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torion koneistuskeskuksessa käytettävien istukoiden eroavaisuuksia. Tutkimuk-
sessa käytettiin Mikron MILL P 800 UD -merkkistä 5-akselista koneistuskeskusta 
testikoneena. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella rouhinta- ja viimeistely-
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vametallivarsijyrsintä, joiden työstöarvot määritettiin työkalunvalmistajan ohjear-
vojen mukaan. 
 
Materiaaliksi tutkimukseen valittiin standardin S355 rakenneteräksinen neliö-
tanko 116mm x 116mm x 80mm. Aihioita varattiin 3 kappaletta rouhintajyrsintään 
ja 3 kappaletta viimeistelyjyrsintään. Nämä testikappaleet kiinnitettiin keskittä-
vään ruuvipuristimeen. Työstörata oli yhtenevä myötä- ja vastajyrsintämenetel-
mää käytettäessä kaikilla istukkatyypeillä. Viimeistely jyrsinnässä käytettiin las-
tuamisnestettä, mutta rouhintajyrsintä suoritettiin ilman lastuamisnestettä. 
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sintapin kylki on muotoillut pinnan, tutkittiin Taylor Hobson Surtonic 3+ -merkki-
sellä pinnankarheusmittalaitteella. Pinnankarheudenmittauksissa käytettiin DIN 
EN ISO 4288 -asetusarvoja. Lopuksi koneistettujen pintojen väliset etäisyydet 
mitattiin Mitutoyo -merkkisellä kaarimikrometrillä. 
 
Tutkimus antoi hieman ennalta arvaamattoman tuloksen, sillä heikoimmaksi ar-
vioitu holkki-istukka nousi mittauksissa saatujen tulosten perusteella parhaaksi. 
Työssä tultiin siihen lopputulokseen, että istukoiden massa voi vaikuttaa jonkin 
verran pinnankarheuteen. Istukan kiinnitysmekanismilla ei arveltu olevan vaiku-
tusta kovinkaan paljon. Kaikki tässä tutkimuksessa käytetyt istukat suoriutuivat 
tehtävästä kiitettävästi. 
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The purpose of this thesis was to research differences between clamping chucks 
used in Tampere University Heavy Machine Laboratory machining centere. 
Mikron MILL P 800 UD 5-wheel axis machining centre was used as a testing 
machine in this study. The scope of this study was to examine surface roughness 
and dimensional accuracy of the machined surface after rough milling and finish 
milling. 
 
Three different kinds of clamping chucks were chosen for this study: shrink-fit 
clamping chuck, power clamping chuck and collet sleeve clamping chuck. As a 
tool for rough milling a hard metal long edge milling cutter and as a tool for finish 
milling a hard metal shank cutter were chosen. The machining setups were de-
fined according to the tool manufacturer’s specifications.  
 
Square bar size 116mm x 116mm x 80mm S355 structural steel was chosen as 
test material for this study. Three billets were reserved for both the rough milling 
and for the finish milling. Work pieces were attached to a centralization screw 
clamping claw. Toolpath was congruent when using both up- and down milling 
with all three clamping chucks. Cutting fluid was used only during the finish milling 
but not during the rough milling cutting.  
 
After machining the radially machined surfaces of the work pieces, in which the 
milling tool had treated the surface, were measured with model Taylor Hobson 
Surtronic 3+ surface roughness measuring device. Index values of the surface 
roughness measurements DIN EN ISO 4288 was used. Finally, the distances 
between machined surfaces of the work pieces were measured with Mitutoyo mi-
crometer gauge. 
 
The result of the study was a little unexpected because the adapter sleeve clamp-
ing chuck that was expected to be the weakest was according to the test meas-
urements the best. As a result, it was considered that the mass of the clamping 
chucks may might negligibly taffect machined surface roughness. The clamping 
mechanism was considered not to have big impact to machined surface rough-
ness. All of the clamping chucks managed excellently of this study. 

