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1 Johdanto 
 

Tämän diplomityön tavoitteena on rakentaa lastuamislämpötilan mittausjärjestelmä In-
sinööritieteiden korkeakoulun Aalto – yliopiston tuotantotekniikan laboratoriossa. Pyr-
kimyksenä on kehittää tämän hetken mittausjärjestelmälle lisää välineitä ja varautua 
yllätyksellisiinkin ilmiöihin ja vikoihin. Pyrkimyksenä on, että tutkimus- ja opetuskäy-
tössä olisi kaikissa tilanteissa kuhunkin tarkoitukseen sopiva ja toimiva mittausjärjes-
telmä. 
 
Tutkimuksen alkuvaiheessa syvennytään lastuamistutkimuksen teoriaan. Aihe rajataan 
kuitenkin opetustutkimuksessa käsiteltävään sorvaukseen ja lastuamislämpötilan mit-
taamiseen sorvaamisessa. 
 
Tehtävänä on lisäksi ottaa selvää, mistä osakokonaisuuksista mittausjärjestelmä koos-
tuu ja samalla esille tuodaan mittaustekniikkaan liittyvät erot. Kirjalliseen tutkimukseen 
huomioidaan myös lastuamislämpötilan mittausmenetelmiin suoraan liittyvät seikat.  
Esimerkkeinä aiotaan esittää lämpötilanmittauksesta muutamia lastuamissovelletuksia. 
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2 Lastuava työstö 
2.1 Yleistä lastuamisesta 

 
Lastuamisessa käytettävän työkalun kovuuden on oltava merkittävästi suurempi kuin 
lastuttavan kappaleen. Muuten terä ei pysty irrottamaan työkappaleesta osia. Las-
tuamista käytetään työstömenetelmänä niissä mekaanisissa laitteissa, joissa on tehtä-
vään koneistettuja osia 1. Lastuamismenetelmiä on monia kuten avartaminen, aventa-
minen, hiertäminen, hiominen, hiveltäminen, hoonaaminen, höylääminen, jyrsiminen, 
poraaminen, sahaaminen ja sorvaaminen 1, 2. 
 
Jyrsiminen työkaluna on jo nimensä mukaan pora. Poralla työstetään työkappaleeseen 
pyöreä lieriömäinen reikä 3. Sorvauksessa pyörivään istukkaan kiinnitetty työstettävä 
kappale muotoutuu sorvin terän ennakkoon asetetulla kulmalla haluttuun muotoon 3.  
 
Jo lastuamisen suunnitteluun, ohjaukseen ja valintaan liittyy monia käsitteitä. Näitä ovat 
lastuamisarvot, lastuamisgeometria, lastuamisnesteet, lastuttavuus, lastun muoto, mur-
tuminen, teräaineet, terän kuluminen ja terän vauriot 2. 

 
2.2 Lastuamisgeometria 

 
Kaikilla lastuamismenetelmillä on oma lastuamisgeometriansa. Näillä on suuri vaikutus 
lastuamisvoimiin, lastunmuodostukseen, lastunmuodostukseen, lastun murtumiseen ja 
työkalun lämpötilan. Kun ajatellaan lastuamisgeometrian avulla erilaisia lastuamisia 
kuten vaikkapa jyrsintää, ensimmäinen havainto on, että jyrsinnässä pyörivä moniham-
painen terä irrottaa lastuja lastuttavasta aineesta. Kuva 1 esittää sorvauksen lastuamis-
geometriaa 2. 
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Kuva 1. Sorvauksen terägeometria 27 

 
Työstöterän rintapinnan geometriaa on kehitetty kuhunkin käyttöalueeseen sopivaksi. 
Käyttöalueleille on määritelty omat suositukset syöttö- ja lastuamissyvyyksille. Tästä 
seuraa, että terän rintapinnan geometria auttaa muun muassa lastun murtumista. Sor-
vausterän nirkonsäde vaikuttaa kahteen asiaan; särmän lujuuteen ja työkappaleen pin-
nanlaatuun. Porauksen tärkeitä terägeometrian osia ovat lastu-ura, lastuamisnesteen 
syöttökanavan ja teräsärmien kulmat 4. 

 
3 Lastuamisarvojen valinta 

 
Optimaalisille lastuamisarvoille teränvalmistajilla on monenlaisia ohjelmia ja taulu-
koita. Lastuamisarvoiksi nimitetään työkalun ja työkappaleen keskinäisiä liikkeitä mää-
rättäviä parametreja. Kuva 2 esittää sorvauksen lastuamisarvot, jotka ovat: 
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 asetuskulma (κr) [°]. 
 syöttö (fn) [mm/r] 
 lastuamisnopeus (vc) [m/min] 
 lastuamissyvyys (ap) [mm] 
 karanopeus (n) [r/min] 4 

 

 
Kuva 2. Sorvauksen lastuamisarvot 4 

 
Kuva 3 esittää porauksen lastuamisarvot, jotka mukaan ovat 4: 

 
 lastuamisnopeus (vc) [m/min] 
 karanopeus (n) [r/min] 
 kierroskohtainen syöttö (fn) [mm/r] 
 syöttönopeus (vf) [mm/min].  
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Kuva 3. Porauksen lastuamisarvot 4 

 
Lastuamisnopeudella ja suurella syötöllä on tuottavuuteen merkittävä vaikutus, vaikka 
nopeuden lisäys kuluttaakin enemmän terää. Tästä seuraa työkalujen nopeutunut vaih-
totarve. Optimaalisesti voidaan laskea, millä lastuamisnopeudella ja syötöllä konetta 
kannattaa käyttää. Työkalun hinta on sen vaihtamiseen kuluva aika vaikuttavat tuloksen 
kannattavuuteen ja kokonaiskustannuksiin. Kuva 4 esittää työstökustannukset las-
tuamisnopeuden funktiona 2. 
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Kuva 4. Lastuamiskustannukset lastuamisnopeuden funktiona 2 

 
 Km = kone- ja palkkakustannukset 
 Kkok = kokonaiskustannukset 
 Ky = yleiskustannukset 
 Kw = teräkustannukset 2. 

 
3.1 Terämateriaali 

 
Lastuava terä joutuu työstössä suureen mekaaniseen ja staattisen rasitukseen. Kuormi-
tusta tulee hakkaava liikettä työstettävän pinnan epätasaisuudesta, terän työstökulmasta 
ja värähtelystä. Nämä voimat saavat aikaan terän kulumisen. Kulumaa lisää vielä se 
koska terästä irtoaa lisääntyvässä lämpötilassa pieniä ainehiukkaisia 1. Lastuavan terän 
käyttöikään vaikuttavat seikat ovat: 
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 työstöarvot 
 työstettävä raaka aine 
 terämateriaalin laatu 
 terämateriaali 
 terän geometria 
 työstötapa (rouhintasorvaus, viimeistelysorvaus jne.) 
 työkappaleen muoto 
 terän ja työkappaleen värähtely 
 sorvaajan ammattitaito  
 sorvin kunto 3. 

 
Lastuavan työkalun kulumismekanismeja ja kulumisen aiheuttajia ovat 

 
 abrasiivinen kuluminen eli hankauskuluminen 
 adhesiivinen kuluminen eli puristushitsautuminen 
 hapettuminen 
 vaihtelevat lämpöjännitykset 
 diffuusio 
 mekaaniset jännitykset 
 terän pehmeneminen 
 sähkömotoriset voimat 1. 

 
Lastuttaessa kulumista tapahtuu useilla mekanismeilla 5. Tämä on seurausta siitä, että 
lastuamisvoimat ja lastuavan työkoneen tehontarve kasvavat terän kulumisesta tai tyl-
sistymisestä. Samalla mittatarkkuus ja pinnanlaatu huononevat 1. Viimeistelyssä nämä 
muutokset tulee ottaa erityisesti huomioon. Kuva 5 esittää lastuavan terän yleisimmät 
kulumismuodot, terävauriot sekä ohjeet niiden välttämiseksi. 
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- 
Kuva 5. Lastuavien työkalujen valmistajan ohje työkalun kestoiän pidentämiseen 6 

3.2 Sorvaaminen 
 Sorvaaminen on lastuamista, jossa terä pysyy paikallaan syöttöliikkeessä, mutta työ-

kappale liikkuu. Sorvin päälastuamisliikkeenä on akselinsa ympäri pyörivä ja kiinnitys-
istukalla karaan kiinnitetty työkappale.  Pitkiä työkappaleita työstettäessä kärkipylkän 
käytöstä on apua.  Tällöin terä on kiinnitetty työkelkan teränpitimeen.  Syöttöliikkeessä 
teräkelkka liikkuu johteilla kohtisuorassa karan pyörimisliikettä vastaan. Lastuamis-
syvyydellä tarkoitetaan terän tunkeutumissyvyyttä työkappaleeseen.  Jos työstön aikana 
tunkeutumissyvyyttä halutaan muuttaa, se tapahtuu asetusliikkeellä.  Kolme tärkeintä 
lastuamisparametrejä ovat lastuamissyvyys, pyörimisnopeus ja syöttönopeus. Muitakin 
lastunmuodostukseen vaikuttavia tekijöitä ovat lastuamisnesteen käyttö, lastuttava ma-
teriaali, terägeometria ja terämateriaali 27.  
 



15  

 15 

Monista lastuamismenetelmistä sorvaamista käytetään eniten. Sorvaaminen aloitetaan 
siten, että työstettävä kappale kiinnitetään akselinsa ympäri pyörivään sorviin. Las-
tuamisliike saadaan aikaan, kun sorvin terä kohtaa työkaluna asetus- ja syöttöliikkeet. 
Kuva 6 esittää lieriösorvauksen periaate 7.  

 

 
Kuva 6. Lieriösorvauksen periaatteesta (turning tool = terä, work piece = työkappale, chips = las-
tuja) 8 
Sorvausmenetelmät ovat:  
 Muotosorvaus 
 Tasosorvaus 
 Poraus ja sisäsorvaus 
 Lieriösorvaus 
 Kartiosorvaus 

 
Sorvauksen lastuamisnopeus voidaan laskea kaavasta (1), jossa v on nopeus, n on pyö-
rimisnopeus ja d on sorvaushalkaisija. 

 
𝑣 =  

𝜋 ∙  𝑛 ∙  𝑑

1000
    (1) 
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Sorvauksen lastun pinta-alaan ja paksuuteen vaikuttavat tekijät ovat 7: 
 Syöttö s 
 Lastunpaksuus h 
 Lastuamissyvyys a 
 Lastunleveys b 
 Nirkonsäde r 
 Lastun poikkipinta A 

 
9: ”Sorvaaminen on lastuava työstömenetelmä. Sorvaamalla valmistetuilla kappaleilla 

on tavallisesti ympyrän muotoinen poikkileikkaus.”  
 

3.3 Otsajyrsintä 
 Jyrsintä voidaan jakaa kahteen perustyyppiin, lieriöjyrsintään ja otsajyrsintään.  Lie-

riöjyrsinnässä työkalu pyörii kohtisuorassa tason normaalia tai valmista pintaa vasten, 
kun vastaavasti otsajyrsinnässä työkalu pyörii työkappaleen työstettävän tason ja nor-
maalipinnan ympäri.  Jyrsintä on mahdollista tehdä joko myötä- tai vastajyrsintänä työ-
kalun pyörimisestä ja syöttöliikkeestä riippuen. Silloin kun tähdätään hyvää pinnanlaa-
tuun, työstöön valitaan myötäjyrsintä. Sen vastakohtaa edullisempaa vastajyrsintää käy-
tetään, kun halutaan vaikuttaa lastuamisvoimaresultantin suuntaan. Kuvassa 7 esitetään 
otsajyrsinnän periaate: 𝑓𝑧 on hammassyöttö, 𝑣𝑐  lastuamisnopeus, h1 lastuamispaksuus, 
b lastuamissyvyys, 𝑎𝑝 lastun leveys, 𝑣𝑓 syöttönopeus, t teräkulma ja d työkalun halkai-
sija.  Kaavasta (2) saadaan hammaskohtainen lastuamisvoima. Kaava osoittaa, että 
voima on yhtä suuri kuin lastun pinta-ala kertaa ominaislastuamisvoima 𝑘𝑐.  Tästä voi-
daan johtaa kokonaislastuamisvoiman kaava (3) kertomalla se kontaktissa olevien ham-
paiden lukumäärällä 27. 
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Kuva 7. Otsajyrsinnän lastuamisgeometria ja suureet 27 

Jyrsinnän käsitteitä ovat muun muassa 7: 
 

𝐹 𝑦𝑚 = 𝑏 ∙  ℎ𝑚 ∙  𝑘𝑐    (2) 
 

𝐹 𝑦 = 𝐹𝑦𝑚 ∙  𝑒   (3) 
 

3.4 Poraaminen 
 

Jos työkalu pyörii ja syöttöliike on työkalun pituusakselin suuntainen, työstöä nimite-
tään poraamiseksi. Poraamisella tehdään halutun kokoisia ja syvyisiä reikiä työkappa-
leeseen. Poraamisen mekaniikka pysyy samana, vaikka porakoneiden monet runkomal-
lit vaihtelevat. Kuvassa 8 on poraamisen suureita: 𝑡𝑟 on leikkuu- ja pääsärmän kulma, 
d porattavan reiän halkaisija, Ω on pyörimisnopeus ja 𝐹𝑧 syöttövoima. Yhtä lastuavaan 
särmään tulevaa leikkuuvoimaa nimitetään tangentiaalivoimaksi. Oheiset esitykset ovat 
syöttövoimalle ja tangentiaalivoimalle (kaavat (4) ja (5)). Malli on Kienzle-Victor omi-
naislastuamisvoimayhtälöstä. Mallissa d on alkureiän halkaisija, f syöttö, n ja m ovat 
ominaislastuamisvoimiin liittyvät muutospotenssit 27, 28, 29. 

