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1 JOHDANTO 

 

Rouhinta on oleellinen osa koneistusta, siinä on tarkoitus poistaa tehokkaasti materiaalia 

ennen viimeistelyä. Tämä tavoite asettaa suuria vaatimuksia työkaluille sekä laitteille ja 

jossain määrin työstettävälle kappaleelle. Ongelmat rouhinnassa hidastavat kappaleen 

työstöaikaa ja siten koko kappaleen valmistusta. Pahimmillaan rouhinnan aiheuttamat 

ongelmat voivat johtaa työstetyn kappaleen hylkäämiseen, muun muassa kappaleeseen 

aiheutuvien mittavirheiden johdosta tai pintaan tulleen vian seurauksena. Sorvaus ja 

jyrsintä ovat kaksi käytetyintä lastuavan työstön menetelmää ja tässä työssä keskitytään 

vain näiden kahden menetelmän käsittelyyn. 

 

1.1 Työn tavoite, rajaus ja rakenne 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää millaisia ongelmia rouhintasorvauksessa ja 

-jyrsinnässä esiintyy ja miten näitä ongelmia on ratkaistu. Työssä käsitellään vain 

rouhintasorvausta ja -jyrsintää. Kirjallisuustutkimuksen lisäksi on suoritettu haastatteluja 

Etelä-Karjalan seudulla toimiviin pieniin ja keskisuuriin konepajoihin. Valitut konepajat 

tekevät pääsääntöisesti alihankintatuotteita, NC-ohjatuilla työstökoneilla. 

 

Työn alussa on lyhyehkö kuvaus molemmista koneistusmenetelmistä, jonka jälkeen 

perehdytään kirjallisuuteen perustuen rouhinnassa mahdollisesti esiintyviin yleisimpiin 

ongelmiin ja niiden syihin. Tämän jälkeen esitetään haastattelujen avulla selvinneitä 

käytännön esimerkkejä eri konepajayritysten ongelmista rouhintasorvauksessa ja –

jyrsinnässä, sekä heidän käyttämiä ratkaisuja näiden ongelmien poistamiseksi.  

 

1.2 Lastuava työstö 

 

Lastuavaksi työstöksi luetaan valmistusmenetelmät, joissa kappaleesta poistetaan 

materiaalia joko geometrisesti määrätynmuotoisella terällä tai geometrisesti 

määräämättömän muotoisella terällä. Ensimmäisen vaihtoehdon menetelmät ovat terällä 

lastuavia menetelmiä ja jälkimmäiset ovat hiomalla tapahtuvia työstömenetelmiä. Terällä 
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tapahtuvia menetelmiä ovat muun muassa sahaus, höyläys, jyrsintä, poraus, sekä sorvaus. 

(Aaltonen et al. 1997, s. 2-3.) 

 

 

1.2.1 Sorvaus 

 

Sorvaus on yksi eniten käytetyistä lastuamismenetelmistä. Sorvatessa kappale asetetaan 

pyörimään pituusakselinsa ympäri ja siitä poistetaan materiaalia halutun muotoisen terän 

avulla. Yleisimmin kappale on kiinnitettynä sorvin karaan monileukaisen istukan avulla ja 

tarvittaessa kappale voidaan tukea vapaasta päästään kärkipylkällä. Terää liikuttamalla 

aikaansaadaan haluttu lastun syvyys, sekä syöttö. Kuvassa 1 on nähtävissä lieriösorvauksen 

periaate. (Aaltonen et al. 1997, s. 174-176, 187-188.) 

 

 

Kuva 1. Periaatekuva lieriösorvauksesta. Lyhenteet: fn = syöttö, ap = lastuamissyvyys, vc = 

lastuamisnopeus ja n = pyörimisnopeus (Sandvik 2005, s. A9). 

 

Eri sorvaustavat voidaan erottaa toisistaan terän liikkeiden perusteella. Eri tapoja ovat 

lieriö-, taso-, kartio-, muoto- ja sisäsorvaukset, sekä poraus, joka voidaan myös suorittaa 

sorvissa. Itse sorvit voidaan jaotella ominaisuuksiensa perusteilla kärki-, revolveri-, taso-, 

pysty-, automaatti-, NC- ja monitoimisorveihin. Tehokkaimpia näistä ovat revolveri-, 

automaatti- ja NC-ohjatut sorvit. (Aaltonen 2007, s. 150-151.) Sorvauksessa 

lastuamisgeometrialla, eli lastuavan terän kulmilla ja niiden keskinäisillä suhteilla, on suuri 

vaikutus itse lastuamistapahtumaan. Eri kulmat ovat eriteltynä kuvassa 2. Nämä 
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vaikuttavat muun muassa tarvittaviin lastuamisvoimiin, lastunmuodostukseen, -

murtumiseen ja lastuamislämpötilaan. (Andersson, P 1997, s. 5.) 

 

 

Kuva 2. Sorvauksen teräkulmat (Andersson, P 1997, s.5). 

 

1.2.2 Jyrsintä 

 

Jyrsinnässä itse työstettävä kappale pysyy paikallaan ja siitä irrotetaan lastuja pyörivällä 

monihampaisella työkalulla. Työkappaletta liikuttelemalla aikaansaadaan halutut 

syöttöliikkeet.  Jyrsinkoneita on olemassa sekä vaaka-, että pystykaraisina. Jyrsinnässä on 

erotettavissa kaksi päämenetelmää lastuamistavan mukaan. Työkalun akselin ollessa 

kohtisuoraan jyrsittävää pintaa nähden on kyse otsajyrsinnästä, tällä menetelmällä on myös 

mahdollista suorittaa jyrsimestä riippuen akselinsa suuntaista työstöä. Jos taas jyrsimen 

akseli on kuvan 3 b-kohdan mukaisesti samansuuntainen jyrsittävän pinnan kanssa, on 

kyseessä kehäjyrsintä, jota myös lieriöjyrsinnäksi kutsutaan. (Piispanen 2007, s. 163.) 
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Kuva 3. Otsajyrsintä (a) ja kehäjyrsintä (b) (Ansaharju & Maaranen 1997, s. 364). 

 

Jyrsintää voidaan suorittaa sekä myötä, että vastajyrsintänä. Kehäjyrsittäessä 

vastajyrsimällä syötön suunta ja jyrsimen pyörimissuunta ovat kuvan 4 mukaisella tavalla 

vastakkaissuuntaiset. Tämä aikaansaa kappaletta ylöspäin nostavan lastuamisvoiman. 

Lastu on ohuimmillaan leikkauksen alkaessa ja paksunee loppua kohti. Vastajyrsintä on 

myötäjyrsintää käytetympi menetelmä kehäjyrsinnässä, mahdolliset työstökoneen välykset 

eivät tällöin ole niin suuria ongelmia kuin myötäjyrsinnässä. Myötäjyrsittäessä syöttöliike 

on samansuuntaista terän leikkuusärmän ja työstöpinnan välillä. Leikkaava terä pyrkii 

vetämään kappaletta ja aikaansaa leikkuuvoiman suuntautumisen kiinnitysalustaa vasten. 

(Ansaharju & Maaranen 1997, s. 364-365.) 

 

 

Kuva 4. Myötäjyrsintä(a) ja vastajyrsintä (b) kehäjyrsimellä (Ansaharju & Maaranen 1997, 

s. 365). 
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Otsajyrsinnässä vasta- ja myötäjyrsintä riippuu jyrsittävän pinnan ja jyrsimen keskinäisestä 

sijainnista. Kun jyrsin sijoitetaan kuvan 5 a-kohdan mukaisesti samankeskeisesti 

jyrsittävään pintaan nähden, on kyseessä samankeskeinen jyrsintä. Tällöin lastunpaksuus 

muuttuu kokoajan. Jos terän halkaisijan suhde työkappaleen leveyteen nähden pidetään 

arvossa 1,4 voidaan saada lastunpaksuus vakioitua. Otsajyrsinnässä pyritään pitämään 

työstö vastajyrsintänä, kuten kehäjyrsinnässäkin. (Ansaharju & Maaranen 1997, s. 366.) 

 

 

Kuva 5. Samankeskeinen (a) ja vastajyrsintä (b) otsajyrsimellä (Ansaharju & Maaranen 

1997, s. 366). 