Key words: surface roughness, research, machining center, chuck 
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LYHENTEET JA TERMIT 

 

 

ap max Jyrsinterän sivun max. lastuamissyvyys  

ae max Jyrsinterän sivun max. lastuamisleveys 

vc Lastuamisnopeus  

fz Syöttö per hammas 

S355 Kauppanimi teräkselle 

Seco Kauppanimi jyrsintapille  

Ra Keskimääräinen pinnankarheusarvo 

Rz Pinnankarheuden keskiarvosyvyys 

OAL Jyrsintapin kokonaispituus 

LS Jyrsintapin kiinnityspituus 

LUX Jyrsintapin teräosuus 

DMM Jyrsintapin halkaisija kiinnityspäässä 

DC Jyrsintapin halkaisija teräpäässä 

APMXS Jyrsintapin max. leikkuusyvyys 

N/mm2 Teräksen kovuus luokitus 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus tutkia mitä vaikutuksia ja eroavaisuuksia työ-

kalun kiinnitysistukoilla on koneistusjäljen pinnankarheuteen. Koneistuskeskuk-

sissa käytettävät istukat ovat toiminnoiltaan ja ulkonäöltään hieman eri tyyppisiä. 

Yhteistä näille kuitenkin on sama tarkoitus, pitää työkalu eli terä tukevasti kiinni 

istukassaan.  

 

Konepiirustusmerkintöinä pinnankarheudessa käytetään EN ISO 1302 standar-

din mukaisia piirrossymboleja. Näihin pinnankarheuden merkintöihin yleisimmin 

liittyy Ra ja Rz parametrit. Koneistaja näkee heti pinnankarheuden merkinnästä 

raja-arvot ja muut vaatimukset. Kustannus syistä olisi hyvä ennalta tietää, miten 

pinnankarheuteen liittyvät arvot ja vaatimukset saadaan kustannustehokkaasti 

määriteltyä. Näihin pinnankarheuden vaatimuksiin liittyy valtavasti erilaisia muut-

tujia ja haasteita. Kaikkien työstöparametrien yhteensovittaminen on monimut-

kaista ja vaatii monipuolista ammatillista erityisosaamista.  

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös koneistettujen pintojen resoluutio ja mittatark-

kuutta. Mittaukset tehtiin perinteisellä kaarimikrometrillä, jonka tarkkuus on yksi 

sadasosamillimetri. Kaikki tutkimuksessa käytettävät terät tarkastettiin, mitattiin 

ja dokumentoitiin ennen työkierron alkua. Vaikka käytettävät terät olivat uusia, voi 

niissä joskus esiintyä poikkeamia.  

 

Tutkimuksessa käytettävät terät oli valittu ennalta saadun tiedon perusteella. Tär-

keänä lähtötietona oli testikappaleen materiaali, kovuus ja käyttötarkoitus. Näillä 

tiedoilla voitiin määritellä oikeantyyppinen terä viimeistely- ja rouhintajyrsintään. 

Työstöarvot määriteltiin valmistajan ohjearvojen mukaan. 

 

Istukoiden valintaan pyrittiin saamaan kolme erityyppistä terän kiinnitys menetel-

mää. Kaikki tutkimukseen valitut istukat ovat yleisiä ja niitä käytetään hyvin paljon 

konepajateollisuudessa. Tässä tutkimuksessa kaikki käytettävät istukat olivat uu-

sia ja siten välyksettömiä. Työkierto suoritettiin jokaiseen testikappaleeseen uu-

della terällä ja istukalla, jotta kaikkien tehtyjen mittaustulosten vertailukelpoisuus 

olisi hyvä.  
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2 KONEISTUSKESKUS 

 

 

2.1 Tutkimukseen käytetty koneistuskeskus 

 

Mikron MILL P 800 UD on Tampereen Yliopiston uusin koneistuskeskus (kuva 

1). Tämä Sveitsiläinen viisi-akselinen työstökone on suunniteltu vaativiin koneis-

tettaviin kohteisiin. Parhaan tarkkuuden ja pinnankarheuden saamiseksi koneis-

tuskeskuksessa on nestejäähdytteiset käyttölaitteet pyörivissä ja kääntyvissä ak-

seleissa. Nämä akselit voidaan lukita parhaan jäykkyyden saamiseksi työstön ai-

kana. 