 



18  

 18 

 
 

Kuva 8. Poraamisen periaatekuva 28 
 

𝐹𝑧 = 𝐷 ∙  (
𝑓

2
 ∙  𝑠𝑖𝑛 𝑘)1−𝑛  ∙  𝑘𝑐𝑓1.1  (4) 

  
𝐹𝑇 =

𝐷−𝑑

2 sin 𝑘
 ∙  (

𝑓

2
 ∙  𝑠𝑖𝑛 𝑘)1−𝑚  ∙  𝑘𝑐1.1  (5) 
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4 Sorvaus 
4.1 Sorvauksen periaate 

 
Sorvaaminen soveltuu parhaiten työkappaleiden valmistukseen, joissa on koko pituu-
deltaan ympyrän muotoinen poikkileikkaus. Sorvauksen työvaiheita ovat puolikarkea 
koneistus, rouhinta ja viimeistely. Sorvin terä kiinnitetään teränpitimeen ja työkappale 
pääkaralle kiinnitettyyn sovitteeseen. Sorvaamisen erityiset apuvälineet antavat mah-
dollisuuden myös sorvata kiinnityksessä erimuotoisia työkappaleita. Lastut irtoavat sor-
vissa akselinsa ympäri pyörivästä työkappaleesta erilaisia teriä ja työstömenetelmiä 
käyttäen. Tarvittava lastuamisvoima syntyy pääliikkeeksi kutsutusta kappaleen pyöri-
misliikkeestä ja syöttöliikkeeksi kutsutusta terän liikkeestä. Terän leikkuusyvyys mää-
ritetään terän asetusliikkeellä eri sorvaustöissä 3. 
4.2 Sorvityypit 

 
Käyttötarkoituksiensa mukaisesti sorvityypit ja niiden koot vaihtelevat. Yleisimmät 
käytetyt sorvit ovat kärkisorvi sekä taso- ja pitkäsorvi. Myös muita tunnettuja sorvimal-
leja ovat karusellisorvit, NC-sorvit, puoliautomaattisorvit ja revolverisorvit. Lisäksi on 
vielä erityisille työstömenetelmille valmistetut erikoissorvit 3. 
4.3 Kärkisorvi 

 
Konepajojen päivittäiseen käyttöön parhaiten soveltuvat kärkisorvit. Näiden sorvien 
suuret koneet ovat kiinteitä alustaansa valettuja ja pienet koneet voidaan asentaa lattialle 
kumitallojen päälle. Sorvien asennuksissa erityisen tärkeää on, että ne asennetaan ja 
vaakitaan tarkasti suoraan. Kärkisorvin yleisimmät osat ovat karalle ja vaihteistolle voi-
man antava moottori, lastuamisnestepumppu, runko, mittalaitteet, siirtopylkkä, syöttö-
nopeuksien vaihteisto, terätelkka ja suojavälineet. Kärkisorvin tärkeimpiä mittoja ovat 
kärkiväli ja kärkikorkeus, koska ne määräävät työstettävän kappaleen koon 3. Kuva 9 
esittää kärkisorvin ja sen osia.  
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Kuva 9. Kärkisorvin rakenne- (1) hallinta ja säätölaitteet, (2) kara ja kiinnitysistukka, (3) johteet, 

(4) teräkelkka ja teränpidin, (5) kärkipylkkä, (6) johtoruuvi, (7) vetokara (syöttökara) 26 
4.4 Sorvauksessa käytettävät terät 
4.4.1 Teräkulmat 

 
Terät ovat joko valmistetut valamalla tarvittavaan geometriseen muotoonsa tai ne hio-
taan siihen. Terän muotoilu vaikuttaa sen lastuamisominaisuuteen. Vaikuttavimmat ja 
tärkeimmät teräkulmat ovat asetuskulma, jättökulma, kärkikulma, päästökulma, rinta-
kulma ja teroituskulma. Sivu- ja tasopinnasta katsottuna teräkulmat määritetään eri pin-
tojen välisinä kulmina terän ja työkappaleen välillä 3. 
4.4.2 Käytätettävät terämateriaalit 

 
Sorvaukseen soveltuvat terämateriaalit ovat hiili- eli työkaluteräs, keraamit, kovametal-
liset kääntöteräpalat, pikateräs, timantit ja valetut leikkuumetallit eli stelliitit 14. Käyte-
tyimmät terät ovat kuitenkin kovametalliset teräpalat niiden erinomaisen kestävyyden 
vuoksi. Usein niiden pintoja on käsitelty erilaisilla pinnoitteilla ja seoksilla parantamaan 
kestävyyttä ja työstöominaisuuksia 3. 
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4.4.3 Terän valinta 
 

Paras sorvauksen tulos saavutetaan hyvällä lastunhallinnalla. Tähän tulokseen päästään 
valitsemalla aina oikea terän geometria, koko, muoto ja nirkonsäde. Terän tulokset ja 
muoto vaikuttavat lastun irtoamiseen ja sen muotoon, joskin tähän vaikuttavia seikkoja 
ovat myös käytettävät työstöarvot ja työstettävä materiaali. Jos työstömenetelmään va-
litaan suurin soveltuva kärkikulma, tuloksena on terän hyvä lujuus ja taloudellisuus. 
Terien muoto vaikuttaa työstön lopputulokseen, joten terien asetuskulma ja ulottuvuus 
pitäisi soveltaa oikein työstömenetelmään ja eri työvaiheisiin. Haluttu pinnanlaatu, 
syöttönopeus ja työstövaihe vaikuttavat eniten terän nirkonsäteen valintaan 15. 

 
Tarkasteltaessa kovametallisia teräpaloja ne luetaan negatiivisiksi, jos niiden teroitus-
kulma on 90° ja päästökulma 0°. Vastaavasti ne ovat positiivisia, jos teroituskulma on 
alle 90° ja päästökulma on 7°. Negatiivisten terien erona positiivisiin on geometriasta 
johtuva niiden kaksinkertainen särmien lukumäärä. Sorvaukseen yleensä parhaiten so-
veltuu negatiivinen terä ulkosorvaukseen ja positiivinen terä sisäsorvaukseen. Terä-
tyyppi vaikuttaa teräsärmien lukumäärään, ja terät ovat joko yksipuolisia tai kaksipuo-
lisia. Terän valintaan vaikuttaa myös terävarren teräsijan asento 15. Kuva 10 esittää po-
sitiivisen ja negatiivisen terän. 
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Kuva 10. Positiivinen ja negatiivinen terä (Sandvik Coromant 2010, s. 13 - 15)15 

 
Työstön aikana sorvinterät kuluvat ja tylsyvät. Siihen vaikuttavat terän ja työstökappa-
leen hankaus toisiinsa ja muut ulkoiset tekijät. Tylsymistä voidaan hidastaa mutta ei 
kokonaan estää. Jos tylsää terää käytetään liian pitkään, tuloksen laatu heikkenee ja terä 
lopulta murtuu kelvottomaksi. Terän kulumismuotoja ovat irtosärmän muodostuminen, 
kuoppakuluminen, lastuhakkaumat, liuskemurtumat, lovikuluminen, lämpöhalkeamat, 
plastinen muodonmuutos, reunamurtumat, terärikko ja viistekuluminen 3. 
4.5 Sorvauksessa käytettävät terävarret 
4.5.1 Terien kiinnitys 

 
Terien kiinnitykseen tulee osoittaa erityistä huomiota, koska niihin kohdistuu työstön 
aikana suurta voimaa. Siksi kiinnitys tulee tehdä huolella ja oikein. Valitut terävarret 
kiinnitetään kiinnitysruuveilla sorviin suoraan neliteränpitimeen tai pikavaihtopiti-
meen. Joskus myös muunkinlaisia kiinnityksiä voidaan soveltaa. Sisäterät kiinnitetään 
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pitkittäissuunnassa ja ulkoterät poikittaissuunnassa. Yleisesti sorvin terät asetetaan sor-
vin keskiön korkeudelle, mutta työstömenetelmän niin vaatiessa yläpuolistakin asetusta 
voidaan käyttää. Terien tulee olla kohtisuorassa syöttöliikettä vastaan. Joskus työkap-
paleen erikoinen muoto, terän ulottuvuus tai muu syy voi aiheuttaa teränpitimen kään-
tämisen johonkin poikkeavaan kulmaan 3. Kuva 11 esittää sorvinterän kiinnitysmene-
telmiä. 

 

 
Kuva 11. Sorvinterän kiinnitysmenetelmiä (EMCO-world) 13 

 
4.5.2 Terävarren valinta 

 
Terävarsia on kolmenlaisia oikea-ja vasenkätinen sekä neutraali malli. Terävarren va-
linta riippuu meneillään olevasta työvaiheesta. Sorvauksen terävarsi on yleensä oikea-
kätinen, koska sorvaus tapahtuu useimmiten oikealta vasemmalle. Neutraaliterä sovel-
tuu rouhintaan ja olakkeita sorvaamattomaan työstöön. Tällä terällä voi sorvata molem-
piin suuntiin. Vasenkätisen terän käyttö soveltuu vasemmalta oikealle tapahtuvaan sor-
vaukseen, kun yhdellä kiinnityksellä sorvataan muotoja molempiin suuntiin 3. Kuva 12 
esittää terien kätisyydet.  
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Kuva 12. Terien kätisyys (Efunda processes) 17 

 
4.6 Työstettävän kappaleen kiinnitys sorvilla 

 
Työkappaleiden monipuoliseen kiinnitykseen soveltuvia istukoita ja laikkoja voidaan 
kiinnittää sorvin pääkaralle kiinnitysmekanismien avulla. Kiinnitysmenetelmiä on 
useita. Jos keskiökärkeä käytetään tuentana, yleisimmät kiinnitysmenetelmät ovat kol-
mileukaistukka, nelileukaistukka ja kolmi- tai nelileukaistukka 3. 
4.6.1 Kolmileukaistukkaan kiinnitys 

 
Käytettäessä kolmileukaistukkaa se kiinnitetään pääkaralle erillisillä kiinnikkeillä tai 
ruuveilla. Pyöreän työkappaleen kiinnitykseen kolmileukaistukka on helppokäyttöinen 
ja hyvä kiinnitysvaihe. Tämä siksi, koska istukka kolme kiinnitysleukaa liikkuvat kiinni 
ja auki istukka-avaimella. Kun istukka kiristetään, työkappale keskittyy aina samalla. 
Kun istukat pidetään hyväkuntoisina, ne ovat tarkkoja keskitykseltään. Yleisesti käyte-
tään kolmenlaisia istukkaleukoja. Kappaleet kiinnitetään ulkopinnasta ulkopuolisilla 
leuoilla, sisäpinnat sisäpuolisilla leuoilla ja haluttuun muotoon sorvattavat kappaleet 
kiinnitetään pehmeillä leuoilla 3. 

 
4.6.2 Nelileukaistukkaan kiinnitys 

 



25  

 25 

Käytettäessä nelileukaistukkaa se kiinnitetään pääkaralle erillisillä kiinnikkeillä tai ruu-
veilla. Nelileukaistukka soveltuu monimuotoisten ja erikoisten työkappaleiden kiinni-
tykseen. Yleensä työkappaleet kiinnitetään leuoilla, mutta joissakin istukkamalleissa 
kiinnitystä varten on T-ura, jolla työkappaleen kiinnitys varmistetaan. Kun istukassa 
käytettävät leuat ovat käännettäviä, silloin samoja leukoja voidaan käyttää kaiken ko-
koisille työkappaleille sisä- ja ulkopuoliseen kiinnitykseen. Apuna keskityksessä käy-
tetään yleisesti piirtojalkaa. Leukojen paikkoja voidaan määrittää myös istukassa olevia 
renkaita ja työntömittaa käyttäen. Tarkka ja viimeinen työkappaleen keskitys tehdään 
mittakellolla 3. 

 
4.6.3 Tasolaikkaan kiinnitys 

 
Tasolaikan kiinnityksessä sorvin pääkaralle käytetään samanlaisia kiinnittimiä ja istuk-
kaita kuin muissakin laikoissa. Tasolaikka soveltuu siihen, että siihen voidaan kiinnittää 
erimuotoisia ja hankaliakin työkappaleita siinä ja valmiina oleviin kiinnitysreikien ja T-
urien avulla. Työkappaletta kiinnitettäessä erityisesti tulee huomioida sen tukevuus ja 
ettei siihen jää kiinnityksestä johtuvia suuria jännitteitä. Työkappaleen keskitys tapah-
tuu samoin kuin nelileukaistukassakin. Koska tasolaikkaan kiinnitettäessä tukevuus 
heikkenee, tällöin työstöarvoja pitää pienentää, ettei työstettäviä kappale liiku tai irtoa 
paikaltaan 3. 

 
4.7 Työvaiheet sorvauksessa 

 Sorvauksen työvaiheet jaetaan kolmeen vaiheeseen eli rouhintaan, puolikarkeaan ko-
neistukseen ja viimeistelyyn. Rouhimisella työkappaleesta poistetaan suurta lastuamis-
syvyyttä ja nopeutta käyttämällä suuri määrä materiaalia. Seuraava työstövaihe on puo-
likarhea koneistus, jolla tarkoitetaan keskiraskasta tai kevyttä rouhintaa. Viimeisteltä-
essä työkappaletta käytetään pientä lastuamissyvyyttä, pieniä nirkonsädettä ja syöttöä. 
Näin saadaan hyvä mittatarkkuus ja pinnan kunto 15. 