 

2 ROUHINTASORVAUKSEN JA – JYRSINNÄN ONGELMATAPAUKSET 

JA NÄIHIN VAIKUTTAVAT SEIKAT 

 

Rouhintatyössä kappaleesta on tarkoitus irrottaa suuria ainemääriä mahdollisimman 

tehokkaasti. Lastuvirta pidetään mahdollisimman suurena käyttämällä suurinta mahdollista 

syöttöä ja lastuamisnopeutta. Lastuamissyvyyttä rajoittavia tekijöitä ovat työkalujen kesto 

ja käytettävissä oleva koneteho. Edelleen rajoittavana tekijänä voidaan nähdä työkalujen 

optimaalinen kestoikä, sekä materiaalin lastuttavuus. (Ghasempoor & Jesviet & Moore 

2003, s. 1394.) 

 

2.1 Työkalujen nopeutuneeseen kulumiseen vaikuttavia syitä 

 

Rouhinta asettaa suuria vaatimuksia työkalujen kestolle. Terät joutuvat alttiiksi suurille 

työstövoimille, sekä dynaamisille kuormituksille ja suuren lämpötilan aiheuttamille 

rasituksille. Terät kuluvat muun muassa hankautumalla, diffuusion johdosta, hapettumalla, 
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sekä puristushitsautumalla. Kuluneessa terässä ilmenee kuoppakulumista terän 

rintapinnalla, viistekulumista päästöpinnalla, plastisia muodonmuutoksia tai lohkeilua ja 

murtumisia. Terän kuluminen suurentaa lastuamisvoimia, ja aikaansaa tehontarpeen 

kasvun. Luvussa 2.3 on kerrottu lastuamisvoimien vaikutuksesta työkalun kulumiseen. 

Väärillä työstöarvoilla kuluminen nopeutuu liiaksi. (Aaltonen 2007, s. 141-142.) 

 

Terien kulumista ja rikkoutumista voidaan valvoa työstön aikana muun muassa 

lastuamisvoimia ja -ääntä tarkkailemalla. Kaikki voimakomponentit suurenevat 

viistekulumisen kasvaessa, kunnes terä rikkoutuu. Rintapinnan kulumisella ei ole suurta 

merkitystä lastuamisvoimien kasvamisessa. Ennen rikkoutumista erityisesti aksiaaliset ja 

säteittäiset voimakomponentit kasvavat huomattavasti. Voimien kasvu johtuu terän 

murtumisesta ja lopulta halkeamisesta. Kuvassa 6 on nähtävissä terän kulumisesta johtuva 

lastuamisvoimien kasvu sorvauksessa. Pääasiallisin syy voimien kasvuun on kulumisesta 

aiheutuvan kitkan kasvun johdosta syntyvä lämmön kasvu. Terän rikkoutumisen 

alkamishetkellä voidaan havaita, että säteittäinen lastuamisvoima kohoaa hiukan 

aksiaalista lastuamisvoimakomponenttia suuremmaksi. (Skidar & Chen 2002, s. 212, 

214-215.) 

 

Kuva 6. Lastuamisvoimien riippuvuus viistekulumisesta, lastuamisnopeudella 125m/min ja 

0,4mm/r syötöllä, teräs AISI 4340. Suomennos: Cutting force = lastuamisvoima, flank 

wear area = viistekuluman pinta-ala, tangential force = tangentiaalinen lastuamisvoima, 

axial force = aksiaalinen voima, radial force = säteittäinen voima (Sikdar & Chen 2002, s. 

212). 
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Optimaalinen terän kestoikä määritellään aina tapauskohtaisesti, työstöaika ja kustannukset 

huomioiden. Kuvasta 7 on nähtävissä tavallisimmat terän kulumismuodot, eli viiste- ja 

kuoppakuluminen. Viistekuluminen aiheutuu terän hankauksesta lastuttavaan kappaleeseen 

ja kuoppakuluminen taas johtuu irtoavan lastun aikaansaamasta hankauksesta terän 

pintaan. Epänormaali viistekuluminen voi johtua liian suuresta lastuamisnopeudesta tai 

väärästä teräpalasta, joka ei ole riittävän kulumisenkestävä. Nopea kuoppakuluminen taas 

johtuu liian suuresta lämpötilasta terässä.  (Boothroyd & Knight 2006, s. 142-147, Sandvik 

1994, osa IV s. 25.) 

 

 

Kuva 7. Terän viistekuluminen (1) ja kuoppakuluminen (2) (Sandvik 1994, osa IV s.11). 

 

2.1.1 Lämpötilan vaikutus terien kulumiseen 

 

Miltei kaikki lastuamistyöhön käytetty energia muuttuu lämmöksi. Lämpötila terässä 

vaikuttaa sen kulumiseen, liiallinen terän lämmönnousu nopeuttaa terän kulumista 

huomattavasti. Työkappaleen liiallinen lämpiäminen aikaansaa hallitsemattomia 

mittamuutoksia. (Aaltonen 2007, s. 145.) Terään johtuu lastuamisesta aiheutuvaa lämpöä 

kymmenen prosenttia, toiset kymmenen prosenttia jäävät kappaleeseen ja loppu lämpö 

siirtyy muodostuvaan lastuun. Kuvassa 8 on nähtävissä teräpalaan kohdistuvat 

lämpörasitukset. Terän kuluessa kasvanut tehontarve muuttuu pääasiassa lämmöksi. 

(Sandvik 2004, osa I s. 32.) 
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Kuva 8. Tyypilliset lämpövyöhykkeet lastuavassa työstössä (Sandvik 2004, osa I s. 32). 

 

Teräpalan kärkeen kohdistuva lämpökuormitus on suurimmillaan 45 asteen asetuskulmalla 

ja vähenee asetuskulmaa suurentamalla. Rintakulman kasvattaminen taas lisää 

lämpörasitusta. Tämä johtuu lastun pidemmästä kosketuspinnasta teräpalaan. Pelkkä 

syötön kasvattaminen pienentää terän kärjen lämpöä, jos muut arvot pidetään ennallaan. 

(Saglam et al. 2006, s. 136-137.) 

 

Perusvaatimuksena rouhinnassa käytettävälle teräpalalle voidaan pitää suurta sitkeyttä ja 

kulumisenkestävyyttä. Tämän ovat todenneet myös Diniz ja Oliveira (2004) tutkiessaan 

rouhintasorvausta. Nämä ominaisuudet voidaan aikaansaada käyttämällä erikoisia 

terämateriaaleja tai pinnoittamalla sitkeä ja luja perusaine (kuva 9). Yleisimpiä pinnoitteita 

ovat titaaninitridi, titaanikarbonitridi, titaanialumiininitridi, alumiinioksidi, sekä 

titaanibooridi. Titaaninitridi on eniten käytetty näistä pinnoitteista, sillä aikaansaadaan 

suuri lujuus ja pieni kitka, joka vähentää kulumista ja eroosiota. Titaanikarbonitridillä taas 

saadaan vieläkin lujempi pinta, sekä suuri lämmönkesto. Eri pinnoitteita voidaan myös 

yhdistellä kerroksittain. Arviolta kolme neljäsosaa kovametalliteristä myydään 

pinnoitettuina. (Boothroyd & Knight 2006, s. 162-163.) 

 

Kuva 9. Esimerkki pinnoitetusta teräpalasta (Glendower Cutting Tools Ltd). 
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Terien asetuskulmilla on myös merkitystä teräpalojen kestoikään ja toiminnan 

tehokkuuteen. Väärät asetuskulmat aikaansaavat tarvittavan lastuamisvoiman kasvamisen, 

sekä lämpötilan nousua terässä, mikä johtaa teräpalan nopeampaan kulumiseen. Liian 

suurella rintakulmalla terän fyysinen kesto heikkenee, vaikka itse koneistus helpottuukin. 

Toisaalta iskumaisia kuormituksia sisältävässä koneistuksessa kestoa voidaan parantaa 

käyttämällä negatiivista rintakulmaa. Rouhinnassa suositeltavia rintakulmia on esitettynä 

taulukossa yksi. Päästöpinnan kulumista voidaan pienentää rintakulmaa kasvattamalla, 

mutta kasvatettaessa kulmaa yli viiden asteen teräsärmän kestävyys alkaa heiketä. 

(Boothroyd & Knight 2006, s. 149-150.) 

 

Taulukko 1. Suositeltavia rintakulmia (asteina) rouhinnassa käytettäväksi. (Boothroyd & 

Knight 2006, s. 150). 

