seuraavissa luvuissa tullaan esittämään Arto Tanskasen diplomityössä toteutettuun
sahaustutkimukseen

liittyviä

havaintoja.

Vaikka

tulokset

esitetään

muusta

tutkimusympäristöstä irrotettuina, niin niiden toivotaan kuitenkin tässä muodossaankin
täydentävän aiemmin kerrottua.

9.1 Kovametalliterän käyttäytyminen Bi-metalliterille tarkoitetuissa sahoissa

Tutkimuksen aikana sahattiin kuudella kovametalliterällä. Vastoin ennakkokäsityksiä terät
toimivat vanhoissa sahoissa kohtalaisesti yltäen lähes samoihin sahattuihin pinta-aloihin
kuin Bi-metalliterätkin mutta noin 30-40 % nopeammin. Ongelmat, jotka liittyivät
kovametallin käyttöön, olivat lähinnä sahausraon laajennuksen puuttuminen sekä
lastuamisnesteen

riittämättömyys.

Tutkimuksen

aikana

kävi

myös

ilmi,

että

kovametalliterän kulumistapa on hieman erilainen kuin Bi-metalliterällä.
Kovametalliterillä saavutetut sahatut pinta-alat olivat siis samaa luokkaa kuin Bimetalliterilläkin. Monet terävalmistajat kuitenkin markkinoivat teriään siten, että niillä
saavutetaan suurempi kestoikä ja enemmän sahattuja neliömetrejä kuin Bi-metalliterillä, ja
vielä suuremmilla lastuamisarvoilla. Suoritetuissa kokeissa näin ei kuitenkaan käynyt.
Teriä tarkasteltaessa huomattiin, että ne olivat yksinkertaisesti kuluneet loppuun. Terissä ei
näkynyt merkkejä epänormaalista kulumisesta kuten vaurioita yms., muutamaa puuttuvaa
hammasta lukuun ottamatta. Syy nopeaan kulumiseen voi olla hitaamman kappaleeseen
sisään syötön puuttuminen käytetyistä sahoista. Tämä saattoi aiheuttaa hampaiden
irtoamista ja nopeampaa kulumista. Toinen syy voi olla riittämätön jäähdytys. Kaikissa
tapauksissa sahoista otettiin kaikki lastuamisnestekapasiteetti käyttöön, mutta siltikään
nestettä ei saatu sahauskohtaan kovin runsaasti. Tämä yhdistettynä suhteellisen suuriin
lastuamisnopeuksiin voi aiheuttaa sen, että lämpötilat nousivat korkeiksi ja teränkestoikä
lyheni. Kuten aiemmin todettiin, ovat vannesahan terissä käytetyt kovametallilaadut
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pehmeitä ja periaatteessa nopeasti kuluvia, enimmäkseen ruostumattomien materiaalien
sahaukseen tarkoitettuja.
Sahausraon laajennuksen puuttuminen ilmenee kuvassa 39; Akselin sahauduttua poikki,
koesahan terä pysähtyy ja automatiikka nostaa terän ylös (rakoa pitkin). Tällöin, kun
sahausrakoa ei laajenneta, terä raapii kappaletta tai saattaa pahimmillaan juuttua rakoon, ja
tuloksena ovat kuvan 39 kaltaiset naarmut. Ilmiö lyhentää epäilemättä terän käyttöikää.
Vastaavaa ongelmaa ei esiintynyt nippusahauksessa, sillä nippusahaustestissä käytetyssä
sahassa terä pyöri vielä ylösnousuvaiheessa.

Kuva 39. Nuolilla on osoitettu sahausraon laajentumattomuudesta johtuvat raapaisujäljet

kappaleessa terää ylös nostettaessa.