 
4.8 Sorvausmenetelmiä 
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Sorviin soveltuvat monet työstömenetelmät.  Käytetyimpiä ovat kalviminen, kartion 
sorvaus, katkaisu, kierteitys sorvaamalla, kierteitys tapilla, muotosorvaus, lieriön sor-
vaus, olakkeen sorvaus, poraus, pyältäminen, reiän sorvaus, tason sorvaus, uran sorvaus 
ja väljentäminen. Tarvittaessa sorvilla voidaan myös jyrsiä kiilauria 15. 
4.8.1 Lieriön sorvaus 

 
Sorvilla voidaan valmistaa eripituisia lieriöpintoja kiinnitys- ja liukupinnoiksi.  Lieriö- 
eli pituussorvauksessa työkappaleen ulkopintaa sorvataan pituussuunnassa.  Tällöin te-
rän lastuamisliike on suoraviivainen. Terän lastuamissyvyys asetetaan poikittaissuun-
nassa eli säteen suunnassa. Rouhintatarkoitukseen tulee aina valita tukevin terä ja ase-
tuskulmaksi joko 45°, joskus 60° tai 75°. Mahdolliset olakkeet ja viimeistely sorvataan 
90° astekulmalla varustetulla terällä 3. Kuva 13 esittää lieriön sorvaus. 

 

 
Kuva 13. Lieriön sorvausta eli pituussorvausta (Sandvik Coromant) 15 

 
4.8.2 Tasosorvaus 

 
Tasoja sorvattaessa terä irrottaa työkappaleen pinnasta lastuja poikittaissuunnassa eli 
säteen suuntaisesti. Tasopintoja sorvataan työkappaleisiin sisä- ja ulkopuolelle. Tulos 
saadaan sillä, kun terää liikutellaan syötön aikana kohtisuorasti kappaletta vastaan ja 
siitä poispäin. Lastuamissyvyys annetaan koneen pituussuunnassa. Yleisin tasosorvaus-
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käyttö on työkappaleen otsapinnan oikaisussa. Tapauskohtaisesti tasosorvauksessa käy-
tetään 45° terää, pääterää tai veitsiterää.  Jos rouhintaa tarvitaan, se suoritetaan 45° rou-
hintaterällä. Viimeistelyssä käytetään joko pääterää tai viimeistelyterää. Jos on lyhyitä 
ja vähän työstettäviä tasopintoja, viimeistely suoritetaan kokonaan 90° veitsiterällä. 
Kuva 14 esittää tason sorvaus 3. 

 

 
Kuva 14. Tasosorvaus (Sandvik Coromant) 15 

 
4.8.3 Olakkeiden sorvaus 

 
Työkappaleisiin olakkeita sorvataan sisä- ja ulkopinnoille.  Jos akseleihin tai reikiin 
asennetaan jotakin, silloin olakkeita tarvitaan taso- ja tukipinnoiksi.  Terän lastuaminen 
sorvauksessa tapahtuu pituussuunnassa ja olakkeen tasopinnassa poikittais- eli säteen 
suunnassa.  Lieriöosaa valmistettaessa lastunsyvyys asetetaan pituussuunnassa ja vas-
taavasti tasopintaa valmistettaessa poikittaissuunnassa. Sisä- ja ulkopuolisia olakkeita 
työstettäessä parhaiten soveltuu 90° tai tarvittaessa sitäkin suurempi asetuskulmainen 
veitsiterä. Huomionarvoista on sorvauksen lopputuloksessa se, että tasopinta on suora 
ja nurkka piirustuksen mukainen. Sisänurkkiin kannattaa tehdä rasitusmurtumien vält-
tämiseksi pienet pyöristykset 3. Kuva 15 esittää on olkatapin, jossa on käytetty olakkeen 
sorvausmenetelmää. 
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Kuva 15. Olkatappi (LH-OSA) 18 

 
4.8.4 Kartion sorvaus 

 
Kartiota valmistetaan moniin tarpeisiin kiinnityspinnoiksi.  Kartioiden sorvaukseen 
käytetään teriä kartionsorvauslaitteella ja kääntökelkan avulla.  Tapauskohtaisesti kar-
tion sorvauksessa voidaan käyttää sisä- ja ulkopuolella rouhintaterää, pääterää, veitsite-
rää tai hiottua pikaterää.  Kun sorvataan lyhyitä kartioita ja viisteitä, terä asetetaan ja 
hiotaan sopivaan kulmaan. Lyhyissä viisteissä kovametalliterää käytettäessä 45° kulma 
riittää. Terä asetetaan tarkasti keskiön korkeudelle.  Terän syöttö työstön aikana tapah-
tuu pitkittäis- tai poikittaiskelkalla, mutta lastuamissyvyys asetetaan vain poikittaiskel-
kalla.  Kääntökelkka soveltuu parhaiten pitkiin kartioihin kääntämällä se asteikollaan 
kartiokulman puolikkaan verran. Kääntökelkkaa voidaan tasaisesti syöttää käsin tai ko-
neella.  Kartioita sorvattaessa erityistä huomioita tulee osoittaa sen käyttötarkoitukseen, 
koska juuri se määrää kartion lopullisen mitta- ja viimeistelytarkkuuden. Mittaukseen 
voidaan käyttää mikrometriä, mittakelloa, sisä- ja ulkopuolisia tulkkeja, työntömittaa 
tai yleiskulmamittaa.  Hyvä keino tarkistukseen on myös sovittaa asennettavia pintoja 
toisiinsa. 3. Kuva 16 esittää kivimurskan kartiot. 
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Kuva 16. Kivimurskan kartiot (Mekos Oy koneistamon) 19 

 
4.8.5 Muodon sorvaus 

 
Muotosorvaus voidaan tehdä työkappaleen sisä- tai ulkopuolelle käsivaraisesti tai muo-
toterällä. Muotoja sorvaamalla voidaan valmistaa esimerkiksi pyöristyksiä, muotouria, 
ja erilaisia koristuksia. Muodon sorvauksessa voidaan käyttää erimallisia kova-palateriä 
tai pikateräksestä haluttuun muotoon hiottuja muototeriä. Muotojen sorvauksessa terää 
syötetään pituus- tai poikittaissuunnissa tai molemmissa suunnissa saman-aikaisesti. 
Muodon viimeistely tehdään yleensä valmiiseen muotoon teroitetulla terällä tai hio-
malla 3. Alla olevassa kuvassa on esitetty muotosorvausta. 

 

 
Kuva 17. Muodon sorvausta (Sandvik Coromant) 15 
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4.9 Sorvaus ja sen sovellukset 
 Sorvaukset jaetaan kahteen toisistaan eroaviin työstötapoihin: 1. Kun tarvitaan työstet-

tävästä kappaleesta tehokasta aineenirrotusta eli lastuamista, valintana on rouhintasor-
vaus. 2. Työn valmistuessa, kun tavoitteena on hyvä pintakarheus ja tarkka mitta- ja 
muototoleranssi, valinta on silitys- eli viimeistelysorvaus. 

 
Rouhintasorvaus on jo nimensä mukaisesti karkeaa koneellista lastuamista.  Käytettä-
vien koneiden ja työkalujen pitää olla tehokkaita ja vahvatekoisia, koska työstövai-
heessa joudutaan käyttämään useimmiten äärirajoilla olevaa lastuamissyvyyttä ja -syöt-
töä. Terämateriaali vaikuttaa varsin hitaaseen lastuamisnopeuteen. Lastuamisen tavoi-
teaika on noin 15 minuuttia.  

 
Aiemmin mainittua viimeistelysorvausta käytetään työn loppuvaiheessa.  Tällä mene-
telmällä työstökoneen rouhintaterää suuremmalla nopeudella lastutaan kevyttä pientä 
lastua pienellä syöttönopeudella. Hyvän ja tasaisen aaltoprofiilin tulokseen vaikuttaa 
terän nirkonsäteen suurentaminen ja samalla sorvattavan pinnankarheus parantuu. 

 
Sorvaus soveltuu laippojen ja pyörähdyssymmetristen akselien koneistukseen.  Työs-
tettäessä yksikärkiterällä kappaleen pintaan jää terän nirkon ja syöttöliikkeen mukainen 
jaksottainen jälki. Sorvattujen kappaleiden mittatarkkuus on IT6…IT8 -luokkaa. Sor-
vauksessa keskipoikkeama pinnankarheudessa on 𝑅𝑎  = 1,6…12,5 µm. Yleisimmät ak-

selityyppiset sorvauskappaleet ovat: 
 

 hissien köysirummut 
 paperikoneiden telat 
 pumppujen akselit 
 ruuvit 
 vaihteistojen akselit 
 voimansiirtoakselit 
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Istukkatyönä sorvattavia laippamaisia kappaleita ovat:  
 laakerikannet 
 laipat 
 mutterit 
 tiivisteholkit 
 väliholkit 

 
Sorveihin voidaan liittää pyöriviä poraamiseen tarvittavia työkaluja tai ura- ja muoto-
jyrsinnän vaatimia työkaluja. Akselisorvit soveltuvat myös hiontapäiden kytkentään.  
Tällöin akselin laakeripinnat voidaan hioa sorvauksen jälkeen samassa koneessa sa-
malla asetuksella. 

 
Sorveihin voidaan kiinnittää sisäpuolisen sorvauksen lisälaitteiksi tukevia sorvaus-
puomeja. Puomit soveltuvat paperikoneiden telojen tuotantoon. Sorvauspuomit pysty-
tään nopeasti pyörivillä ja tarkasti tasapainotetuilla teloilla viimeisellä myös sisäpuo-
lelta. 
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5 Lastuamisen teoria 
5.1 Lastuamisnopeus 

 Kun sorvattava kappale liikkuu teränsuun ohi, nopeutta kutsutaan lastuamisnopeudeksi.  
Vaikka nopeutta suoraan ei voida valita sorvin hallintalaitteista, se pitää ensin määrittää 
ja sovittaa yhteen pyörimisnopeutta säädettäessä. 

 
Lastuamisnopeuden valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat halutun lastun muoto, sorvat-
tava työkappale ja terän raaka-aine.  Suuri lastu vaatii pienempää lastuamisnopeutta 
kuin työstössä helpommin irtoava pinta-alaltaan pieni lastu.  Sorvattaessa on huomioi-
tava sorvin mahdollinen kuumeneminen. Kova ja luja työkappale kuumentaa sorvin te-
rää enemmän kuin helposti leikkautuva pehmeä raaka-aine.  Terän teroittamis- tai vaih-
tamiskerrat vähenevät, kun koville ja lujille aineille valitaan pienempi lastuamisnopeus. 
Kovametalliterä kestää enemmän työstölämpötilaa kuin pikaterästerä. Oikealla las-
tuamisnopeuden valinnalla terän liiallinen kuumeneminen ja vaurioituminen estyvät 20. 

 
Terän pyörimisnopeus määrittää lastuamisnopeuden, joka puolestaan riippuu kappaleen 
halkaisijasta ja terämateriaalista.  Oheisissa kaavoissa on kaksi oivallista nyrkkisääntöä 
pyörimisnopeuden selvittämiseksi. Kaava (6) on kovametalliterille ja kaava (7) on pi-
katerästerille. 

 
 

𝑛 [
1

𝑚𝑖𝑛
] = 3000/∅[mm]   (6) 

 
 

𝑛 [
1

𝑚𝑖𝑛
] = 6000/∅[mm]   (7) 

 
 

joissa n = pyörimisnopeus, Ø = kappaleen halkaisija. 
 

Edellä olevista kaavoista lastuamisnopeus voidaan laskea kaavalla (8). 
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𝑣 =  𝜋 ∙  d ∙  n   (8) 

 
jossa v = lastuamisnopeus, 𝜋 = pii, d = kappaleen halkaisija, n = pyörimisnopeus 20. 
5.2 Lastuamisvoimat 

 Lastuaminen rasittaa teräpalaa.  Jos lastuamisvoima on liian suuri, se aiheuttaa terän 
nopean kulumisen ja jopa terärikon.  Saattaa sattua niinkin, että koneen teho loppuu tai 
kappaleen kiinnitys irtoaa.  Lastuamisessa käytettyjä leikkuuvoimia on kolmenlaisia: 
aksiaalisia, säteittäisiä ja tangentiaalisia.  Käytetystä tehosta voidaan laskea voiman 
suuruus, jos sitä ei ole mitattu jo lastuamisen aikana 21. 

 
Jyrsinnässä ja sorvauksessa suurin ja samalla päälastuamisvoima on terää alas paina-
vassa tangentiaalisessa komponentissa.  Toinen vaikuttava tekijä on terää lastuttavasta 
kappaleesta poispäin työntävä säteittäinen voima kuva 15. Kaikki aikaisemmin mainitut 
kolme lastuamisvoimakomponenttia riippuvat lastuamisarvoista ja ominaislastuamis-
voimasta. Luonnollista on, että terävä työkalu vie tylsää työkalua vähemmän lastuamis-
voimaa ja tehontarvetta. Säteittäisiä voimia voidaan vielä vähentää asetuskulmaa ja nir-
konsädettä pienentämällä.  Jos halutaan vähentää päälastuamisvoimaa ja tehontarvetta, 
rintakulmaa pitää kasvattaa ja lastuamissyvyyttä pienentää 4. Kuva 18 esittää suorakul-
maiset lastuamisvoimakomponentit. 

 

 
Kuva 18. Suorakulmaiset lastuamisvoimakomponentit (Vihinen, J., 1993) 30  
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Sorvauksessa lastuamisvoimia voidaan mitata suoraan voima-anturien ja dynamomet-
rien avulla tai epäsuorasti laskemalla karojen ja syöttömoottorien jännitteistä, pyörimis-
nopeuksista ja virroista. Jyrsinnässä vastaavat mittaukset ovat hankalampia työstön jak-
sottaisuudesta johtuen. Tämän takia jyrsinnän mittaukset tehdään hammaskohtaisesti 
osin sorvauksen periaatteita noudattaen.  Näin saaduista arvoista terän kulumista voi-
daan seurata ja sen mahdollinen rikko ajoissa tunnistaa 26. 