Työstettävä aine Pikateräs Kovametalli 

Valurauta, Valumessinki 0 0 

Messinki, Pronssi 8 3,5 

Pehmeä messinki, Pikateräs 14 3,5 

Niukkahiilinen teräs 27 3,5 

Kevytmetallit 40 13 

 

2.1.2 Lastuamisnesteiden vaikutus terien kulumisen ehkäisyssä 

 

Ainut keino, jolla voidaan samanaikaisesti jäähdyttää teriä ja kappaletta, sekä vähentää 

kitkaa lastuamistapahtumassa on lastuamisnesteiden käyttö. Lastuamisnesteiden käytön 

avulla voidaan tietyissä tapauksissa parantaa terien kestoa. Nesteillä voidaan aikaansaada 

seuraavanlaisia hyötyjä: 

 1) Terän kestoiän kasvaminen pienentyneen kitkan ja kulumisen johdosta. 

 2) Lastuamisvyöhykkeen jäähdyttäminen, mikä estää liiallista  

     lämpölaajenemista. 

 3) Lastuamisvoimien ja tehontarpeen väheneminen. 

 4) Lastunpoisto työstettävästä kohdasta. 

 5) Koneistetun pinnan suojaaminen. (Kalpakjian & Schmid 2006, s. 

665-668.) 
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Neste voidaan tuoda koneistettavaan kohtaan muun muassa sumuna tai suoraan 

valuttamalla. Erilaisia käytettäviä nesteitä ovat öljyt, emulsiot, sekä synteettiset ja 

puolisynteettiset nesteet. Lastuamisnestetyypin valinta ja sen tarve riippuvat myös 

koneistettavasta materiaalista. Jyrsinnässä lastuamisnesteen käytöstä voi olla myös haittaa, 

nesteen jäähdyttävä vaikutus voi aikaansaada teräpaloihin lämpöshokin ja siten heikentää 

niiden kestoa. (Kalpakjian & Schmid 2006, s. 665-668.) Vaihtoehtoja nesteiden käytölle 

ovat muun muassa kaasujäähdytys ja kiinteät voiteluaineet. Näitä käytetään kun 

esimerkiksi nesteiden käytön haittavaikutukset ympäristölle halutaan poistaa, tarkemmin 

näistä vaihtoehdoista on luvussa 2.1.3. 

 

Rouhinnassa on lastuamisnesteen käytöllä merkittävä vaikutus rouhinnassa terien kestoon. 

Rouhintasorvausta ilman lastuamisnesteen käyttöä verrattuna nesteelliseen sorvaukseen 

ovat tutkineet muun muassa Diniz ja Oliveira (2004). Tutkimuksessa terästä ABNT 1045 

koneistettiin P15 ja P25 luokan karbiditerillä. Työstössä lämpötilat kohoavat huomattavasti 

suuremmiksi kuivana sorvatessa kuin lastuamisnestettä käytettäessä. Tästä syystä teräpalat 

on vaihdettava suuremman kuumalujuuden arvon omaaviin, mikä heikentää niiden 

sitkeyttä. Nämä kuumalujemmat terät eivät olleet lastuamisnesteen kera koneistettaessa 

yhtä hyviä kuin sitkeämmät teräpalat. Kuivana koneistettaessa suurempi kuin yhden 

millimetrin lastuamissyvyys johti terän keston heikkenemiseen. Nesteettä koneistettaessa 

terä kuluu pienellä lastuamissyvyydellä ja suurella syötöllä samankaltaisesti kuin 

lastuamisnesteellä koneistettaessa. Kuvassa 10 on esitettynä vertailu terien kestosta 

lastuamisnesteellä ja ilman –nestettä koneistettaessa. (Diniz & Oliveira 2004, s. 

1062-1067.) 
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Kuva 10. Vertailu lastuamisnesteen ja –nesteettä suoritetun rouhintasorvauksen välillä 

kahdella eri terällä. Suomennos: Volume of material removed [dm3] = poistettu ainemäärä 

[dm3], ap = lastuamissyvyys, dry = koneistus ilman nestettä, wet = koneistus nesteen avulla 

(Diniz & Oliveira 2004, s. 1065). 

 

2.1.3 Vaihtoehtoja lastuamisnesteen käytölle terien kulumisen ehkäisyssä 

 

Nesteillä aikaansaatava jäähdytys voidaan tehdä myös käyttämällä nestemäistä typpeä.  

Tästä on etua sorvattaessa vaikeasti lastuttavia materiaaleja, kuten inconelia tai 

titaaniseoksia, joilla terän lämpötila nousee huomattavan korkeaksi terästen sorvaukseen 

verrattuna. Menetelmä vaatii erityisen työkalupidikkeen, jossa on kanavisto kaasun 

laajenemista varten, sekä kanava joka ohjaa kaasuvirran työstettävään kohtaan. Tällainen 

työkalu on esitettynä kuvassa 11. Menetelmällä voidaan saavuttaa huomattava 

teränkestoajan pidennys ja siitä seuraava työstökustannuksien aleneminen perinteisiin 

jäähdytysmenetelmiin verrattuna, vaikka itse tarvittava laitteisto on kalliimpi 

nestejäähdytykseen suhteutettuna. Etuna nestejäähdytykseen nähden on myös 

lastuamisnesteen käytöstä johtuvien ongelmien puuttuminen, typpi sekoittuu ilmaan eikä 

jätä lastuihin tai työkappaleeseen jäämiä. Jäähdytys voidaan suorittaa myös nestemäisen 

hiilidioksidin avulla, sekä käyttämällä lisänä öljyä, jolloin menetelmä voitelee 

jäähdytyksen lisäksi. (Sharma et al. 2009, s. 437-438.) 
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Kuva 11. Nestemäisellä typellä teräpalaa jäähdyttävä työkalu. Selitteet: (2) terä, (3) 

pienireikäinen kanava, (4) nestemäisen typen tulo, (5) teränpidin, (6) erittäin pieni 

kaasuaukko, (7) laajenemiskammio nestemäiselle typelle, (8) kiinnitysruuvi (Sharma et al. 

2009, s. 437). 

 

Muita käytettäviä menetelmiä leikkuunesteiden korvaamiseen ovat kaasujäähdytys ja 

kiinteät voiteluaineet. Kiinteinä voiteluaineina käytetään grafiitti- ja 

molybdeenisulfidijauheita, muita käytettäviä aineita ovat boorinitridit, teflon ja 

volframisulfidit. Jauheet suihkutetaan työstettävään kohtaan paineilman avulla. Jauheista 

muodostuu kappaleen ja terän välille voiteluainekerros, joka pienentää kitkaa ja parantaa 

aikaansaatavaa pinnanlaatua. Varsinaista jäähdytystä ei tapahdu. (Sharma et al. 2009, s. 

444-448.) 

 

Pelkästään kaasujäähdytyksellä ei aikaansaada yhtä hyvää lopputulosta kuin 

nestejäähdytyksellä, mutta käyttämällä vesi tai öljysumua lisäyksenä aikaansaadaan 

huomattavasti parempi lopputulos verrattuna pelkkään kaasujäähdytykseen. Kaasu tuodaan 

työstettävään kohtaan erillisen suuttimen avulla. Kaasujäähdytykset tai kiinteät 

voiteluaineet ovat perinteistä lastuamisnesteenkäyttöä ympäristöystävällisempiä 

vaihtoehtoja. (Sharma et al. 2009, s. 444-448.) Kun näitä vaihtoehtoisia menetelmiä 

verrataan Kalpakjianin ja Schmidtin (2006) esittämiin lastuamisnesteiden käytöllä 

saavutettaviin ominaisuuksiin havaitaan, että korvaavilla menetelmillä ei voida saavuttaa 

samanaikaisesti kaikkia nesteiden käytön etuja. 
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2.2 Terien äkillinen rikkoutuminen 

 

Terä voi rikkoutua ennenaikaisesti lastuamisessa tapahtuvien häiriöiden tai väärien 

lastuamisarvojen seurauksena. Plastinen muodonmuutos eli teräsärmän epämuodostuminen 

johtuu liian suuresta lämpötilasta, sekä suuresta paineesta. Särmän tyypillinen 

pullistuminen johtaa vielä suurempaan lämpötilankohoamiseen. Jättöreuna terästä loveutuu 

tavallisimmin adhesiivisesti, kun taas etureunan loveutuminen syntyy mekaanisesta 

kulumisesta, tyypillisesti kovia materiaaleja lastuttaessa. Kampa- eli lämpövaihteluista 

johtuva halkeilu esiintyy yleisesti jyrsinnässä terien jatkuvan lämpötilanvaihtelun johdosta. 

Väsymismurtumat johtuvat pääsääntöisesti iskumaisesta kuormituksesta leikkaavaan 

särmään. Esimerkkitapaukset näistä vaurioitumismuodoista on kuvassa 12. (Sandvik 1994, 

osa IV s.14-17.) 