 

Mikron MILL P 800 UD (D tarkoittaa dynaamista) -versiota varten tämä ratkaisu 

tuottaa 1,7 g: n kiihtyvyyden X-, Y-, ja Z-akselilla. Tämä tarjoaa karalle kierroslu-

vut jopa 20 000 kierrosta minuutissa. Valmistajan lupaama hyvä pinnanlaatu Ra 

0,2µm asti ja erittäin korkea tarkkuus jopa 0,002mm saakka.                                            

( https://www.gfms.com/com/en/Products/Milling/high-performance-machining-

centers/hpm-machine-line/mikron-mill-p-800u.html ) 

 

 

 

KUVA 1. Koneistuskeskus Mikron MILL P 800 UD  

 

 

https://www.gfms.com/com/en/Products/Milling/high-performance-machining-centers/hpm-machine-line/mikron-mill-p-800u.html
https://www.gfms.com/com/en/Products/Milling/high-performance-machining-centers/hpm-machine-line/mikron-mill-p-800u.html
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2.1.1 Koneistuskeskuksen paletti ja koneruuvipuristin 

 

EROWA ER-038002 merkkistä alumiinista nelipistekiinnitys palettilevyä käyte-

tään tähän tutkimukseen. Tämä palettilevy on mitoiltaan 398 x 398 x 48 mm, jo-

hon on kiinnitetty yksiakselinen keskittävä koneruuvipuristin (kuva 2).                                          

( https://www.erowa.com/en/products/mts-pallet-398-x-398-250-13746 ) 

 

 

ROEMHELD HILMA MC 125 merkkinen keskittävä koneruuvipuristin on valmis-

tettu työkaluteräksestä. Puristimella saadaan varma ja värinätön kiinnitys tarkasti 

jokaiselle kappaleelle. Tämän tyypin koneruuvipuristin on suunniteltu erityisesti 

moniakselisen työstökoneen kiinnittimeksi, näin kappale saadaan kiinnitettyä tar-

kasti ja mahdollistaen esteetön pääsy kaikille viidelle sivulle (kuva 2).                              

( https://www.roemheld-gruppe.de/en/ ) 

 

 

 

 

KUVA 2. EROWA ER-038002 ja ROEMHELD HILMA MC 125  

https://www.erowa.com/en/products/mts-pallet-398-x-398-250-13746
https://www.roemheld-gruppe.de/en/
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3 TYÖKALUNKIINNITTIMET 

 

 

3.1 Holkki-istukka 

 

Mekaanisesti toimiva Haimer ER DIN 69893-1 holkki-istukka (kuvio 1) on yleinen 

ja suosittu työkalun kiinnittimenä. Kiristysholkkien monipuolisuus samaan istuk-

kaan tarjoaa edullisen vaihtoehdon jyrsintään ja poraukseen. Momenttiavainta on 

käytettävä kiristystä tehdessä, sillä muutoin istukka voi vahingoittua ja jyrsintapin 

kiinnitystarkkuus heikentyä. 

 

Kiristysholkki-istukoille tyypillisiä ominaisuuksia mm. erittäin hyvä monipuoli-

suus, hyvä ulottuvuus ja käsittelyn helppous, tyydyttävä tarkkuus ja voimien 

kesto.        ( https://www.sandvik.coromant.com/fi-fi/knowledge/machine-tooling-

solutions/tooling-considerations/pages/chuck-selection.aspx ) 

 

 

 

 

KUVIO 1. Kiristysholkki-istukka HAIMER A63.020.32                                                                   

( https://www.haimer.biz/products/tool-holders/din-69893-hsk-a-hsk-e-hsk-f/hsk-

a63/collet-chuck/type-er.html ) 