 
5.3 Lastuamislämpötila 

 Tutkittaessa lastuamistapahtumaa yksi sen tärkeimmistä suureista on lastuavan teräpa-
lan kulumiseen vaikuttava lastuamislämpötila.  Koska lastuamislämpötila on muista las-
tuamisparametreista riippuvainen, sitä koneesta suoraan ei voida muuttaa. Lämpötiloja 
kyllä kannattaa seurata, koska niistä voidaan päätellä tuliko valittua oikeat käyttöpara-
metrit 24. 

 
Lastuamistapahtumassa sattuu joskus hallitsematonta lämpötilan nousua.  Se viestittää 
huonosti valituista lastuamisparametreista tai sopimattomasta teräpalasta.  Kohtuuton 
lastuamislämpötila nostaa kuoppakulumisen liian suureksi. Tästä seuraa nopeasti ku-
luva teräpala, kehno pinnan laatu ja työstettävän kappaleen mittavirheen kasvu. Val-
mistavan teollisuuden yksi tärkeimmistä osa-alueista on lastuava työstö. Alalta vaadi-
taan hyvää mittatarkkuutta ja pinnanlaatua. Jos oikeista lastuamislämpötiloista huoleh-
ditaan tarkasti, siitä lisääntyy vielä tuotannon taloudellisuuskin 25. 
5.4 Lastuava materiaali 

 Ominaislastuamisvoimalla tarkoitetaan voimaa, joka pystyy irrottamaan työstettävästä 
kappaleesta poikkipinnaltaan 1 mm²:n lastun. Ominaisleikkuuvoimaan vaikuttavat las-
tun poikkipinta ja työstettävän raaka-aineen lujuus.  Leikkuuvoiman pitää olla sitä suu-
rempi, mitä sitkeämpi työstettävä aines on. Jos ominaisleikkuuvoimaa halutaan pienen-
tää, pitää syöttöä lisätä. Kokemusperäisesti on määritelty joillekin materiaaleille suun-
taa antavia ominaislastuamisvoimakaavoja. Kuvassa 6 on niukkaseosteisen rakennete-
räksen ominaislastuamisvoima hiili- ja kromipitoisuuden funktiona. 
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Kuva 19 niukkaseosteisen rakenneteräksen ominaislastuamisvoima hiili- ja kro-mipitoisuuden funktiona. (TKK lastuamisvoimat) 31  

5.5 Terä 
 terän vaikutus on suurin tekijä. Vaikuttavia ominaisuuksia ovat geometria, kuluminen 

ja terämateriaali. Taulukossa 1 on esitetty terän rinta- ja viettokulman vaikutus las-
tuamisvoimiin. 

 
Taulukko 1. Rinta- ja viettokulman vaikutus lastuamisvoimiin (Aaltonen, Kalevi – Andersson 1997, s. 19) 22  Lastuttaessa hankausta syntyy terän ja työstettävän kappaleen välille. Hankauksesta 
seuraa terän kuluminen ja tylsyminen. Lopputuloksena voi olla jopa terän vaurioitumi-
nen.  Turhaan terää ei kannata teroittaa tai vaihtaa, mutta jos työn laatu alkaa heiketä, 
ensisijaisesti terä kannattaa teroittaa tai pilalle menneenä se on vaihdettava. 
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Jos pikateräksellä sorvataan, tulee huolehtia tauoista, jottei leikkuusärmä tylsistyessään 
pala pilalle. Jos valintana on kovametalliterä, sen kulumiskuoppaa tai kulumisviistettä 
ei saa kasvattaa terän murtumiseen asti. Vain terävällä terällä saadaan hyvä työstön 
laatu, mittatarkkuus ja haluttu kappaleen muoto. Kuluneella viimeistelyterällä lopputu-
los on kulunutta rouhintaterää huonompi. Muoto- ja erikoisterät kannattaa teroittaa riit-
tävän usein, koska liian kuluneina ne saattavat olla korjauskelvottomia. Kovametalliset 
kääntöterät käytetään tylsiksi asti, koska niitä ei kannata ollenkaan teroittaa. Jotta las-
tuaminen on taloudellista ja tehokasta, sorvaajan on kyettävä seuraamaan terän kulu-
mista.  Erityistä huolellisuutta tulee kiinnittää oikeitten terälaatujen ja työstöarvojen va-
litsemiseen, koska juuri ne vaikuttavat terän kulumiseen23. 
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6 Lastuamislämpötilan mittausmenetelmät 
6.1 Lämpötilan mittaus 

 Lastuamislämpötiloja mitataan yleensä kahdella eri menetelmällä. Ne ovat termopari ja 
lämpökamera eli infrapunakamera 49. Lastuamistyöstön ongelmallisimpana kohtana pi-
detään lämpötilan jakautumisen ja lämpötilojen mittauksen ennustettavuutta. Tämä joh-
tuu siitä, että leikkausvyöhykkeen kapeus vaikuttaa lastujen irtoamiseen ja sitä kautta 
lastuamisprosessin luoteeseen, koska teräpala ja työkappale ovat jatkuvassa liikekon-
taktissa toisiinsa nähden. 
 
Teräpala soveltuu hyvin lastuamislämpötilan mittaamiseen.  Paras lastuamistulos saa-
daan, kun terän lämpötila on alhainen. Tämä johtuu siitä, koska lämpötila vaikuttaa te-
rän kulumiseen ja kuluminen lisääntyy terän lämmetessä, jolloin työkappaleen pinnan 
lämpötila nousee. Ilmiötä voidaan hyödyntää terän kulumisen ja lastuttavan materiaalin 
arvioimisessa 48. On havaittu, että lastuamislämpötilakoe korreloi kestoaika-, teho- ja 
työstövoimakokeiden kanssa.  Tämä selittää sen, kun lämpötilan noustessa työkappale 
pehmenee ja lastuamisvoimat laskevat 49. Toisaalta terän kuluminen kiihtyy korkeassa 
lämpötilassa, josta seuraa lastuamisvoimien suurempi kasvu kuin mitä materiaalin peh-
meneminen tuo voima-alenemana. 
 
Perimmäinen syy, minkä takia lastuamislämpötilakokeita tehdään, on tehokkuuden li-
sääminen ja materiaalinsäästö. Sorvauskokeessa tämä käy parhaiten ilmi, koska siinä 
lämpötilan mittaus voidaan tehdä helposti anturoinnilla, koska teräpala ei pyöri. Toinen 
menetelmä on lämpötilan mittaus lämpökameralla. Tämän etuna on helppo lämpötilan 
seuranta niin työstön yhteydessä kuin sen jälkeenkin 50. 
 
Termopari muodostuu eri materiaaleista koostuvien teräpalan ja työkappaleen välille 49. 
Termoparit ovat osoittautuneet niiden edullisuuden ja helppokäyttöisyyden takia hyvin 
käyttökelpoisiksi lastuamislämpötilojen mittauskeinoiksi. Termoparin periaate perus-
tuu kahden eri metallin liitoksen lämpötilan keskinäiseen jännitteeseen. Tällöin pääs-
tään mittaamaan teräpalan ja työkappaleen välistä ns. kuumaliitosta. Tulos saadaan ter-
moparin mitattua kuumaliitoksen ja mittarin luona olevan kylmäliitoksen välistä läm-
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pötilaeroa. Lopulta lämpötila määritetään lämpötilaeroista riippuvan jännitteen analy-
sointimittarilla. Termoparin suurin hyöty on sen pieni ja yksinkertainen rakenne, joka 
pystyy mittaamaan suuriakin lämpötiloja. Heikkoutena on taas se, että teräpalan ja työ-
kappaleen pitää johtaa sähköä, anturi vaatii aina tarkan kalibroinnin, ja että se soveltuu 
vain lämpötilojen keskiarvojen mittaukseen 49. 
 
Lämpö- eli infrapunakameran etuina on sen nopeus ja se, että kohdetta voidaan kuvata 
siihen koskematta jopa etäisyyden päästä. Kamera mittaa halutun pinnan lämpötilaa 
pinnan heijastamasta lämpöenergiasta. Lämpökamera pystyy mittaamaan myös alhai-
sempia lämpötiloja kuin mihin termoparimittaus pystyy. Lisäksi jos tarvetta on, lämpö-
kameralla voidaan mitata muun mittauksen ohessa myös työkappaleen lämpötilaa.  
Lämpökameran heikkoutena on sen varsin kallis hinta, ja hyvin tarkoissa mittauksissa 
pinnan tarkka säteilykyky pitää kyetä ennalta määrittämään.  Lastuavan työstön loppu-
tulosta vaikeuttaa vielä materiaalin lämpötilasta ja pinnankarheudesta riippuva säteily-
kyky 49. 
 
Lämpötilojen mittaamiseen käytetään kolme erilaista potentiaalista mittausmenetelmää.   
 Termopari – anturin toiminta perustuu kahden eri metallin liitoksessa lämpösäh-

köiseen ilmiöön. 
 

 Termistori – anturin toiminta perustuu vastuksessa lämpötilan mukaan muuttu-
vaan resistanssiin. NTC-termistorissa lämpötilan kasvaessa vastuksen resistanssi 
pienenee ja PTC-termistorissa toimintaperiaate on päinvastainen.  

 
 Vastuslämpötila-anturi – anturi toimii kuten termistori. Vastuslangan materiaa-

lina käytetään keraamin tai polymeerin sijasta puhdasta metallilankaa, kuten pla-
tinaa. 

 Jokaisella mittausmenetelmällä on eri käyttösovellutuksessa omat hyötynsä ja haittansa.  
Vertailuja saadaan niiden herkkyyden, mitta-alueen, stabiiliuden, tarkkuuden ja vas-
teajan perusteella. Yleisin menetelmä on termopari.  Tämä johtuu sen edullisesta hin-
nasta, laajasta mitta-alueesta (–180 +1300 °C), nopeasta vasteajasta ja yksinkertaisesta 
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rakenteesta.  Tällä ei kuitenkaan päästä suureen tarkkuuteen (n. ± 1,5 °C). Vastusläm-
pötila-anturit soveltuvat tarkempiin (n. ± 0,5 °C) mittauksiin. Niillä on myös parempi 
herkkyys, mitta-alue (-200...+600 °C) ja stabiilius. Heikkoutena on niiden kalliimpi 
hinta ja ne vaativat ulkoisen virtalähteen. Kapein mitta-alue (-60…+200 °C) on termis-

torissa.  Se on myös halvin ja sillä on pienin lämpötilan erottelukyky sekä yksinkertaisin 
rakenne 32, 33, 34. 
6.1.1 Termopari 
 
Kahdesta eri materiaalista valmistettua johdinta kutsutaan lämpötila-anturaksi eli ter-
mopariksi. Lämpötila aiheuttaa johtimien liitokseen lämpötilasta riippuvan lämpösäh-
köisen jännitteen eli ns. seebeckin ilmiön. Ilmiöstä seuraa johtimien lämpötilaeron 
noustessa myös jännitteen nousu. Jännite-eron avulla voidaan kokeellisesti määrittää 
metalliparin jännitteen riippuvuus ennakkoon mitatusta lämpötilasta. Seuraava kaava 
kuvaa termoparin lämpösähköilmiötä. 
 

𝑉 =  ∫ (𝑆+(𝑇) −  𝑆−(𝑇))𝑑𝑇
𝑇𝑠𝑒𝑛𝑐𝑒

𝑟𝑒𝑓
  (9) 

 
jossa 

 
V jännite 
Tsence johtimen 1 lämpötila 
Tref johtimen 2 lämpötila 
S+ seebeck-kerroin positiivisen navan johtimelle 
S- seebeck-kerroin   
Termopareissa yleisesti käytetyillä metalliseoksilla jännitteen suuruus on suurin piirtein 
10–70 μV/°C. Kokemus osoittaa, että kuta pienempi on termoelementin ominaisjännite, 
sitä tarkempi on mittatarkkuus.  Mitattaessa on tärkeää huomioida mittalaitteen puolen 
johtimen lämpötilan mittaus eli kylmän pään kompensointi. Termoparit soveltuvat läm-
pötilojen mittaamiseen monissa sovellutuksissa. Näistä esimerkkejä ovat tuloksen hyvä 
tarkkuus, laaja mitta-alue ja yksinkertainen rakenne. 
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Termoparit valmistetaan yleensä hyvin lämpötilanmittaukseen soveltuvista sähköä joh-
tavista metalliseoksista. Käytetyimmät ovat nikkelin eriseokset. Valintaan vaikuttavat 
käyttökohteen mitta-alue ja vaadittava tarkkuus.  Käytetystä metalliparista riippuen mit-
taus voidaan suorittaa 184 °C:sta jopa 1600 °C:n lämpötiloissa. Termoparilla ei päästä 
± 1 °C tarkkuutta lähemmäksi. Vaadittaessa suurempaa tarkkuutta on käytettävä vas-
tuslämpötila-anturia 35. Alla olevassa taulukossa on yleisimpien termoparien metallipa-
rit mitta-alueineen jatkuvalla mitta-alueella ja vaativalla mittatarkkuusalueella. 