 

 

Kuva 12. Plastinen muodonmuutos (3), terän loveutuminen (4), kampahalkeilu (5), sekä 

väsymismurtumat (6) (Sandvik 1994, osa IV s. 11). 

 

Särmän murtuminen on kyseessä kun terä murtuu kulumisen sijasta, tämä johtuu 

yleisimmin vaihtelevasta kuormituksesta. Särmän tarkalla tutkinnalla voidaan erottaa 

tapahtuuko terässä viistekulumista vai murtumista. Halkeaminen on haitallisin 

teränrikkomuoto (kuva 13). Se on seurausta usein muista terän vioittumisista, särmän 

heikentymisen ja lämpötilojen nousun vaikutuksen johdosta. Halkeamien ehkäisyssä 

syötön tai lastuamissyvyyden vähentämisestä voi olla apua, sekä koneistuksen 

olosuhteiden vakauttamisesta ja terän vaihdosta kestävämmän malliseen. (Sandvik 1994, 

osa IV s. 18-19, 27.) 
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Kuva 13. Teräsärmän murtuminen (7) ja halkeaminen (8) (Sandvik 1994, osa IV s. 11) 

 

Terän pintaan voi muodostua lastuamisen aikana irtosärmä (kuva 14) työstettävän 

kappaleen materiaalista hitsautumalla. Se voi murtua pois rikkoen teräsärmän. Toisaalta 

siitä voi olla apua kovia materiaaleja lastuttaessa, jos se pysyy kokoajan samankaltaisena, 

suojaamalla teräpintaa kulumiselta. Irtosärmän materiaali on joka tapauksessa erilainen 

lämpölaajenemisominaisuuksiltaan kuin itse terä ja se voi aikaansaada murtumia. 

(Boothroyd & Knight 2006, s. 148-149.) Irtosärmä aikaansaa huonontuneen pinnanlaadun 

työstettävään kappaleeseen. Irtosärmän muodostumista voi ehkäistä lisäämällä 

lastuamisnopeutta tai vaihtamalla teräpala lujempaan. Positiivisen terägeometrian käyttö 

voi olla hyödyksi. Jos työkalun kestoikä jää silti lyhyeksi sitä voidaan pidentää tässä 

tapauksessa käyttämällä runsaasti lastuamisnestettä. (Sandvik 1994, osa IV s. 20, 26.) 

 

 

Kuva 14. Irtosärmä teränpinnalla (Sandvik 1994, osa IV s. 11) 

 

2.3 Lastuamisvoimat 

 

Materiaalin lastuaminen aikaansaa teräpalaan suuret rasitukset. Liian suuret 

lastuamisvoimat aikaansaavat terän nopeampaa kulumista tai jopa terärikon. Koneen teho 

voi myös loppua kesken ja kappaleen kiinnitys joutua suuremmalle rasitukselle. 

Lastuamisvoimat voidaan jakaa kolmeen eri komponenttiin, jotka ovat aksiaalinen, 
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säteittäinen ja tangentiaalinen leikkuuvoima. Voimat voidaan laskea käytetyn tehon 

perusteella tai ne voidaan myös mitata lastuamisen aikana. (Sandvik 1994, osa I s. 24-25.) 

 

Sorvauksessa ja jyrsinnässä suurin voima on tangentiaalisessa komponentissa, mikä painaa 

terää alas. Tätä nimitetään myös päälastuamisvoimaksi. Toinen merkittävä voima on 

säteittäinen voima, joka pyrkii työntämään terää pois lastuttavasta kappaleesta (kuva 15). 

Kaikki kolme lastuamisvoimakomponenttia riippuvat materiaalin 

ominaislastuamisvoimasta, sekä lastuamisarvoista. Kulunut työkalu kasvattaa 

lastuamisvoimia ja tehontarvetta. Säteittäisiä voimia voidaan vähentää pienentämällä 

nirkonsädettä ja asetuskulmaa. Päälastuamisvoimaa ja tehontarvetta on edullisinta 

pienentää rintakulmaa kasvattamalla, sekä lastuamissyvyyttä pienentämällä. (Sandvik 

2004, osa I s. 28-30.) 

 

Kuva 15. Teräpalaan kohdistuvat lastuamisvoimat. Lyhenteet: F = 

kokonaislastuamisvoima, Fcn = säteittäinen voima, Fp = aksiaalinen voima, Fc = 

tangentiaalinen voima, f = syöttö, Vc = lastuamisnopeus (Sandvik 1994, osa I s. 26). 

 

Suurella asetuskulmalla lastuamisvoimat kohdistuvat terään lyhyellä matkalla. 

Pienentämällä asetuskulmaa lastusta tulee leveämpi ja ohuempi. Suuri asetuskulma 

aikaansaa suuren syötönsuuntaisen lastuamisvoiman ja pienen säteittäisen voiman 
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sorvauksessa. Asetuskulma vaikuttaa myös lastuvirran suuntaan. Kuvan 16 kohdasta (a) on 

havaittavissa kuinka päälastuamisvoima on pienimmillään 90 asteen asetuskulmalla, kun 

taas aksiaalinen ja säteittäinen lastuamisvoima pienenevät selvästi asetuskulman kasvaessa 

lähelle 75 astetta. Jos tämän lisäksi rintakulmaa kasvatetaan yli kuuden asteen 

lastuamisvoimat alkavat kasvaa, kun taas lämpötila laskee. (Saglam et al. 2006, s. 136.)  

 

 

Kuva 16. Lastuamisvoimien ja teränlämpötilan muuttuminen eri asetus- ja rintakulmilla 

AISI 1040 teräksen sorvauksessa. Suomennos: Cutting force = lastuamisvoima, 

temperature = lämpötila terässä, approaching angle = asetuskulma. Lyhenteet: Fc = 

päälastuamisvoima, Ff = aksiaalinen voima, Ft = säteittäinen lastuamisvoima, T-me = 

mitattu lämpötila, f = syöttö ja γ = rintakulma (Saglam et al. 2006, s. 136). 

 

Rintakulmalla on suurin vaikutus lastuamisvoimiin. Kuvasta 17 on nähtävissä, että 

rintakulmaa kasvattamalla lastuamisvoimat ja siten myös tehontarve pienenevät. Syy on 

terän paremmassa tunkeutumisessa työkappaleeseen, sekä positiivinen rintakulma 

aikaansaa suuremman leikkauskulman, joka osaltaan vähentää tehontarvetta. Liiallinen 

rintakulman kasvattaminen kuitenkin heikentää työkalujen kestoa. (Saglam et al. 2006, 

136-137.) 
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Kuva 17. Lastuamisvoimien ja terälämpötilan muuttuminen eri rintakulmilla AISI 1040 

teräksen sorvauksessa, eri syöttöarvoilla. Suomennos: Cutting force = lastuamisvoima, 

temperature = lämpötila terässä, rake angle = rintakulma. Lyhenteet: Fc = 

päälastuamisvoima, Ff = aksiaalinen voima, Ft = säteittäinen lastuamisvoima, T-me = 

mitattu lämpötila, f = syöttö ja χ = asetuskulma (Saglam et al. 2006, s. 137). 

Syötön kasvattaminen suurentaa kaikkien lastuamisvoimien vaikutusta ja myös 

tehontarvetta. Suurin vaikutus syötön kasvattamisella on päälastuamisvoimaan, mutta 

aksiaalinen ja säteittäinen lastuamisvoima kasvaa myös. Voimien kasvua voidaan 

kuitenkin kompensoida muuttamalla teräkulmia. (Saglam et al. 2006, s. 137.) 

Päälastuamisvoiman voi laskea yhtälön 1 perusteella. 

 

 FT=A*ks     (1) 

 

Yhtälössä 1 FT on päälastuamisvoima, A on lastun poikkipinta-ala ja ks on 

ominaislastuamisvoima, joka riippuu lastuttavasta materiaalista. Lastun poikkipinta-ala 

saadaan syötön ja lastuamissyvyyden tulona. (Aaltonen 2007, s. 143.) 