 

 

 

https://www.sandvik.coromant.com/fi-fi/knowledge/machine-tooling-solutions/tooling-considerations/pages/chuck-selection.aspx
https://www.sandvik.coromant.com/fi-fi/knowledge/machine-tooling-solutions/tooling-considerations/pages/chuck-selection.aspx
https://www.haimer.biz/products/tool-holders/din-69893-hsk-a-hsk-e-hsk-f/hsk-a63/collet-chuck/type-er.html
https://www.haimer.biz/products/tool-holders/din-69893-hsk-a-hsk-e-hsk-f/hsk-a63/collet-chuck/type-er.html
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3.2 Voimaistukka 

 

Guhring HSK-A 63 voimaistukassa (kuvio 2) saadaan puristava kiinnitysvoima 

mekaanisesti ruuvia kiristäen. Istukan ulkoreunassa olevaa ruuvia kiristäen saa-

daan istukan sisällä oleva holkki puristumaan ja tarttumaan erittäin suurella voi-

malla jyrsintappiin kiinni. Ruuvia kiristettäessä käytetään momenttiavainta. Voi-

maistukka on hyvin yleinen istukkatyyppi nykyaikaisissa koneistuskeskuksissa. 

 

Voimaistukoille tyypillisiä ominaisuuksia mm. suuri kiinnitysvoima, helppo käsitel-

tävyys, tarkkuus ja monipuolisuus. ( https://www.sandvik.coromant.com/fi-fi/pro-

ducts/corochuck_930/pages/default.aspx ) 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Voimaistukka HSK-A 63 (Guhring GM300 2015, 75.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sandvik.coromant.com/fi-fi/products/corochuck_930/pages/default.aspx
https://www.sandvik.coromant.com/fi-fi/products/corochuck_930/pages/default.aspx


11 

 

3.3 Kutisteistukka 

 

Haimer kutisteistukassa (kuvio 3) oleva jyrsintapin kiinnitysreikä on hieman itse 

jyrsintapin vartta pienempi. Istukkaa kuumennetaan induktiomenetelmällä nope-

asti n.300°C, jolloin istukassa oleva reikä lämpölaajenee, siten että jyrsintappi 

voidaan asettaa istukkaan sisään. Kun istukka jäähdytetään takaisin ennalleen, 

kutistuu istukan reikä ja liitospinnat puristuvat toisiinsa tiukasti kiinni.  

 

Kutisteistukalla saavutetaan hyvä ulottuvuus, erinomainen heittotarkkuus, korkea 

kiinnitysvoima sekä helppo käsiteltävyys. ( https://www.sandvik.coromant.com/fi-

fi/knowledge/machine-tooling-solutions/tooling-considerations/pages/chuck-se-

lection.aspx ) 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Kutisteistukka HAIMER A63.140.20.2 ( https://www.haimer.biz/pro-

ducts/tool-holders/din-69893-hsk-a-hsk-e-hsk-f/hsk-a63/shrink-fit-chuck/stan-

dard-with-cool-jet.html ) 

 

 

https://www.sandvik.coromant.com/fi-fi/knowledge/machine-tooling-solutions/tooling-considerations/pages/chuck-selection.aspx
https://www.sandvik.coromant.com/fi-fi/knowledge/machine-tooling-solutions/tooling-considerations/pages/chuck-selection.aspx
https://www.sandvik.coromant.com/fi-fi/knowledge/machine-tooling-solutions/tooling-considerations/pages/chuck-selection.aspx
https://www.haimer.biz/products/tool-holders/din-69893-hsk-a-hsk-e-hsk-f/hsk-a63/shrink-fit-chuck/standard-with-cool-jet.html
https://www.haimer.biz/products/tool-holders/din-69893-hsk-a-hsk-e-hsk-f/hsk-a63/shrink-fit-chuck/standard-with-cool-jet.html
https://www.haimer.biz/products/tool-holders/din-69893-hsk-a-hsk-e-hsk-f/hsk-a63/shrink-fit-chuck/standard-with-cool-jet.html
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4 JYRSINTERÄT 