 

 Taulukko 2. Termoparien ominaisuuksia 35  Termoparin toimintaperiaatteessa johtimet saavat koskettaa toisiaan vain kuumassa- eli 
mittauspäässä. Jos muita kosketuksia on, mittatulos voi vääristyä jännite-erosta johtuen.  
Tämän takia johtimien eristyskykyyn ja kestävyyteen tulee kiinnittää erityistä huo-
miota. Hyviksi havaittuja materiaaleja ovat lasikuidut, muovit ja teflonit. Muovieris-
teessä on kuitenkin huomioitava, että sen lämpötila esimerkiksi öljyä mitattaessa saattaa 
nousta muovin sulamispisteeseen asti. Tällöin mittatulos varmasti vääristyy, jos johti-
mien välille muodostuu kontaktipinta. Lasikuitu- ja tefloneristeisiä termopareja voidaan 
käyttää 480 °C:seen asti 36. 
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Kun huoneenlämpöisestä tilasta aletaan testata öljyn keskimääräistä leimahduspistettä, 
sen mitta-alue on noin 21…+320 °C. Näissä lämpötiloissa K-tyypin termopari on so-
veltuva lasikuitu-, muovi- tai tefloneristeisenä. Taulukosta myös selviää, että ± 1,5 °C 
– 40–375 °C mitta-alueella K-tyypin termoparin tarkkuus on riittävä. 
6.1.2 Lämpömittaus RTD 

 Lämpötilanmittauslaitteita on useita eri malleja. Yksi niistä on suojaavaan kalvoon kiin-
nitetty johdinkäämi eli vastuslämpötilailmaisin RTD. Laitteen toiminta perustuu säh-
köisen resistanssin kasvuun lämpötilan noustessa. RTD valmistukseen soveltuvat jotkut 
metallit, kuten kupari ja nikkeli, mutta eniten käytetty on korkeasta hinnastaan huoli-
matta platina. Tämä johtuu siitä, että platinan referenssilämpötila on sen nimellinen re-
sistanssi eli 0 °C:ssa on 100 Ω. Kansainvälisesti platinavastuslämpömittausta käytetään 
antimonin ja vedyn kolmipisteen jäätymispisteen välillä. Platina on valittu kohteeksi 
myös siksi, että se pysyy vakaana laboratorion vastuslämpömittauksessa, ja koe on li-
säksi helposti toistettavissa. Platinasta on teollisuudessa myös muita etuja verrattuna 
muihin käytettyihin johdinmateriaaleihin. 

 
Mitattaessa hyvin korkeita, matalia tai voimakkaasti vaihtelevia lämpötiloja lankakää-
misensori on osoittautunut paremmaksi työvälineeksi kuin pelkkä keraamisen karan 
ympärille käämitty puhdistettu platinalanka. 

 
Koska platina on kallista metallia, teollisuus on kehittänyt vähemmän platinaa sisältäviä 
ja siten halvempia platinapinnoitteisia kalvosensoreja. Nämä sensorit ovat keveitä ja 
ohuita sekä värähtelyille erittäin vastustuskykyisiä. Näillä uusilla laitteilla vasteen no-
peus on lankakäämitettyjä sensoreita oleellisesti suurempi.  Käämin tai sensorin valin-
taan vaikuttavat niiltä vaadittavat ominaisuudet, kuten korkea lämpötilakerroin, pitkä-
aikainen vakaus ja lineaarisuus halutulla lämpötila-alueella sekä toistettavuus 37, 38. 

 
6.1.3 Lämpökamera 

 Lämpötilan mittaaminen ei aina onnistu työstökoneen liikkeiden takia.  Tällöin avuksi 
tulee infrapunasäteilyn avulla toimiva lämpökamera. Tämän periaatteena on työstöko-
neen pinnan lämpösäteilyn kerääminen samalla kun kameran ilmaisin muuttaa sen eri 
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voimakkuudet lämpötilatiedoksi.  Kamera näyttää lämpötilakuvan digitalisesti reaa-
liajassa. 

 
Jotta mittatulos olisi mahdollisimman hyvä, lämpökameran käyttäjän tulee määrittää 
kappaleen lähettämän säteilyn määrä verrattuna täysin mustan kappaleen säteilyyn.  
Määritystä kutsutaan emissiivisyydeksi. Tulokseen vaikuttaa myös kuvattavan tilan 
lämpötila eli taustasäteily, ellei sitä ole eliminoitu suojaamalla kuvattava kohde heijas-
tavalta tai suoralta säteilyltä 39. 

 
6.1.4 Infrapunapyrometri 

 Infrapunapyrometri on edellä kuvatusta jonkun verran poikkeava liikkuvan tai muuten 
vaikean kohteen lämpötilan mittausmenetelmä.  Pyrometri soveltuu lämpökameraa pa-
remmin mittauksiin korkeissa lämpötiloissa tai suurissa lämpötilavaihteluissa sekä rä-
jähdysaltteissa kohteissa, koska laite ei tarvitse erillistä kaapelia kameran ja kuvattavan 
kohteen välille. Ehtona hyvälle mittaustulokselle on, että säteilypyrometrian menetel-
mät ja kohteen ominaisuudet ovat hyvin tunnettuja.  Mittausvirheitä syntyy useimmiten 
väärän tyyppisestä pyrometrivalinnasta, auringonvalosta ja tutkittavan kappaleen ja py-
rometrin välisestä heijastavan valon määrästä eli säteilystä. 40. 
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6.1.5 Vastuslämpötila-anturi 
 Vastuslämpötila-anturin lanka on valmistettu kuparista, nikkelistä tai platinasta. Suo-

jaavassa kuoressa oleva lanka on kierretty keraamisen tai lasisen ytimen ympärille.  An-
turin toiminta perustuu vastuslangan resistanssin muuttumiseen eri lämpötiloissa ja nii-
den keskinäisissä suhteissa.  Symboli a kuvaa anturin valmistajan määrittämää suhdetta 
samalla kun suhde riippuu vastuslangan ominaisuuksista. Kuva 2 esittää vastuslämpö-
tila-anturin tärkeimpiä osia ja anturin rakennetta.  Resistanssi mitataan siten, että matala 
virta johdetaan anturin vastuslankaan.  Tällöin on huomioitava se, että käytettävä virta 
voi lämmittää vastuslankaa. Tästä seuraa, että suunnitelmassa pitää huomioida lämmön 
tehokas siirto vastuslangasta poispäin.  Vastuslämpötila-anturi soveltuu laajan mittaus-
alueen ja korkeiden lämpötilojen keston takia hyvin prosessi- ja muuhun teollisuuteen.  
Anturi on rakenteeltaan sellainen, että se kestää korkeita ja matalia lämpötiloja.  Ko-
keessa on pystytty osoittamaan anturin toimintaraja, jolloin lämpötila korkeimmillaan 
voi olla lähes 600 C° ja matalimmillaan lähellä -273 celsiusastetta eli absoluuttista nol-
lapistettä. 
 

 
Kuva 20 Vastuslämpötila-anturi rakenne 45  Lämpötilan suhde määrittää lähes lineaarisesti vastuslämpötila-anturin vastuslangan re-

sistanssin.  Tämän takia vastuslämpötila-anturin vastuslanka valmistetaan platinasta.  
Laajalla lämpötila-alueella platinan resistanssin ja lämpötilan suhde ovat myös jokseen-
kin lineaarisia. Seuraava kaava kuvaa tätä suhdetta. 
 

𝑎 =  
𝑅100− 𝑅0

100𝑅0
   (10) 
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R100 vastuslangan resistanssi 100 C°:ssa 
R0 vastuslangan resistanssi 0 C°:ssa 
 
Jos vastuslämpötila-anturiin käytetty platinalanka on puhdasta platinaa, sen a on 
0.003925 °C potenssiin – 1. Vastuslämpötila-antureissa platinasta tehdyn vastuslangan 
a on puolestaan 0.00385 °C potenssiin – 1. Näin kaavasta 10 laskettua a:n arvoa pysty-
tään käyttämään vastuslangan ja ominaisvastuksen eli resistiivisyyden suhteen lähes oi-
keaan osuvana.  Langan mittauksen standardina käytetään BS EN 60751:1996 asteik-
koa, jonka resistanssi on 100 Ω nollan celsiusasteessa. Kun a:n arvo on saatu laskettua, 
anturi voidaan kalibroida joko kiinteän pisteen kalibrointina tai vertauskalibrointina. 
 
Kun halutaan saavuttaa hyvin korkea mittatarkkuus ja toistettavuus, kiinteää pistettä 
kalibroitaessa mitta-anturi upotetaan astiaan, johon on lisätty argonia, sinkkiä ja puh-
dasta vettä sekä muita tarkassa lämpötilassa olevia aineita. Anturin mittaama lämpötila 
järjestetään samaksi astian lämpötilan kanssa. Anturille suunnitellussa käyttöympäris-
tössä ja mitta-alueessa koe toistetaan useita kertoja eri lämpötiloissa. Kiinteän pisteen 
kalibroinnissa tavoitteena on lämpötilakalibroinnin tarkkuusvaatimuksia säätelevän 
ITS-90 standardin eli ±0.001 °C tarkkuus. 
 
Kun halutaan kalibroida useita antureita yhdellä kertaa, vertauskalibrointi-kelpoinen 
anturi upotetaan astiaan, jossa on referenssinä jo valmiiksi kalibroitu anturi.  Tämän 
jälkeen kalibroitavat anturit asetetaan kaikki samanarvoisiksi. Tämän toimenpiteen 
etuna on massavalmistuksen vaatima kalibroinnin tehokkuus kutakin yksikköä kohti. 
Menetelmä ei ihan yllä kiinteän pisteen kalibrointitarkkuuteen, mutta tulos on teollisuu-
den tarpeisiin riittävä. 
 
Vastuslämpötila-antureiden käyttörajoituksia ovat korkeat yli 660 °C ja matalat noin -
270 °C:n lämpötilat. Korkeissa ja hyvin matalissa lämpötiloissa vastuslankaan voi jou-
tua ominaisvastustuksesta johtuvia mittaustuloksia vääristäviä epäpuhtauksia. Verrat-
tuina muihin vastaaviin mittareihin, kuten termistoreihin, vastuslämpötila-anturan etuna 
on laaja mittausala, monikäyttöisyys, tarkkuus ja aina vakaa lopputulos. Lisäksi vastus-
lämpötila-anturin vasteaika on termistoreita pitempi, eikä laite ole herkkä pienille läm-
pötilan muutoksille 41, 42, 43, 44.  
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7 Lämpötilan mittaus lastuamisessa 
7.1 Lämpötila mittaussuureina 

 Tämä tutkimus keskittyy lähinnä lastuamislämpötilan ja lastuamisvoiman mittaukseen.  
Näiden voimien mittaaminen ei ole maailmassa uutta. Japanissa saatiin lastuamisvoi-
mien pietsosähköisistä mittausantureista varsin tarkkoja tuloksia jo 1920-luvun lopulla. 
Tänä päivänä lastuamisvoimien empiirisiä havaintoja apuna käyttäen on päästy edellä 
mainittuja paljon tarkempiin mittaustuloksiin. Tällaisten mittatyökalujen kehittäminen 
on kuitenkin aikaa vievää ja hyvin kallista.  Sen takia tutkimuksia teetätetään kustan-
nussyistä myös oman yrityksen ulkopuolella. Entistä tarkemmat lopputulokset vaikut-
tavat tulostelaadun ja tuottavuuden paranemiseen ja sitä kautta yrityksen maineen ko-
henemiseen. Kaikista näistä seuraa tuotantokustannusten alenemista, joka vaikuttaa te-
ollisuustuotannon entistä parempaan menestymiseen. Vaihtoehtoisena suoran työkalun 
mittaukselle on epäsuoran työvalvonnan mittauskohteet.  Niitä on muun muassa 51: 

 
 Akustinen emissio 
 Lastuamisvoima 
 Lämpötila 
 Tehonkulutus 
 Värähtely 
 Vääntömomentti 

 
Reaaliaikaisen tuotannon jatkuvaan mittaukseen voidaan yhdistää myös yksittäisten 
työstötapahtumien lastuamisvoimien mittaukset. Tällä menetelmällä saatua tärkeää tie-
toa voidaan käyttää yleisesti tuotannon kehittämiseen kuten prosessin automaattiseen 
säätöön. Koko prosessi antaa tietoa työkalun, työkappaleen kuten myös työstökoneen 
valvonnalla. Tästä voidaan erikseen huomioida esimerkiksi työkalun kunnonvalvontaa. 
Kuluneen terän tulos ei ole yhtä hyvä kuin uuden terän. Työkalun kunnon valvonnalla, 
ja sen riittävän aikaisella vaihdolla, vältytään huonolta laadulta ja jopa terärikoilta 52. 
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Kaikki elolliset oliot reagoivat tavalla tai toisella lämpötilaan ja sen muutoksiin. 
Tämä on seurausta siitä, että lämpötila muuttaa aineiden fysikaalisia ja kemiallisia omi-
naisuuksia merkittävästi 54, 55. Lämpötilaa kuvataan vakiintuneilla nimikkeillä kuuma 
tai kylmä. 

 
Useimmat aineet pystyvät luovuttamaan ja vastaanottamaan energiaa, josta seuraa, että 
kohteen lämpötila muuttuu. Jos kaksi toisistaan eri lämpötilaista kappaletta halutaan 
täsmälleen saman lämpöisiksi, ne on asetettava lämpöeristeen sisälle vierekkäin riittä-
vän pitkäksi aikaa, jolloin terminen tasapaino saavutetaan eli kappaleiden lämpötilat 
tulevat yhtä suuriksi 54. 

 
Lämpötilojen mittauksiin on kehitetty useita eri menetelmiä.  Useimmiten materiaalien 
lämpötilat mitataan kosketusmittauksilla, kuten lasilämpömittarilla, termoelementillä 
tai vastuslämpömittarilla. Jos mittaus on suoritettava aineeseen koskematta, käyttöön 
pitää soveltaa infrapunalämpömittaria 55. Toisaalta lämpötila voidaan laskemalla mää-
rittää myös, kun tiedetään miten suure riippuu lämpötilasta 54. Tällaisia suureita ovat 
paine, siirtymä, sähkövirran arvo ja tilavuus. 