 

Lastuamisvoimia voidaan sorvauksessa mitata suorasti voima-anturien ja dynamometrien 

avulla, voimia voidaan myös mitata epäsuorasti karojen ja syöttömoottorien jännitteistä, 

virroista ja pyörimisnopeuksista laskemalla. Jyrsinnässä mittaus on hankalampaa työstön 

jaksottaisuudesta johtuen, tästä syystä mittaukset tehdään hammaskohtaisesti osin samoin 

periaattein kuin sorvauksessa. Mitattujen arvojen perusteella voidaan tunnistaa 

työkalurikot, sekä seurata kulumista. (Varis, Pirnes & Selesvuo 2005, s.15-21.) 
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2.4 Tehontarve 

 

Koska rouhintasorvauksessa ja – jyrsinnässä on tavoitteena poistaa mahdollisimman paljon 

ainetta työstettävästä kappaleesta mahdollisimman nopeasti, työstökoneen teho nousee sen 

tärkeäksi ominaisuudeksi. Rouhinnassa syöttö tulee valita aina niin suureksi, kuin työkalut 

ja työstökone sallivat. (Boothroyd & Knight 2006, s. 211-213.) Sorvauksessa tarvittava 

teho P voidaan laskea yhtälön 2 mukaisesti. 

 

 P=(a*s*ks*v)/(1000*η)    (2) 
 
 
Yhtälössä 2 a on lastuamissyvyys, s on syöttö, ks on lastuttavasta materiaalista riippuva 

ominaislastuamisvoima, v on lastuamisnopeus ja η merkitsee koneen hyötysuhdetta. 

Kaavasta voidaan nähdä, että sorvaukseen tarvittavaa tehoa voidaan vähentää syöttöä, 

lastun syvyyttä tai lastuamisnopeutta vähentämällä. (Aaltonen 2007, s. 143-144.) 

 

Jyrsinnässä tarvittava teho riippuu myös suurelta osin samoista seikoista, kuin 

sorvauksessa. Tämä on nähtävissä tarkastelemalla kaavaa 3, jossa on esitettynä jyrsinnässä 

tarvittavan tehon P arvioimiseen käytettävä yhtälö. 

 

P=a*B*s’*ks*1/ η    (3) 

 

Yhtälössä 3 a on lastuamissyvyys, B on kappaleen leveys, s’ on syöttönopeus, ks on 

lastuttavasta materiaalista riippuva ominaislastuamisvoima ja η on jyrsinkoneen 

hyötysuhteen arvo. Kuten sorvauksessa, niin jyrsinnässäkin voidaan tehontarvetta vähentää 

syöttönopeutta ja lastuamissyvyyttä pienentämällä, jyrsittävän kappaleen leveys vaikuttaa 

myös tehon tarpeeseen. (Piispanen 2007, s. 165-166.) 

 

Otsajyrsinnässä tehontarve kasvaa myös asetuskulmaa vähennettäessä. Suuri asetuskulma 

kuitenkin aikaansaa suuren kuormituksen teräsärmille. 45 asteen asetuskulmalla 

hammaskohtainen kuormitus on noin 70% yhdeksänkymmenen asteen kulman 

kuormituksesta, ohuemmasta lastusta johtuen. Yhdeksänkymmenen asteen kulmaa 

käytetään tästä syystä lähinnä suoraa kulmaa vaadittaessa. Asetuskulman vaikutus 

tehontarpeeseen on nähtävänä taulukosta 2. (Sandvik 1994, osa X s. 29-30.) 
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Taulukko 2. Asetuskulman vaikutus otsajyrsinnän tehontarpeeseen (Sandvik 1994, osa X s. 

28). 

Asetuskulma [o] Tehontarpeen muutos [%] 

90 1 

75 1,5 

60 4 

45 10 

 

 

Tehontarpeen pienentämiseksi voidaan myös valita terä, jolla aikaansaadaan lastuttavan 

materiaalin kuumenemista, terien kestoiän lyhentyessä. Mitä kuumemmaksi metalli tulee, 

sitä vähemmän tarvitaan tehoa sen lastuamiseen. Terän tulee olla sellainen, mikä siirtää 

lastunmuodostuksessa tapahtuvaa lämpenemistä eteenpäin, sekä itse terän pinnoitteineen 

on kestettävä suurta lämpöä ja iskuja. Rintakulman tulee olla positiivinen sekä 

säteittäiseen, että aksiaaliseen suuntaan. Koneistus tulee suorittaa ilman lastuamisnesteitä, 

sekä mahdollisimman suurella syötöllä ja pyörimisnopeudella. Kehäjyrsinnässä olisi 

parempi käyttää myötäjyrsintää suoritettuna siten, että kerrallaan korkeintaan kaksi terää 

osallistuu yhtä aikaa lastuamiseen, eikä lastuamisen tulisi tapahtua kuin kolmen neljäsosan 

leveydeltä työkalua. (Forman 2008, s. 91-99.) 

 

2.5 Värinät 

 

Värinät sorvauksessa ja jyrsinnässä ovat haitallisia ja voivat aikaansaada muun muassa 

seuraavanlaisia ongelmia: 

 1) Huono pinnanlaatu työstettävälle kappaleelle. 

 2) Mittatarkkuuden menetys. 

 3) Lastuavan teräpalan nopeutunut kuluminen tai murtuminen. 

 4) Työstökoneen vaurioituminen. 

 5) Kimeä työstöääni. 

 

Värinät voidaan jakaa kahteen eri pääryhmään, joita ovat pakotetut värähtelyt, sekä itse 

työstöstä aiheutuvat värähtelyt. Pakotetut värähtelyt johtuvat työstökoneen rakenteesta, 

sekä sen osien ominaisuuksista, kuten epätasapainosta ja kulumista tai jyrsinnässä terien 
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kappaleeseen osumisesta ja poistumisesta. Näiden värähtelyjen haitallisia vaikutuksia 

voidaan vähentää työstökoneen rakennetta jäykistämällä tai tekemällä koneesta 

rakenteeltaan paremmin värinöitä vaimentava. Työstöarvoista vain lastuamisnopeutta 

muuttamalla voidaan vähentää tämänkaltaisia värähtelyjä, toinen apukeino on vaihtaa 

teräpalageometriaa. (Kalpakjian & Schmid 2006, s. 775-776.) Luon et al. (2005, s. 720) 

mukaan lisäksi muuntyyppisiä satunnaisesti esiintyviä värähtelyjä ovat muun muassa 

työstökoneen ympäristöstä johtuvat värähtelyt. Nämä vaikuttavat koko työstettävään 

kappaleeseen ja esiintyvät satunnaisesti työstöstä riippumatta. Ehkäisy onnistuu vain 

työstökoneen eristämisellä ympäristön vaikutukselta. 

 

Työstöstä aiheutuvat värähtelyt johtuvat tavallisesti häiriöistä lastunmuodostuksessa. Nämä 

häiriöt ovat lastuttavan pinnan epätasaisuuksista, materiaalin epähomogeenisuudesta, sekä 

lastuavan terän ja työstettävän kappaleen pinnan välisen kitkan vaihteluista johtuvia. 

Värinää voi myös aiheutua lastuttaessa pintaa, johon on muodostunut epätasaisuuksia tai 

muotovirheitä aiempien lastuamisien yhteydessä. Tällöin lastuamissyvyys muuttuu 

jatkuvasti ja voi aikaansaada värähtelyjä lastuavaan työkaluun. Alttius työstöstä 

aiheutuville värähtelyille kasvaa lastuamisvoimien kasvaessa. (Kalpakjian & Schmid 2006, 

s. 775-776.) 

 

Molemman tyyppisiä värinöitä voidaan vähentää muutamilla eri tavoilla. Mahdollisimman 

lyhyt työkalunvarsi, sekä hyvä työstettävän kappaleen ja työkalun kiinnitys auttavat 

värähtelyjen pienentämisessä. Lastuamisnesteiden syötön ja lastuamisarvojen muutoksilla 

saadaan myös vaikutettua asiaan. Terät tulisi valita siten että lastuamisvoimat jäävät 

pieneksi, sekä työstökoneen olisi oltava mahdollisimman tukeva. (Kalpakjian & Schmid 

2006, s. 778.) Itse työstettävän materiaalin satunnaisesta epähomogeenisuudesta johtuvia 

värähtelyjä voi pienentää teräpalan ja sen kulmien valinnoilla (Luo et al. 2005, s. 720). 

 

Otsajyrsinnässä luonnostaan aiheutuvasta lastunpaksuuden jatkuvasta muutoksesta 

aiheutuu myös värähtelyä. Tätä värähtelyä on mahdollista vaimentaa lastuvirran 

vähentämisen lisäksi muuttamalla lastuamisarvoja reaaliaikaisesti ja käyttämällä ulkoisia 

apuvälineitä liiallisten värähtelyjen vaimennukseen. Työkalun ja koneen välille voidaan 

myös suunnitella lisäosa, joka ei vaadi muutoksia itse työstökoneeseen. Työkalu 

kiinnitetään paksumpaan lisäosaan, joka on kiinnitetty itse työstökoneeseen. Työstön 

aikana työkalun ja lisäosan välillä ilmenevät värähtelyt kumoavat toisiaan ja siten lopulta 



 21  

aikaansaavat työstössä esiintyvän värähtelyn vaimenemisen. (Andersson C.S et al. 2007, s. 