9.2 Kovametalliterän kulumisesta

Harittamattoman kovametalliterän kulumisen havaittiin olevan hieman erilaista verrattuna
haritettuun terään. Terässä on erikorkuisia hampaita ja kapein hammas on kaikkein
korkein. Siten lienee luonnollista, että kapein ja korkein hammas kuluu eniten, kun taas
levein ja matalin vähinten, joka kuluu käytännössä pelkästään teräsärmän nurkista. Kuva
40 havainnollistaa asiaa.
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Kuva 40. Kovametalliterän kuluminen.

9.3 Terän poikkiväsymisestä

Tutkimuksen aikana katkesi 9 terää kaikkiaan 17 sahatusta terästä, joten kysymyksessä on
tutkimuksen yleisin vauriomuoto pehmeitä teräksiä sahattaessa. Terän poikkiväsyminen
alkoi jokaisessa tapauksessa terän selkäosasta. Lisäksi muutaman terän tapauksessa teristä
löytyi useita säröjä, jotka olisivat pian johtaneet terän katkeamiseen. Koska murtuma alkoi
aina terän selkäosasta, voidaan päätellä, että pääasiassa syöttövoima aiheuttaa terän
väsymisen, ja terän kestoikä on suhteessa syöttövoimaan.
Kuusi yhdeksästä väsymismurtumasta lähti alulle hitsin läheisyydestä. Tästä voidaan
päätellä, että liitoshitsaus ei ollut useinkaan onnistunut täydellisesti vaan hitsiin jää
muutosvyöhykkeitä tai epäjatkuvuuskohtia, joista väsyminen alkaa. Kuvan 41 kuvaaja
esittää mitattua kovuutta terän hitsin yli 1 mm:n välein. Kuvaajasta havaitaan, että hitsi on
itsessään noin 60-70 HV:tä pehmeämpää kuin terän runkomateriaali. Tämä aiheuttaa noin
10 %:n laskun materiaalin murtolujuudessa, ja on osatekijä väsymismurtuman alkamiseen
hitsin läheisyydestä.
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Kovuus HV 10
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Kuva 41. Terän liitoshitsin ympäriltä mitattu kovuusjakauma.

Toinen havaittu seikka on se, että monesti liitoshitsauksessa on terään tullut hampaan ja
hammaspohjan muotovirheitä, jollainen näkyy kuvassa 42. Hitsin läheisyydessä oleva
hammas on selvästi ohuempi kuin muut, jolloin myös hampaan pohjaan syntyy helposti
muotovirhettä.

Kuva 42. Liitoshitsin aiheuttama hampaan ja hammaspohjan muotovirhe.

Lisäksi

hitsauksessa

tapahtuu

todennäköisesti
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”asentovirheitä”

hitsattavia

päitä

aseteltaessa. Tilannetta karrikoi kuva 43, ja tätä ongelmaa ilmentää se, että terä on joko
kulunut enemmän liitoshitsauksen läheisyydestä, tai ei ole juurikaan kulunut hitsin
kohdalta.

Hitsi

Kuva 43. Hitsin aiheuttama terän asentovirhe.

Tutkimuksen aikana havaittiin myös, että terän poikkiväsymisellä ja käytetyillä
lastuamisarvoilla on yhteys toisiinsa. Mitä suurempia lastuamisnopeuksia käytetään, sitä
nopeampaa on poikkiväsyminen. Yleisesti ottaen väsytystaajuudella ei ole merkitystä
kestoikään eli väsymiseen johtavien syklien määrään. Vannesahauksen tapauksessa taas
suuremman lastuamisnopeuden käyttäminen johtaa luonnollisesti nopeampaan terän
tylsymiseen. Tämä puolestaan edesauttaa syöttö- ja lastuamisvoimien kasvua, kasvaneet
voimat taas nopeuttavat terän poikkiväsymistä. Tästä seikasta johtuen terä ei kestä samaa
syklimäärää lastuttaessa suuremmilla nopeuksilla, vaan väsyy poikki nopeammin. Näin
ollen terien kestämää väsytyssyklimäärää ei voida pitää vakiona vaan se on riippuvainen
käytetyistä lastuamisarvoista.
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