 
Terminologisesti lämpötilan mittaus perustuu siihen, että lämpömittari ja mittauskohde 
asetetaan termiseen tasapainoon. Kun tämä on tehty, lämpömittarista luetaan lämpömit-
tarin oma lämpötila ja samalla mittari ilmaisee mittauskohteen lämpötilan 54. 

 
7.2 Voima mittaussuureina 

 Jo 1700-luvulla keksityllä ns. Hooken lailla tarkoitetaan jännityksen ja venymän suoraa 
verrannollisuutta suureiden voima-anturissa. Sääntö on kuitenkin voimassa vain suh-
teellisuusrajaan asti. Teknisen suhteellisen venymän kaava on 66: 

 
𝜖 =

𝜎

𝐸
=  

𝐹

𝐸𝐴
    (11) 

 
Edellä olevassa kaavassa (11) suhteellista venymää osoittaa ε, jännitystä σ, voimaa F, 

jännityksen ja venymän välistä kimmokerrointa eli verrannollisuuskerrointa E ja alaa 
A25. 
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Kuten jo aiemmin todettiin, Hooken laki suoraan verrannollisena on voimassa vain tiet-
tyyn suhteellisuusrajaan asti. Tämä pitää huomioida voima-anturin suunnittelussa. Jos 
suhteellisuusraja ylitetään, anturin runkoon voi tulla plastisia muutoksia 22. 
 

 
Kuva 21. Niukkahiilisen teräksen jännitys-venymäpiirros 22.  Kuvan 21 niukkahiilisen teräksen jännitysvenymäpiirros osoittaa miten suhteellisuusra-

jan 𝜎𝑆  jälkeen nouseva suora ei ole enää suoraan verrannollinen jännityksen määrään. 
Kuvan 21 symbolit ovat kimmoraja 𝜎𝐸, ala- ja ylämyötörajat 𝜎𝑚𝑎, ja murtoraja 𝜎𝑚𝑦, 
murtovenymä 𝜖𝑀  ja katkeamisraja 𝜖𝑘  66. 

 
Nyt kun Hooken lain jännityksen ja venymän suhde tiedetään, tehtävän selvittämiseksi 
mitattava suhde on saatava sähköiseen muotoon. Tämä saadaan näkyviin venymän ja 
resistanssin muutoksia mittaavalla venymäliuskalla. Seuraavassa yhtälössä on resistans-
simuutoksen laskukaava 67. 

 
𝐺𝐹 =

∆𝑅/𝑅

∆𝐿/𝐿
=  

∆𝑅/𝑅

𝜀
   (12) 

 
Kaavan herkkyyskerroin on GF, resistanssin muutos venymäliuskassa ohmeina ΔR, 

kuormittamattoman voima-anturin mittauskohdan resistanssi R, pituus L ja venymä ε. 
Resistanssi muuttuu suhteellisen venymän muuttuessa. Voima-anturin piirikortilla voi-
daan seurata jännitteen U siirtymää 67. 
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Kun mittauslaitteiden yhteydessä puhutaan lämpötilan ja voiman mittaamisesta, sillä 
tarkoitetaan lastuamislämpötilan mittausta. Lämpötilan ja voiman suureita ovat: 

a) Kahden vuorovaikutuksessa olevan kappaleen voiman yksikkö SI on sama 
kuin Newton (N). Yksikkö tarkoittaa sitä, joka antaa kilogramman massalle 1 
m/s² kiihtyvyyden. 

b) Ilmaisu ”kuormitus” tarkoittaa voiman vaikutusta kappaleessa tai sen pin-

nalla.  
c) Lämpötila on makroskooppinen fysikaalinen suure, joka kuvaa, minkä läm-

pöinen jokin aine tai esine on. Makroskooppisella suureella tarkoitetaan, että 
lämpötilaa ei voi mitata yksittäisillä atomeilla, vaan suurella atomijoukolla. 
Lämpötila kuvaa atomien lyhyellä aikavälillä liikkeeseen sitoutunutta ener-
giaa. Erilämpöisten kappaleiden ollessa riittävän lähellä toisiaan, niiden vä-
lillä tapahtuu lämmönvaihtumista.  Jos lähellä olo jatkuu riittävän kauan, kap-
paleet tulevat lopulta saman lämpöisiksi.  

 
d) Lämpötilan SI-järjestelmän mittayksiköitä ovat celsius (°C) ja kelvin (K). 

 
8 Kehitetty lastuamislämpötilan mittausjärjestelmä 
8.1 Signaalikäsittely ja mittausohjelmat 

 Kappaleessa nro 6 on käsitelty lastuamisprosessissa käytettäviä antureita. Siinä esite-
tään, miten lastuamisvoimia ja lämpötiloja voidaan lukea mittausohjelmalla ja miten 
signaali siirretään.  
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 Kuva 22. Lastuamisvoimien ja lämpötilojen mittauslaitteiston osat (1. Mittausanturi 2. Tiedonke-ruulaite 3. Signaalivahvistin 4. Viestinmuunnin 6740 5. Tietokoneen mittausohjelma)  

  Kuva 23. Lastuamislämpötilan mittausjärjestelmä   Diplomityön tavoitteena on ollut rakentaa toimiva lastuamislämpötilojen ja lastuamis-
voimien mittausjärjestelmä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Tuotanto-
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tekniikan laboratorioon. Nyt nämä kehitetyt laitteistot soveltuvat ominaisuuksiltaan hy-
vin laboratoriossa tehtävään opetus- ja tutkimuskäyttöön. Tärkeimpinä vaatimuksina 
laitteistoille oli niiden helppokäyttöisyys ja yksinkertainen rakenne.  

 
Mittausjärjestelmässä on käytössä kaksi erillistä anturia, joista ensimmäinen on lämpö-
tiloille ja toinen voimille. Lämpötilan osalta signaali kiertää viestimuuntimen kautta, ja 
voiman osalta tiedonkeruulaitteen ja signaalivahvistimen kautta. Molempien mittausten 
osalta tulokset saadaan luettua mittausohjelmalla. Tällä menetelmällä kahdesta kom-
ponentista lastuamisvoiman ja lämpötilan mittaustulokset saadaan yhtä aikaa ja vieläpä 
hyvin tarkasti. 
 
8.1.1 Ohjelmoitava viestinmuunnin 6740 

 Kuten aikaisemmin oli mainittu, voiman ja lämpötilan tieteellinen mittaaminen alkoi jo 
1920-luvulla.  Nykyään käytössä on jo monenlaisia ja monipuolisia viestimuuntimia, 
joista yksi esimerkki on lähes kaikki anturatulot omaava lähetin 6740.  Tämän laitteen 
ohjelmointi on helppoa PC:llä tai käsiohjelmointilaitteella sarjanumeroltaan 6790.  Oh-
jelmointi tapahtuu siten, että PC:n sarjaporttiin kytketään välikappaleella lähettimen 
etupaneelista ohjelmointiliitin POL-RS232. Tällä menetelmällä saadaan suuri mitta-
tarkkuus.  Kooltaan 16 bitin analogiamuuntimella, lineaarisuuden ollessa vähemmän 
kuin 0,005%, ilman anturin lineaarisointivirhettä lähtöviestin muunnostarkkuus on 
0,05%. Termoelementeillä galvaaninen erotus on tärkeätä, mutta potentiaalierot muihin 
mittauspiireihin voidaan estää prosessiviesteillä. Kooltaan pienikoiset viestimuuntimet 
ovat varustetut asennusta ja ohjelmointia nopeuttavilla irrotettavilla riviliittimillä.  Näi-
den ominaisuuksiensa ja PC-sovellutustensa ansiosta viestimuuntimet ovat markkinoi-
den käyttökelpoisimpia lähettimiä 65. 
 
8.1.2 Tiedonkeruulaite 
 
Tiedonkeruulaitteiden jännitesignaalit ovat mittauksissa usein ongelmallisia käyttää.  
Sen takia varausvahvistimen analoginen jännitesignaali on ensin parasta muuntaa digi-
taaliseksi mitattavan arvon käsittelyn helpottamiseksi. Tiedonkeruulaitteita nimitetään 
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AD-muuntimiksi. Niiden bittimäärillä osoitetaan sellaista erottelukykyä eli resoluu-
tiota, kuinka monen desimaalin tarkkuudella analoginen signaali pystytään muunta-
maan digitaaliseksi luettavaksi arvoksi.  
 
Kun aikomuksessa on valita monen vaihtoehdon joukosta uusi tiedonkeruulaite, sen 
hankinnassa kannattaa painottaa useampia eri ominaisuuksia.  Niitä tärkeimpiä ovat esi-
merkiksi näytteenottotaajuus, joka kertoo suurimman näytteiden keräysten määrän ai-
kayksikköä kohti ja kuinka usein muunnos tehdään. Kun etukäteen on selvillä mitä tu-
loksia laitteella halutaan kerätä, silloin kanavien lukumääräkin on tärkeä tieto.  Kana-
vajaottelukytkentöjä ovat digitaaliset sisäänmenokanavat (input) ja ulostulokanavat 
(output) sekä differential- ja single ended – asetukset. Tiedonkeruulaite käsittelee sig-
naalit joko suodattaen tai vahvistaen. 
 
Tietokoneiden liitäntäväylämalleiksi on useita vaihtoehtoja.  Tunnetuimmat ovat pci- ja 
usb. Yleissääntönä voidaan todeta, että nykyisissä kannettavissa tietokoneissa on 
useimmiten usb-ratkaisu ja pöytäkoneissa pci-kortti.  Ennen tiedonkeruulaitteen tai tie-
tokoneen hankintaa on selvitettävä, mitä mittausohjelmistoa se tukee ja mitä ajureita 
käyttää. Ennen laitteiden hankintaa kannattaa myös selvittää, mitkä ovat samoilla omi-
naisuuksilla varustettujen laitteiden joskus merkittävätkin hintaerot, laitteiden koot ja 
niiden liikuteltavuudet tulevissa eri työkohteissa 64. 
 
8.1.3 Signaalivahvistin Kistler 5019A 

 Kun halutaan tarkastella tai muuttaa signaalivahvistuksen asetuksia, aluksi pitää avata 
vahvistimen lukitus siirtämällä Cursor Lock-kytkintä oikealle. Seuraavaksi Menu-näp-
päintä painamalla vahvistimen näytölle ilmestyy anturin yhden kanavan asetukset. Ri-
viltä toiselle liikkumiseen on Select-näppäin ja kolmella Edit-nuolella liikutaan rivin 
sisällä tai muutetaan sen arvoja. 
 
Aivan ensiksi kannattaa tarkistaa, että kaikkien kolmen kanavan jo tehtaalla määritelty 
voimadynamometrikohtainen kalibrointiarvo eli TS ja mittausalueen määrittävä SC 
vastaavat mittausohjelman paneelin osoittamia arvoja. 
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Kanava 1 (passiivivoima): TS: 7,83 pC/N 
  SC: 1,50*102 N/V 
 

Kanava 2 (syöttövoima): TS: 3,70 pC/N 
  SC: 1,50*102 N/V 
 

Kanava 3 (päälastuamisvoima): TS: 7,91 pC/N 
  SC: 1,50*102 N/V 

8.1.4 Mittausohjelma 
 PersonalDaq3000-tiedonkeruupaketti sisältää DaqView-ohjelman.  Siihen kuuluvat oh-

jelman asetus ja taulukkolaskentatyyppinen kanavan konfigurointi.  Mittauksissa tär-
keätä on mahdollisimman reaaliaikainen seuranta.  Siihen hyviä apuvälineitä ovat sekä 
analogiset että digitaaliset mittarit. Toisaalta DaqView-ohjelma näyttää jo reaaliaikaisen 
seurannan kullekin kanavalle valitun oman näyttökaavionsa ns. Scope-näkymässä.  Ku-
ten monissa muissakin tapauksissa, tässäkin on muistettava laite ensin kalibroida.  Nyt 
kun kehitys on jo ohi vanhasta dagware-ohjelmasta, uusi kehittyneempi laite antaa mah-
dollisuuden muodostaa ohjelmassa yhteyden matemaattisin funktioin volttien ja New-
tonien ja Newton- metrien välille.  Tästä on se etu, että tulokset voidaan ilmaista suoraan 
mekaanisina yksikköinä jo mittauksen aikana. Kistler 5019A signaalivahvistimen käy-
tössä on havaittu tarvetta vahvistuskertoimien käyttöön, mutta manuaalisen skaalauksen 
käyttö mekaanisissa yksiköissä saattaa kuitenkin aiheuttaa mittaustuloksiin epätark-
kuutta. Paras tulos saavutetaan, kun yksikkömuunnokset tehdään riittävällä numerotark-
kuudella vasta taulukkolaskentaohjelmassa. 

 
DaqView-ohjelman merkittävimmät edut ovat sen helppo mittauksen tallentamisomi-
naisuus ja tulosten vaivaton käsittely vaikkapa Excel-taulukkolaskentaohjelmassa tai 
MAT-LAB:ssa. 
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9 Voiman- ja lämpömittausanturit 
 Monet eri antureiden ominaisuudet vaikuttavat siihen, että kuhunkin käyttötarkoituk-

seen sopiva anturi kannattaa valita aina oikein. Jos valitaan syöttöarvoltaan liian suuri 
anturi, tuloksena on epätarkka työ.  Tällaisissa tilanteissa ylikuormituksen vaara on 
suuri. Ammattimaisessa konepajaympäristössä ensin on huolella selvitettävä anturin 
mekaaniset ja sähköiset suojaominaisuudet. Huomioitava on myös anturin kiinnitys-
kohtaan vaikuttava anturin mekaaninen koko. Anturin hankinnassa kannattaa selvittää 
myös anturin saatavuus, hinta ja mahdollinen sen korvattavuus jollakin toisella lait-
teella. Seuraavassa on antureiden tunnetuimpia sovellutuskohteita 59: 
 

 Kokoonpano  
 Koneistus ja lastuaminen 
 Tuotetestaus 

 
Anturilla muutetaan mitattava suure helposti käsiteltävään ja ymmärrettävään kuten 
vaikkapa sähköiseen muotoon. Tämän takia esimerkiksi teollisuusympäristö käyttää an-
tureina pääsääntöisesti voima- ja teollisuusmittareita. 