1777-1784.) 

 

Sorvauksessa alttius värähtelylle kasvaa nirkonsäteen kasvun myötä. Pyöreät terät ovat 

erittäin vahvoja, mutta toisaalta asettavat kappaleen kiinnityksen ja tuennan, työkalun ja 

työstökoneen alttiiksi värähtelyille. Nirkonsäteen suuruuden valintaan on kiinnitettävä 

erityistä huomiota, jos työstö on altis värähtelyille. (Sandvik 2004, osa VI s. 23.) 

 

2.6 Materiaalin lastuttavuus 

 

Materiaalin lastuttavuus käsitteellä otetaan huomioon seuraavat asiat: millainen 

pinnanlaatu aikaansaadaan, kuinka pitkä työkalun kestoikä on saavutettavissa, kuinka suuri 

tehontarve ja kuinka suuret lastuamisvoimat ovat, sekä millainen lastu muodostuu. Eli sitä 

parempi lastuttavuus, mitä parempi pinnanlaatu aikaansaadaan, lastuamisvoimien ja 

tehontarpeen ollessa pieniä, työkalun kestoiän pysyessä pitkänä ja lastujen ollessa 

muodoltaan työstöä häiritsemättömiä. Työkalun kestoikää ja saatavaa pinnanlaatua 

pidetään tärkeimpinä ominaisuuksina. Lastuttavuus käsitettä on hankala arvioida 

yksiselitteisesti numeroarvoin pelkästään lastuamiskokeiden perusteella. (Kalpakjian & 

Schmid 2006, s. 638.) 

 

Aineen kovuuden ja lujuuden ollessa pieniä lastuttavuus tavallisesti paranee. Toisaalta taas 

hauraus, joka seuraa kovuuden kasvun myötä, on lastuttavuutta parantava ominaisuus. 

Myös hyvää lämmönjohtavuutta voidaan pitää suotavana ominaisuutena, se aikaansaa 

lämmön nopean poistumisen lastuamiskohdasta. Työstölujittuminen kasvattaa 

lastuamisvoimia ja on siitä syystä haitaksi. Tätä haittaa voidaan pienentää terävällä 

lastuavalla särmällä ja suurella rintakulmalla, toisaalta työstökarkeneminen vähentää 

irtosärmän muodostumista. Suuret sulkeumat materiaalissa (koko yli 150 mikrometriä) 

kuluttavat teräpaloja, sekä voivat aiheuttaa työkalurikon. Pienemmät sulkeumat lisäävät 

myös terien kulumista, lukuun ottamatta silikaatteja, jotka ehkäisevät kulumista. (Sandvik 

1994, osa II s. 4-6.) Teräksistä on kehitetty helposti lastuttavia seoksia, joissa lastuttavuutta 

on parannettu rikki-, fosfori- tai lyijyseostuksella, myös kalsiumkäsittely parantaa 

lastuttavuutta. (Kalpakjian & Schmid 2006, s.639.) 
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Työstettävän materiaalin tilalla on myös vaikutus lastuttavuuteen. Kuumamuovatuissa 

aineissa on haitallista epähomogeenisuutta ja sulkeumia. Normalisoitu materiaali on taas 

hienon ja homogeenisen rakenteensa ansiosta tasalaatuista koneistaa. Pehmeäksi 

hehkuttaminen parantaa lastuttavuutta teräksillä. Kylmämuovaus kasvattaa lujuutta ja voi 

parantaa pinnanlaatua, vähentää irtosärmää, sekä purseiden muodostumista. Kovaksi 

karkaisu lisää työkalun kulumista. (Sandvik 2004, osa II s. 9-10.) 

 

Materiaalien lastuttavuutta voidaan arvioida ja vertailla lastuamiskokein. Lastuamiskokeita 

on olemassa kahta eri päätyyppiä, lastuamattomat kokeet ja työstökokeet. 

Lastuamattomissa kokeissa lastuttavuutta arvioidaan suhteellisesti materiaalin mekaanisten 

ominaisuuksien avulla, esimerkiksi kovuuden tai kemiallisen koostumuksen perusteella 

tiedettyjen seosaineiden perusteella. Lastuttavuustestit voidaan jaotella kuvan 18 mukaan. 

(Aaltonen et al. 1997, s. 135-136.) 

 

Kuva 18. Lastuttavuustestimenetelmien jaottelu (Aaltonen et al. 1997, s. 136). 

 

Työstökokeita on olemassa useita erilaisia. Yhteistä testeissä on tavoite vakioida kaikki 

muut kuin testattavat arvot. Saatujen tulosten perusteella voidaan arvioida materiaalien 

lastuttavuutta. Kestoikä- ja volyymitesteillä materiaalia lastutaan vakioparametrein, kunnes 

terä on kulunut asetettuun kulumiskriteeriin saakka. Kestoikätestissä parhaiten lastuttavalla 

materiaalilla saavutetaan suurin terien kestoaika, kun taas kestovolyymitestissä parhaiten 
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lastuttava materiaali valitaan poistetun materiaalitilavuuden mukaan. Lastuamisvoima- ja 

työstötehotesteissä materiaalit arvioidaan tarvittavan päälastuamisvoiman tai tehontarpeen 

mukaan. Näiden kahden kokeen kanssa korreloiva testi on lastuamislämpötilatesti, jossa 

tutkitaan terän lämpötilaa. Näiden testien lisäksi on olemassa muita erilaisia testejä, joista 

osa on räätälöity raaka-ainevalmistajien tarpeisiin, osa taas suurien teollisuusalojen 

vaatimusten mukaisesti. (Aaltonen et al. 1997, s. 136-137.)  

 

2.7 Työstöratojen optimointi 

 

Jyrsinnässä umpiaihiosta tarkkoja kappaleita koneistettaessa on tarkoitus jättää 

mahdollisimman vähän ainetta viimeistelyssä poistettavaksi. Optimoimalla työstöratoja 

rouhintaan käytettävää aikaa voidaan vähentää merkittävästi. Jyrsintä tehdään poistamalla 

ainetta kerroksittain, jakamalla poistettava alue eri tasoihin. Kuvassa 19 on esimerkki 

muotista rouhintajyrsinnän jälkeen. Rouhintajyrsintään käytettävä aika on viidestä 

kymmeneen kertainen verrattuna viimeistelyssä käytettävään aikaan. (Joneja, Weifeng & 

Lee 2003, s. 953.) 

 

 

Kuva 19. Umpiaihiosta valmistettava muotti rouhintajyrsinnän jälkeen (Joneja & Weifeng 

& Lee 2003, s. 961). 
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Joneja et al. (2003) on esitellyt menetelmän, jossa käytetään useita eri halkaisijalla 

varustettuja työkaluja rouhintaan samassa tasossa. Verrattuna tavanomaisempiin 

menetelmiin, joissa rouhittava alue on jaettu erisuuruisiin tasoihin ja rouhinta tehdään vain 

yhdenlaisella työkalulla tasoa kohden, on mahdollista saada huomattavia pienennyksiä 

rouhinta-ajassa. (Joneja & Weifeng & Lee 2003, s. 953-963.) Chanin ja kumppaneiden 

(2003) esittelemässä menetelmässä jyrsintä tehdään yhdistelemällä erilaisia työstöratoja. 

Aluksi muodostetaan yhdensuuntaiset työstöradat, jonka jälkeen seuraavana luodaan 

koverat ja kuperat muodot huomioivat työstöradat ja lopuksi muodostetaan tasoittain 

porrastetut radat. Lopullinen työstö suoritetaan näiden yhdistelmänä ja myös tällä 

menetelmällä on mahdollista aikaansaada pienennyksiä rouhinta-ajassa, sekä 

lastuamisvoimat pysyvät pieninä. (Chan et al. 2003, s. 335-347.) 

 

2.8 Lastunmurto 

 

Pitkät katkeamattomat lastut ovat haitallisia koneistuksessa. Tätä ongelmaa voi esiintyä 

sorvauksen yhteydessä. Jyrsinnässä lastut jäävät työstömenetelmästä johtuen aina 

lyhyehköiksi. Pitkät katkeamattomat lastut voivat olla vaarallisia työstökoneen hoitajalle, 

pyrkivät kietoutumaan työkalun ja koneenosien ympärille, haittaavat mahdollisen 

leikkuunesteen syöttöä, sekä voivat rikkoa itse teräpalan. (Boothroyd & Knight 2006, s. 