 
Lopputuloksen virheettömyyteen vaikuttavat kaksi tärkeää tekijää oleellisesti.  Ensiksi 
systeemin tarkkuusvaatimukset täyttävä kalibrointi on suoritettava ennen varsinaista 
mittausta.  Toiseksi on varmistettava, että ärsykkeen todellinen arvo ja anturin signaali 
ovat tasapainotetut oikein. 

 
Yleisimmät lastuamisvoiman mittaamiseen käytetyt anturityypit ovat paineanturit, piet-
sosähköiset anturit ja venymäliuska-anturit.  Tässä tutkimuksessa perehdytään kuiten-
kin tämän työn käytännön sovellutuksesta johtuen termoelementtianturiin ja 3-kompo-
nenttiseen voimanmittausanturiin. 
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9.1 3-komponenttinen voimanmittausanturi 
 Kuvassa 25 esitetään Kistlerin valmistamaa 3-komponenttista voimanmittausanturia.  
Anturin mittakäyttöalueita ovat x-suuntaisen voiman ohella myös y- ja z-voimakom-
ponentit. 
 

 
Kuva 24. Kistler voimanmittausanturi   

Tämän 9257A-anturityypin hyviä puolia on sen sopivan vahva jäykkyys.  Lisäksi lait-
teen korkea resoluutio varmistaa vielä suuriakin voimia käytettäessä pienienkin dynaa-
misten voimien muutosten rekisteröinnit. Siksi tämä anturityyppi soveltuu hyvin sor-
vaukseen ja siihen liittyvien lastuamisvoimien mittaukseen. 

  
Anturin rakenteessa moninkertaiset kvartsilevyt ovat yhdistetyt mekaanisesti ja sähköi-
sesti rinnakkain. Työasettelussa leikkaavat akselit järjestetään tangentiaaliseen yhtey-
teen leikkausherkkien ja kerrokseen sovitettujen levyjen kanssa. Näin saadaan systeemi 
reagoimaan momentilla 𝑀𝑍. Tehtaalla tehty etukäteistyö on jo sovittanut levyt yhteen, 
jolloin korkea esikuormitus saadaan alimman ja ylimmän levyn välille. Huomattava on, 
että epäkeskinen ja yhdistetty kuorma saattaa alentaa mittausaluetta 60. 
 
9.2 Pietsosähköiset anturit 
 Noin sata vuotta sitten keksittyyn ilmiöön perustuva pietsosähköisesti toimiva anturi 
pohjautuu kiteiden mekaanisen rasituksen vaikutuksesta sähköiseen polarisoimiseen61. 
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Ulkoisen voiman vaikutuksesta pietsosähköisen materiaalin atomirakenteessa tapahtuu 
varausten erottelua kappaleessa. Tästä varausten erosta seuraa tietynlainen polaarisuu-
den omaava antojännite. Tavallisessa kvartsiin pohjautuvassa voima-anturissa varaus-
ten kerääväelektrodi sijoitetaan kahden kvartsielementin väliin.  Voiman aiheuttaman 
puristuksen aikana kvartsielementit ovat suunnatut lähettämään samaa napajännitettä 
elektrodille samalla kun vastakkainen napaisuus johdetaan anturikuorelle.  Tällöin va-
rausero johdetaan anturilta kaapelilla varausvahvistimelle. Suorassa anturilähdössä vaa-
ditaan kaapelilta ja varausvahvistimen sisääntulolta korkeaa erityisresistanssia 62. 
Pietsosähköisyydellä tarkoitetaan anisotrooppisen kiteen mekaanisen ja sähköisen ase-
man välistä lineaarista sähkömekaanista vuorovaikutusta. Koska näiden kiteiden hila-
rakenteelta puuttuu symmetriakeskus, ja kiteillä on pietsosähköä ilmentävä yksi tai use-
ampi napa-akseli, ulkoinen voima muuttaa kidehilan muodon työntäen sen positiivisia 
ja negatiivisia elementtejä toisiaan kohti.  Näin syntyy sähköinen dipolimomentti. 
 
Kiteen napa-akselin ja vaikuttavan voiman yhteensovituksesta riippuu, syntyykö leik-
kaava, pitkittäinen vai poikittainen vaikutus. Helpoimmin voiman vaikutus mitataan va-
rauksen pinnoille muodostuvasta pitkittäisestä vaikutuksesta. Kidelevyjen mitat eivät 
vaikuta varauksen Q suuruuteen, vaan ainoa siihen vaikuttava on voima F. Jos varausta 
halutaan lisätä, pitää useampi kidelevy yhdistää sarjaan ja sähköisesti rinnakkain 60. 
 
9.3 Venymäliuska 
 Venymäliuskat ovat yleisimpiä hyvin toimivia elastisia laitteistoja ja voima-antureita. 
Liuskoissa jokainen anturi perustuu kuhunkin sähköiseen vastusvenymäliuskaan liitet-
tyyn elastiseen elementtiin. Tässä laitteessa voiman vaikuttaman venymäkentän suu-
ruuden määrittää elementin elastisuuskerroin sekä laitteen geometrinen muoto. Liusko-
jen reagointi johtuu paikallisesta venymämittausten integraalista.  
 
Kun ulkoisen voiman vaikutuksesta kuparista vastuslankaa venytetään, syntyy sähköi-
nen vastusvenymäliuska.  Tällöin vastuksen muuttuessa langan poikkileikkaus piene-
nee.  Vastuksen muutos voidaan mitata ja siitä laskea voima, kun johdemateriaali on 
kytketty venymän alaiseen elementtiin. Yleisesti käytetyillä foliovenymäliuskatyypeillä 
on monia merkittäviä etuja verrattuina muihin liuskatyyppeihin. Hinnaltaan halvempina 
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ne ovat lähes kokonaan korvanneet etupäässä jännitysanalyyseissa ja korkeissa lämpö-
tiloissa käytettävät lankavenymäliuskat. Nykyään on saatavilla myös moitteettomasti 
toimivia ja kohtuuhintaisia ohutkalvo- ja puolijohdeliuskoja 63. 
 
9.4 Paineanturit 
 Painekuormitusantureita on kahdenlaisia, hydraulisia ja kaasunpaineella toimivia eli 
pneumaattisia. Hydraulisessa anturissa tavallisesti käytetään jo valmiiksi esikuormitus-
paineen omaavaa nestettä, useimmiten öljyä. Tällöin painemuuntimella voidaan mitata 
nesteen anturiin kohdistama voima. Hydraulisen paineanturin hyvä puoli on ulkoisen 
tehotarpeen puuttuessa laitteen muista välineistä johtuva työriippumattomuus. Hyd-
raulisten paineantureiden luontaisia soveltuvuusalueita ovat puristus- ja vetolaitteiden 
sovellutukset sekä räjähdysalttiit ympäristöt. 
 
Eroistaan huolimatta pneumaattiset paineanturit soveltuvat hyvin samanlaisiin työkoh-
teisiin kuin hydraulisetkin anturit.  Pneumatiikkasovellutuksessa voima vain välittyy 
joko jollekin joustavan materiaalin kalvolle tai männän yhdelle puolelle.  Vastakkaiselta 
puolelta voima tasataan pneumaattisella paineella.  Tällöin vastareaktiopaine on verran-
nollinen käytettyyn voimaan 63. 
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10 Mittausten virhetarkastelu 
 Lastuamiseen ja lämpötilojen suuruuteen vaikuttavat monet tekijät, ja useimmat niistä 
vaikuttavat jopa todellisiin voimiin 52. Osa tekijöistä on käyttäjistä ja osa ympäristöolo-
suhteista riippuvia. Tärkeimpinä vaikuttajina ovat lastuamisarvot, lastuttava materiaali 
ja lastuava terä.  Oma vaikutuksensa on myös työkalun, työkappaleen ja työstökoneen 
liitoksien staattisella jäykkyydellä 56. Lastuamisvoimia mitattaessa laitteiston luotetta-
vuuteen on kiinnitettävä erityinen huomio. Parhaisiin lopputuloksiin päästään, kun mit-
tauksissa käytetään aiemmin koettuja ja tunnettuja laitteita sekä huolehditaan niiden 
riittävän usein tapahtuvasta kalibroinnista. 

 
Mittatuloksia analysoitaessa niissä usein havaitaan tietynlaista epälineaarisuutta. Tämä 
johtuu sitä, että lopputuloksen todenmukaisuuteen vaikuttavat aina monet eri tekijät. 
Tämän takia tuloksien vertailuja varten järjestelmän käyttäytymisestä on luotu valmiita 
taulukkoarvoja. Tavallisin tapa ilmaista poikkeaman suuruus on tietty prosentti todelli-
sesta arvosta. Seuraavassa luettelossa on tekijöittäin lueteltu epälineaarisuuteen liittyviä 
termejä ja syitä virhetarkasteluun 57. 
 
10.1 Käyttäjästä riippuvat tekijät 

 Ensiksi mittarin kalibrointiin tulee aina kiinnittää erityistä huomiota. Jos esimerkiksi 
analogisen mittalaitteen lämpötilan ja voiman kalibroinnissa havaitaan epätarkkuuksia, 
ongelmien suurin syy on useimmiten käyttäjä itse 58. Tosin virheettömään kalibrointiin 
on jokseenkin mahdotonta päästä, koska ympäristötekijöillä on aina oma osuutensa vir-
hetoleranssiin.  Usein näyttää käyvän myös niin, että kalibroijalta unohtuu ennen mit-
tausta esimerkiksi kanavan nollaus.  Tällöin lopputuloskin on luonnollisesti epätarkka. 
 
10.2 Anturista riippuvat tekijät 

 Kun mahdollisimman ideaaliset ominaisuudet halutaan anturille, sen pietsosähköisenä 
materiaalina käytettävä kvartsi omaa siihen parhaat ominaisuudet. Tosin täydellisyy-
teen ei nytkään päästä, koska epävarmuustekijöiksi jäävät hystereesi, isotrooppisuus ja 
pietsoryömintä. Tässä menetelmässä vastuslämpötila-anturin materiaalina käytetään 
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kuparia, nikkeliä tai platinaa. Monista hyvistä puolista huolimatta menetelmällä on 
heikkoutensa, koska vastuslämpötila-anturin käyttölämpötila ei saa ylittää 660 °C. 

 
Lämpötilojen mittauksiin käytetään termistoreita ja vastuslämpötila-antureita. Termis-
torit ovat herkempiä pienille lämpötilan muutoksille, kun taas vastuslämpötila-antu-
reilla on pitempi vasteaika. Mitattaessa yli 660 °C lämpötiloissa vastuslankaan voi tulla 
tuloksia heikentäviä epäpuhtauksia. Toisaalta poikkeuksellisen matalissa lämpötiloissa, 
kuten -270 °C:ta lähellä olevissa, luotettavia mittauksia ei saada, koska nyt langan epä-
puhtaudet vaikuttavat vastuslangan resistiivisyyteen. 
 
10.3 Muita mittaustapahtumaan liittyviä termejä 

 Ulkoisella ja sisäisellä lämpötilalla on lähes aina vaikutusta mittaustuloksiin.  Tämän 
takia antureille on asennettu lämpötilarajat.  Yleinen havainto on, että pitkäaikaisen dy-
naamisen voiman mittaus on helpompaa kuin vastaavan staattisen voiman mittaus.  Ero 
johtuu siitä, että pietsosähköinen materiaali staattisessa mittauksessa on herkkä lämpö-
tilalle ja varsinkin sen lämpötilagradienteille.  Muutokseen vaikuttaa myös se, että staat-
tista voimaa mitattaessa jännitetaso heikkenee hitaasti.  Tavallista on, että näiden mit-
talaitteiden tuloksissa epälineaarisuus on noin 1-2 % ja epävarmuus jopa 5 %. 
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11 Mittausjärjestelmän valmistelu ja testaus 
 Tämän kappaleen tarkoituksena on selostaa tuloksia tuotantotekniikan laboratorion li-

sähankituista osista, mittausjärjestelmän erityyppisistä toiminnoista ja testauksista.  
Kuva 22 esittää testauksessa käytettyjä laitteistoja.  Mittaustulokset ovat seuraavassa 
kappaleessa. 

 

 
 
Lastuamisvoimien mittaukseen ja niiden rekisteröintiin tarvitaan PC:n liitettyä Kistler-
mittauslaitteistoa. Lisäksi lastuamislämpötilojen rekisteröintiin tarvitaan samoin PC:n 
yhdistetty ohjelmoitava viestimuunnin 6740. Ohjelmiston tuottama data tallentuu AS-
CII-muotoisena tiedostoon, josta se on helppo lukea esimerkiksi Excelillä. Mitattavat 
lämpötilat ja voimat näkyvät tietokoneessa ± 5 voltin mittausalueella. 
 