267.) 

 

Lastu voi murtua monella eri tapaa, se voi katketa itsestään, työkalua tai työkappaletta 

vasten. Työkalua vasten murtuvat lastut voivat vaurioittaa terää siihen osuessa. 

Työstettävää kappaletta vasten katkeavat lastut heikentävät aikaansaatavaa pinnanlaatua ja 

häiritsevät työstöä jos ne joutuvat lastuttavaan kohtaan. (Sandvik 1994, osa I s. 12.) 

 

Lastunmuodostusta ja katkeamista hallitaan erilaisilla lastunmurtajilla. Lastunmurtajat 

voivat olla irrallisia terän päälle asetettavia lisäosia (kuva 20) tai ne voivat olla terän 

pintaan kiinteäksi tehtyjä kuten kuvan 21 esimerkissä. Nykyisin eniten käytetään terään 

integroituja lastunmurtajia. Lastunmurtaja voi olla yksinkertaisimmillaan pelkkä ura tai 

monimutkaisempi kolmiulotteinen pinta. Murtaja vaikuttaa muodostuvan lastun säteeseen 

ja saa lastun katkeamaan muodostuvien jännitysten voimasta. Sitkeät materiaalit 

muodostavat helpommin pitkiä lastuja, kuin hauraat materiaalit. (Boothroyd & Knight 
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2006, s. 267-270.) Pieni syöttö, sekä suuri lastuamisnopeus lisäävät lastujen pituutta 

(Sandvik 2004, osa VII s. 24). 

 

 

 

 

Kuva 20. Teräpala varustettuna irrallisella lastunmurtajalla. Suomennos: Workpiece = 

työkappale, insert = terä ja up-curl chip breaker = ylöspäinkääntävä lastunmurtaja (Kim & 

Kweun 1996, s. 611). 

 

Kuva 21. Erilaisia integroidulla lastunmurtajalla olevia teräpaloja (Production machining 

2008). 
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3 YRITYSHAASTATTELUT 

 

Työssä suoritettiin yrityshaastatteluja kahdeksaan eri sorvausta ja jyrsintää harjoittavaan 

yritykseen, yritykset valittiin Etelä-Karjalan alueelta. Kaikki yritykset, mihin otettiin 

yhteyttä, suostuivat haastatteluun vastaamaan. Haastatellut yritykset suorittavat koneistusta 

NC-laittein ja alihankintatyötä. Haastattelujen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia 

ongelmatapauksia kohdataan käytännössä, sekä kuinka näitä ongelmia on ratkottu. 

Yrityksiin lähetettiin etukäteen sähköpostitse liitteen yksi mukainen kyselylomake, jotta 

tiedusteltaviin seikkoihin voitiin tutustua etukäteen. Myöhemmin yrityksiin oltiin 

puhelimitse yhteydessä, jolloin keskusteltiin rouhintasorvauksessa ja – jyrsinnässä 

esiintyneistä ongelmista. Kyselyyn osallistuneista kahdeksasta yrityksestä seitsemän oli 

kohdannut rouhintasorvauksen osalta jonkinlaisia ongelmia. Yksi yrityksistä ei ollut 

kokenut rouhintasorvausta lainkaan ongelmalliseksi. Tämä sama yritys ei myöskään 

kokenut rouhintajyrsinnän osalta minkäänlaisia ongelmia, eikä eräs toinenkaan yrityksistä. 

Loput kuusi yritystä olivat kohdanneet jonkinasteisia ongelmia jyrsinnän osalta. 

Ongelmien ratkaisemiseksi suoritetut toimenpiteet olivat haastattelujen perusteella 

onnistuneet hyvin, eli toimenpiteiden lopputuloksena ongelmasta oli päästy eroon tai 

siedettävälle tasolle. 

 

3.1 Sorvauksessa esiintyneet ongelmat 

 

Kolmen yrityksen mukaan jatkolastut ovat tuottaneet ongelmia, lähinnä uuden kappaleen 

työstön sisäänajossa. Yksi yrityksistä mainitsi niiden esiintyvän lähinnä levystä 

valmistettuja tuotteita sorvattaessa, muut eivät kertoneet tarkempia tietoja. Jatkolastun 

tuottamat ongelmat on saatu ratkaistuksi muuttamalla lastuamisarvoja, sekä tarvittaessa 

muuttamalla teräpalan geometriaa. Rauhattoman työstön aiheuttamiin ongelmiin ei ollut 

missään haastatelluista yrityksistä törmätty. 

 

Värähtelyjen aiheuttamat ongelmatapaukset olivat tuttuja kuudessa eri yrityksessä. 

Neljässä tapauksessa mainittiin ongelman koskevan lähinnä pitkiä ja ohuita kappaleita. 

Ratkaisuina on käytetty lisätuentaa tai lastuamisarvojen muutosta. Viides värähtelyt 

ongelmaksi kokenut yritys kertoi yleensä avun löytyneen syöttöarvon muutoksesta 
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pienemmäksi. Kuudennessa yrityksessä taas ei haluttu kertoa tarkemmin tapausta, joissa 

värinöitä esiintyy tai niihin löydettyjä ratkaisuja yrityssalaisuuteen vedoten. 

 

Neljä eri yritystä kertoi työkalurikkojen aiheuttaneen ongelmia. Kahdessa yrityksistä 

ongelma oli teräpalojen kestossa, toisessa tapauksessa ongelmien todettiin johtuneen 

vääristä lastuamisarvoista ja värähtelyjen seurauksena tapahtuneista teräpalarikoista. 

Kolmas yritys mainitsi ongelman johtuneen teräpalan kuumenemisesta, kolmikulmaisen 

terän mainittiin kestävän kahden kulman käyttö ongelmitta. Kolmannen kulman kerrottiin 

olevan käyttöönotettaessa heikentynyt teräpalalla aiemmin suoritetun työstön aiheuttaman 

lämpövaikutuksen seurauksena. Ongelma oli poistunut teräpalavalmistajan vaihdon 

jälkeen. Yhdessä yrityksistä mainittiin hakkaavan työstön aiheuttaneen terärikkoja, kunnes 

teräpala oli vaihdettu lujempaan malliin. Kolmas haastatteluissa esiintynyt ongelma oli 

raskaan rouhinnan aiheuttama työkalunpitimien väsyminen ja siitä seuraava katkeaminen. 

Tähän tapaukseen ei ollut etsitty ratkaisua tapahtuman harvasta esiintymisestä johtuen, 

vaan hajonnut pidin korvattiin tarvittaessa uudella. 

 

Muita mainittuja ongelmatapauksia oli kolmen yrityksen kohtaama sorvattavan kappaleen 

lämpölaajeneminen ja siitä seuraava viimeistelyvarojen katoaminen. Tämän kerrottiin 

aiheuttavan myös viimeistelysorvauksen myöhemmäksi ajankohdaksi siirtoa tarvittavan 

mittatarkkuuden aikaansaamiseksi. Ongelmaa on saatu poistettua käyttämällä 

leikkuunesteitä, sekä teräkulmia muuttamalla. Yhdessä yrityksistä mainittiin materiaalin eri 

toimituserien aiheuttaneen tarvetta lastuamisarvojen hienosäätöön 

materiaaliominaisuuksien vaihtelujen johdosta.  

 

3.2 Jyrsinnässä esiintyneet ongelmat 

 

Rauhattoman työstön aiheuttamia ongelmia ei rouhintajyrsinnässäkään ollut esiintynyt. 

Värähtelyjen aiheuttamat ongelmat olivat taas kuudelle eri yritykselle tuttuja. Ongelmien 

mainittiin johtuneen pitkän karan käytöstä, ohutseinämäisestä kappaleesta, työstettävän 

kappaleen kiinnityksestä tai hitsaamalla valmistettujen levyrakenteiden työstöstä. Pitkien 

työkalujen käytön aiheuttamia vaikeuksia on ratkottu käyttämällä värinävaimennettuja 

varsia työkaluissa. Levyrakenteita koskevissa tapauksissa apu oli saatu jyrsintäparametreja 

säätämällä, tämä joudutaan kuitenkin tarvittaessa tekemään jopa kappalekohtaisesti. Yksi 
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yrityksistä mainitsi ilmenneiden värinäongelmien ratkaisuksi terägeometrian muutoksen ja 

taas eräs toinen yrityksistä yrityssalaisuuteen vedoten ei ilmaissut tarkemmin värinöitä 

aiheuttanutta tilannetta tai ratkaisua. 

 

Muita jyrsinnässä ilmenneitä ongelmia tuli ilmi. Yhdellä yrityksellä esiintyi jyrsittävän 

kappaleen tukevuusongelmia ja siitä edelleen aiheutuvia ongelmia. Kappaletta ei ollut 

mahdollista tukea lisää, vaan ongelma piti poistaa lastuamisarvoja muuttamalla. Syötön 

pienennys aikaansai jyrsittäessä terien kuumenemisen, lastuamisnesteiden käyttö aikaansai 

lämpöshokin teriin ja siitä seurasi niiden rikkoutuminen. Tämä ongelma poistui 

pienentämällä lastunpaksuutta ja kasvattamalla syöttöä. Kaksi muuta yritystä mainitsi 

kappaleen lämpiävän rouhinnan seurauksena niin paljon, että viimeistely on tehtävä vasta 

kappaleen jäähdyttyä. 

 

3.3 Haastatteluissa ilmenneitä keinoja työstöongelmien ennaltaehkäisemiseksi 

 

Haastatteluissa ilmeni myös muita erilaisia keinoja, joita yritykset käyttävät yleisesti 

ehkäisemään ongelmia rouhinnassa. Eräs yrityksistä mainitsi työstävänsä helposti 

lastuttavia materiaaleja, sekä kappaleita joiden valmistus on helposti automatisoitavissa. 

Yhdessä yrityksistä taas kerrottiin uuden materiaalin työstön aloituksessa, työstöarvojen 

hakuvaiheessa, teräpalanvalmistajan edustajan olevan tarvittaessa paikanpäällä apuna. 

Toisaalla taas mainittiin työstöarvojen olevan kokemuksen perusteella haettuja sopiviksi, 

sekä koneiden ja kappaleiden kiinnitysten kerrottiin olevan riittävän tukevia ongelmien 

ehkäisemiseksi. Yleistä oli myös tarvittaessa teräpalan vaihdot profiililtaan erilaisiksi. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Rouhintatyöstön tehokkuutta rajoittaa pääsääntöisesti käytettävissä olevan laitteiston 

maksimiteho, sekä itse terien kesto. Työstettävän kappaleen pinnanlaadusta ei tarvitse 

tavallisesti rouhinnan yhteydessä välittää, kunhan jätetään riittävät työvarat viimeistelyä 

varten. Silti työkalurikko rouhinnan aikana voi aiheuttaa koko kappaleen hylkäämisen. 

Hylkäys voi myös aiheutua mittavirheistä työstössä, esimerkiksi lämpölaajenemisien 

johdosta.  

 

Työkappaleen riittävän tukeva kiinnitys, terien oikea valinta, asetuskulmien säätö, sekä 

optimaalisiksi haetut lastuamisarvot usein takaavat onnistuneen työstön. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, että uusia työkaluja ei kannata käyttää tai lastuamisarvoja 

hienosäätää. Jokainen toimituserä työstettävässä materiaalissa on kuitenkin hiukan 

erilainen. Uusilla työvälineillä tai aiempia menetelmiä muuttelemalla on mahdollista 

aikaansaada parannuksia tuotantoon. 

 

Työstössä ilmenevät häiriöt johtuvat usein joko lastuttavassa materiaalissa olevista 

sulkeumista tai sopimattomista lastuamisarvoista. Häiriöt voivat ilmetä värähtelyinä tai 

suoraan terien vioittumisina. Myös liialliseksi kasvanut värähtely aikaansaa terien 

vioittumisen tai ennenaikaisen loppuun kulumisen. Kaikista näistä häiriöistä johtuvien 

ongelmien poistamiseen kulunut aika on turhaan hukattua ja ainakin osaan ongelmista voi 

varautua ennalta. 

 

Rouhinnan suoritusta on joissain tapauksissa mahdollista nopeuttaa työstöratojen 

optimoinnilla, etenkin muottien otsajyrsinnässä. Rouhintasorvauksessa lastuamisnesteen 

käyttö on miltei pakollista suuren lastuvirran aikaansaamiseksi, mutta poikkeuksiakin on. 

Rouhintajyrsinnässä lastuamisnesteiden käyttö ei ole aina hyödyksi teriin kohdistuvasta 

lämpöshokista johtuen. Optimaalisia arvoja työstöä varten haettaessa on myös syytä 

tarkastella rouhinnan kestoaikaa, terien kestoa ja kustannuksia, sekä hakea näiden välille 

kompromissi, jossa kokonaisuus on halutun kaltainen. 

 

Tähän työhön sisältyneiden haastattelujen perusteella sorvausta ja jyrsintää suorittavissa 

konepajoissa rouhinnassa esiintyviä ongelmia ei koeta käytännössä kovinkaan 
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merkittäviksi. Toisaalta otanta oli vain kahdeksan yritystä Etelä-Karjalan alueelta. 

Käytettävät työstöarvot haetaan uuden kappaleen yhteydessä kohdalleen, pääsääntöisesti 

aiempaan kokemukseen pohjautuen. Joissain erityisemmissä tapauksissa arvot tarkastetaan 

kappalekohtaisesti. Erikoisemmissa tapauksissa apua haetaan tarvittaessa 

työkalutoimittajalta. 

 

Haastattelujen perusteella sorvauksessa ja jyrsinnässä ilmi tulleet häiriötapaukset korjataan 

yleisimmin hienosäätämällä työstöarvoja tai haastavammissa tapauksissa vaihtamalla 

teräpaloja erilaisella geometrialla varustettuihin. Värähtelyistä aiheutuneet ongelmat olivat 

pääsääntöisesti kappaleista johtuvia, joita rouhittaessa joudutaan sallimaan. Ongelmia 

pyritään myös ennaltaehkäisemään etukäteen, muun muassa materiaalivalinnoin. Kun 

käytettävät työstöarvot on saatu kohdalleen, niihin ei haastattelun perusteella saatujen 

tietojen mukaan tehdä suuria muutoksia, elleivät ne ole tarpeen. 

 

Ilmi tulleet ongelmat olivat samanlaisia kuin kirjallisuudesta on löydettävissä. Esiintyneet 

työkalujen nopeutuneen kulumisen tapaukset johtuivat lastuamisarvojen vääristä 

valinnoista kuten teoriatieto esittää. Lastuamisnesteen käyttöä ei ilmaistu korvatun 

vaihtoehtoisilla menetelmillä. Äkillisistä terärikoista johtuneet ongelmat olivat myös 

kirjallisuuden mukaisista syistä johtuvia. Satunnaisia materiaalista johtuvia rikkoja, mutta 

myös lämpöshokki oli joissain tapauksissa ongelma. Värähtelyjen estämisessä käytännössä 

hyödynnetään värinänvaimentimia ja tuentojen paranteluja aivan kuten kirjallisuudessa on 

esitetty, mutta niitä sallitaan myös jossain määrin. Tehontarvetta tai lastuamisvoimien 

suuruutta ei koettu ongelmaksi. Tämä johtuu käytettävien koneiden valinnasta tukeviksi ja 

varmasti riittävän tehokkaaksi. Jyrsinnän työstöratoja ei kohdeyrityksissä oltu optimoitu 

ajankäytön suhteen. Lastunmurtoon liittyvät ongelmat sorvauksessa oli selvitetty 

teräpalaprofiilien muutoksilla ja tarvittaessa työstöarvoja muuttamalla, kirjallisuudessa 

esitellyin keinoin. 
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LIITE 

 

Kysymyksiä rouhintasorvaukseen ja –jyrsintään liittyen. 

 

1. Millaisia ongelmia olette kohdanneet rouhintasorvauksen yhteydessä, ovatko seuraavana 

mainitut seikat olleet ongelmallisia? 

 

 -jatkolastu 

 

 -rauhaton työstö 

 

 -värähtelyt 

 

 -työkalurikot 

 

 -muita mainitsemisen arvoisia ongelmia 

 

 

2. Millaisia ongelmia olette kohdanneet rouhintajyrsinnän yhteydessä, ovatko seuraavana 

mainitut seikat olleet ongelmallisia? 

 

 -rauhaton työstö 

 

 -värähtelyt 

 

 -työkalurikot 

 

 -muita mainitsemisen arvoisia ongelmia 

 

 

3. Kuinka olette pyrkineet näitä ongelmia ratkaisemaan? Millaisen lopputuloksen 

suorittamanne toimenpiteet aikaansaivat? 

 