Voima kalibroitiin 10 kg:n punnuksella z-suuntaisella voimalla. Vastaavasti x ja y – 
suuntaisen voiman kalibrointiin käytettiin x ja y – suuntaisella 10 kg voimalla vedettyä 
jousivaakaa. Lämpötilan kalibrointiin soveltuvaa on jääkylmä- ja kiehuvavesi.  Loppu-
tuloksen varmistamiseksi sekä voiman että lämpötilan kalibrointiin käytettiin kolme 
erillistä toistokertaa. Muunnosyhtälöistä saadaan kalibrointikertoimet 𝑎, 𝑏, 𝑐 voiman 
osalta MATLAB – ohjelmaa käyttäen. 

  

Kuva 25. Yhteenveto sekä lastuamisvoimien ja lämpötilojen mittauslaitteistoista 
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𝑋: √(6,34𝑎)2 + (4,88𝑏)2 + (3,78𝑐)2 = 98,2 
𝑌: √(1,33𝑎)2 + (6,22𝑏)2 + (−2,17𝑐)2 = 98,2 
𝑍: √(−1,37𝑎)2 + (4,58𝑏)2 + (6,60𝑐)2 = 98,2 

 
Kalibrointikertoimet ovat 
 
𝑎 = 190,85 
𝑏 = 269,12 
𝑐 = 384,39 
 
josta saadaan voimat 𝐹𝑋, 𝐹𝑌  𝐹𝑍 kaavalla 13 
 
𝑉𝑜𝑖𝑚𝑎 [𝐹𝑥 , 𝐹𝑦, 𝐹𝑧] = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑡 [𝑋, 𝑌, 𝑍] ∗ 𝐾𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 [𝑎, 𝑏, 𝑐]  (13) 
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Kuva 27. Lämpötilan kalibrointikäyrä  

Datapisteiden 14000 ja 24000 välille laskettiin kuvaajista keskiarvo, jolloin lämpötila 
ja voima ovat lähimmillään kalibrointiarvojaan. Näistä todellinen keskiarvo pystyttiin 
laskemaan kertomalla tulokset vahvistuskertoimella.  

 
11.1 Mittaustulokset 

 Kun haluttiin erityyppisissä sorvauksissa mittausjärjestelmän täydentämistä, sorvaus-
koneella tehtiin eri lastuamisarvoille hienosäätöinä 27 erillistä koeajoa. Työkappaleen 
materiaalina oli alumiini ja teränä pikateräs (HSS) titaaninitridipinnoitteella. Suureet 
saatiin vahvistuskertoimia käyttäen halutulle mittausalueelle. Tuloksista voitiin laskea 
koeajoon käytetyt voimat, lämpötilat ja syntyneet jännitteet. Käyrät alkavat terän kos-
kettaessa työkappaletta. 
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Pyörimisnopeudet ovat seuraavat: 
 

200 rpm ja syötöksi 0,1 mm/kierros_1 
200 rpm ja syötöksi 0,2 mm/kierros_1 
200 rpm ja syötöksi 0,15 mm/kierros_1 
250 rpm ja syötöksi 0,1 mm/kierros_1 
250 rpm ja syötöksi 0,2 mm/kierros_1 
250 rpm ja syötöksi 0,15 mm/kierros_1 
315 rpm ja syötöksi 0,1 mm/kierros_1 
315 rpm ja syötöksi 0,2 mm/kierros_1 
315 rpm ja syötöksi 0,15 mm/kierros_1 
 
200 rpm ja syötöksi 0,1 mm/kierros_2 
200 rpm ja syötöksi 0,2 mm/kierros_2 
200 rpm ja syötöksi 0,15 mm/kierros_2 
250 rpm ja syötöksi 0,1 mm/kierros_2 
250 rpm ja syötöksi 0,2 mm/kierros_2 
250 rpm ja syötöksi 0,15 mm/kierros_2 
315 rpm ja syötöksi 0,1 mm/kierros_2 
315 rpm ja syötöksi 0,2 mm/kierros_2 
315 rpm ja syötöksi 0,15 mm/kierros_2 
 
200 rpm ja syötöksi 0,1 mm/kierros_3 
200 rpm ja syötöksi 0,2 mm/kierros_3 
200 rpm ja syötöksi 0,15 mm/kierros_3 
250 rpm ja syötöksi 0,1 mm/kierros_3 
250 rpm ja syötöksi 0,2 mm/kierros_3 
250 rpm ja syötöksi 0,15 mm/kierros_3 
315 rpm ja syötöksi 0,1 mm/kierros_3 
315 rpm ja syötöksi 0,2 mm/kierros_3 
315 rpm ja syötöksi 0,15 mm/kierros_3 
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Kaikissa koevaiheissa käytettiin kolmea eri syöttöä. Koetta jatkettiin siten, että aluksi 
valittiin kolme eri nopeutta ja niistä jokaiselle eri syöttö. Vähitellen nopeutta nostettiin. 
Sitten koetta muutettiin vähentämällä nopeutta suuremmasta pienempään. Koetta muu-
tettiin vielä kerran 
 
pienemmistä kierroksista suurempiin.  Hyväksyttyjen koetulosten takia työterän annet-
tiin jäähtyä, ja se vaihdettiin jokaisen koeajon jälkeen.  Tämän jälkeen mittausjärjestel-
mästä voitiin laskea lastuamisarvot ja lastuamisvoimat riittävällä tarkkuudella. 
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12 Johtopäätökset 
 Erityyppisistä lastuamisprosesseista on jo paljon tutkittua tietoa, mutta viimeistä sanaa 

sen kaikilta aloilta ei ole vielä sanottu. Prosessit ovat niin monimutkaisia ja monivai-
heisia, että tutkijoilla on vielä paljon työtä edessä. Sorvaustyyppisessä lastuamisessa 
voimiin vaikuttavia tekijöitä ovat lämpötila, materiaali, mittaustekniikka, työkalu, 
voima ja ennen kaikkea työstäjä (ihminen) itse. Virhetulkinnatkin vaanivat aina laite-
heikkouksien lisäksi vakavastikin otettavaa alan asiantuntijaa. 

 
Ennen kuin varsinaista lastuamislaitteistoa lähdetään hankkimaan, on etukäteen selvi-
tettävä mihin tarkoitukseen kukin laite soveltuu. Lisäksi on selvitettävä, onko yrityk-
sessä laitteen tuotanto-ominaisuuksiin jo riittävästi perehtynyttä henkilöstöä vai tarvi-
taanko lisäkoulutusta. Hankintaan vaikuttavat myös laitteen hinta ja sen suunniteltu 
käyttöaste ja käyttöikä. Usein sitä halutuinta ja parasta laitetta kotimaasta ei ole edes 
saatavana. Hyvä ja usein taloudellisesti kannattavin keino on se, että osa henkilöstöä 
käy tutustumassa suunnitelmissa olevaan laitteeseen toisessa yrityksessä tai jopa ulko-
mailla asti. 

 
Sitten kun laitteen hankintapäätös on riittävin perustein tehty, ja laite on tuotu yrityk-
seen, käytöstä vastaavien henkilöiden ensimmäinen tehtävä on perusteellisesti opetella 
kaikki yrityksessä tarvittavat laitteen työstöominaisuudet. Varsinainen työ alkaa sen jäl-
keen. Käytännössä juuri työ on se paras harjaannuttaja ja opettaja. Ainakin aluksi tark-
kaa kirjanpitoa kannattaa pitää siitä, mitä tehtäviä laitteelle on annettu, millä arvoilla se 
ne suorittavat ja minkälainen on lopputulos. Muistiinpanoista on sitten helppo selvittää, 
mitä virheitä mahdollisesti tehtiin ja mihin suuntaan työstöä kannattaa jatkaa ja kehittää. 
Joskus on tehtävä kokonaan toisenlainen työsuunnitelma ja edetä sillä polulla. Tärkeintä 
kuitenkin on hyvä lopputulos. Hyvällä tuottavuudella päästään hyvään yrityksen kan-
nattavuuteen. Sitä kautta kansantalous nousee. 
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13 Suositukset 
 Tässä diplomityössä saadut tutkimustulokset osoittavat hankittujen lastuamislämpötilo-

jen ja voimien mittauslaitteistojen soveltuvuuden opetus– ja tutkimuskäyttöön. Tästä 
rohkaistuneena laitteistojen käyttöä sorvauksesta kannattaa laajentaa myös muiden 
työstökoneiden sovellutuksiin. Esimerkiksi jyrsinnän ja sorvauksen lastuamisvoimien 
mittaus vaikuttaa antureista riippuen tutkimuksen arvoiselta. Tulevaisuudessa on myös 
hyvä hyödyntää tiedonkeruulaitteen termoparioptiota. 

 
Tässä tutkimustyössä on paneuduttu antureilla mitattaviin lastuamislämpötiloihin ja las-
tuamisvoimiin. Tulevaisuudessa päähuomio kannattaa suunnata poraukseen ja siihen 
liittyvien lastuamislämpötilojen mittaukseen.  

 
Tavallisesti mittauslaitteistot ja anturit kalibroidaan tehtaalla valmistuksen jälkeen. 
Tuotantotekniikan laboratorion signaalivahvistinta ja varausvahvistinta ei ainakaan 
vielä voida itse kalibroida, mutta työ voidaan antaa ulkopuolisen toimittajan tehtäväksi. 
Näiden sijaan tiedonkeruulaitteita voi jo itsekin kalibroida. Asentaja voi kulloinkin va-
lita käyttäjä- tai tehdaskalibroinnin väliltä. Kuten aiemmin mainittiin, kalibroinnilla 
saadaan määritettyä yhteys mittalaitteen näyttämän ja vastaavilla standardeilla toteutet-
tujen arvojen välille. 

 
DaqView-mittausohjelmassa on ominaisuuksia, joiden selvittäminen voisi olla hyödyl-
listä jatkotutkimuksia ajatellen.  Tämän lisäksi lastuamislämpötilojen ja voimien tutki-
musta voisi laajentaa teoriatasolla enemmän työstövalvontaan soveltuvaksi. Jos näin 
menetellään, ohjelmalla pystytään muodostamaan syntyville mittaussuureille tietynlai-
set optimaaliset valvontarajat. Edelleen lastuamisparametreja automaattisesti säätä-
mällä työstötapahtumaa voidaan ohjata ja samalla käyttää optimointia. Käytännön ta-
solla edellä mainitut järjestelyt vaativat kuitenkin uusia investointeja sopiviin ohjaus-
järjestelmiin ja työstökoneisiin. 
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14 Yhteenveto 
 

Lastuamisvoimien koemittausten tarkoituksena on kartoittaa lastuamistapahtuman eri 
vaiheita ja sen syyseuraussuhteita. Näin saaduilla lastuamislämpötilojen ja voimien tu-
loksilla voidaan selvittää muun muassa työkalun lämpenemiset ja kulumiset. Kun näistä 
seikoista on tarkat tiedot käytettävissä, monia vahinkoja voidaan välttää. Tästä seuraa 
vähemmän terävahinkoja, joka auttaa työntuottavuuden parantamiseen ja tuotantokus-
tannuksien alenemiseen.   

 
Kun ryhdytään rakentamaan lastuamislämpötilojen ja lastuamisvoimien mittausjärjes-
telmää, on oltava tarkka suunnitelma mitä laitteistoilla aiotaan mitata ja ketkä tulevat 
hyödyttämään mittaustuloksia. Jos jo ennakkoon on saatavana kokemusperäistä tietoa 
muilta saman aihepiirin tutkijoilta, se kannattaa hyödyntää laitteistojen hinta- ja omi-
naisuusvertailujen ohella ennen lopullista ostopäätöstä.   

 
Laitteistojen soveltuvuuteen ja toiminnollisuuteen pitää sorvauskoneen yhteydessä 
kiinnittää erityistä huomioita. Ennen varsinaisia kokeita laitteistot asennetaan mittaus-
järjestelmän osaksi. Sitten sorvaustuloksen perusteella sorvauksen kierrosnopeuden ja 
syötön vaikutusta arvioidaan mittausten toistettavuuden ohella lastuamislämpötilaan ja 
lastuamisvoimaan.  Kun halutaan onnistunut sorvaustapahtuma, työkalut ja työstöko-
neen värähtelyt on pyrittävä hävittämään mahdollisimman tarkasti jo ennakolta. Jos sor-
vauskoneen rungon värähtelyjä on pienennettävä, vastaavasti myös lastuamisparamet-
reja on pienennettävä. Sorvauksen epäjatkuvasta luonteesta johtuen signaali usein sisäl-
tää paljon vaihteluja.  Esimerkiksi tukkeena olevat lastut saattavat vaikuttaa momentin 
laajaan hajontaan.  
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Tutkimuksessa on pyrittävä arvioimaan lastuamislämpötilojen ja lastuamisvoimien mit-
taukseen liittyviä virhelähteitä. Useimmiten virhe johtuu käyttäjästä, johon ryhmään 
kuuluvat kalibrointivirheet analogisten mittauslaitteiden takia. Toinen merkittävä vir-
heryhmä on anturin hysteesi ja pietsoryömintä, joita voidaan mallintaa matemaattisesti 
ja joita voidaan yrittää myös vähentää erilaisilla valvontamalleilla. Kolmas tuloksen 
epätarkkuuteen vaikuttava seikka on sähköisistä mittalaitteista aiheutuvat tekijät kuten 
hyötysignaalin liialliset kohinat. Aina on muistettava, että mittausten luetettavuutta pa-
rantaa mahdollisimman säännöllinen kalibrointi. 

 
Lastuamislämpötilojen ja lastuamisvoimien mittausta on laitteistojen ja mittausteknii-
kan kehityksen mukana tutkittu paljon. Uusilla tutkimusalueilla on ohjelmaan otettu 
esimerkiksi erilaisten työkappalemateriaalien vaikutus lastuamisvoimiin. Taloudelli-
sessa mielessä mittausjärjestelmiin investointi maksaa kustannuksensa takaisin tuotta-
vuuden parantuessa. 
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