 

4.1 Rouhintajyrsin 

 

Tämä Seco valmistama siilijyrsin B17 – TURBO Ø20mm (kuvio 4), jossa jokai-

sessa kolmesta särmästä löytyy viisi kappaletta ruuvikiinnitteisiä teräpaloja. Te-

räpalat ovat Seco valmistamia A17 - TURBO CARBIDE/CERMET. Tarkoitettu 

yleisten rakenneterästen kovuudelta (550-1200 N/mm²) rouhintajyrsintään.                     

( https://www.secotools.com/#article/p_02709317 ) 

 

Seco siilijyrsimen mitoitus ja geometria löytyvät (taulukko 1) 

 

 

4.1.1 Seco siilijyrsin 

 

TAULUKKO 1. Siilijyrsimen mitoitus (Seco Catalog & Tecnical Guide 2019.1, 85.) 

OAL LS LUX APMXS DMM DC ZEFP ZNP 

mm mm mm mm mm mm kpl kpl 

120,0 85,0 35,0 25,0 20,0 20,000 3 15 

 

 

 

 

KUVIO 4. Siilijyrsin yleiskuva (Seco Catalog & Tecnical Guide 2019.1, 85.) 

 

 

 

https://www.secotools.com/#article/p_02709317
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4.1.2 Työstöarvot rouhintaan 

 

Lastuamisarvot rouhintajyrsintään (taulukko 2) valitaan valmistajan Seco suosi-

tusten mukaan S355 rakenneteräkselle, kovuus 550 N/mm². Huomioitavaa että 

rouhintajyrsinnässä ei suositella käytettäväksi leikkuunestettä. 

 

 

TAULUKKO 2. Työstöarvot rouhinta-jyrsintään 

Materiaali Kovuus 
ap max 

(mm) 
ae max 
(mm) 

vc 

(m/min) 
fz (mm/z) halkaisijalla 

Ø 

S355 
550 

N/mm² 
25 2 180 0,095 

 

 

 

4.2 Viimeistelyjyrsin 

 

Tämä Guhring valmistama varsijyrsin RF 100 DIVER Ø20 (kuvio 5), jossa on 

neljä leikkaavaa särmää, tarkoitettu yleisten teräslaatujen kovuudelta (500-1000 

N/mm²) viimeistely-jyrsintään. Terän pinnoite Signum. (Guhring Jyrsimet 2015, 

25.) 

 

Viimeistelyjyrsimen mitoitus ja geometria löytyvät (taulukko 3) ja (kuvio 5) 

 

 

 

4.2.1 Varsijyrsin 4-leikkuinen 

 

TAULUKKO 3. Varsijyrsimen mitoitus (Guhring Jyrsimet 2015, 25.) 

 

 

d1 d2 d3 l1 l2 l3 c z

mm mm mm mm mm mm mm x 45°

20,000 20,000 19,500 104,00 38,00 52,00 0,200 4
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KUVIO 5. Varsijyrsin RF 100 DIVER Ø20 (Guhring Jyrsimet 2015, 25.) 

 

 

 

4.2.2 Työstöarvot viimeistelyjyrsintään 

 

Lastuamisarvot viimeistelyyn valitaan valmistajan Guhring suositusten mukaan 

S355 rakenneteräkselle, kovuus 550 N/mm². Työstöarvot viimeistelyjyrsimelle 

(taulukko 4). Nämä työstöarvot voi laskea myös itse (taulukko 5) kaavojen mu-

kaan, mikäli valmistajan ohjearvoja ei ole saatavilla. 

 

 

TAULUKKO 4. Työstöarvot viimeistelyjyrsin 

Materiaali Kovuus 
ap max 

(mm) 
ae max 
(mm) 

vc 

(m/min) 
fz (mm/z) halkaisijalla 

Ø 

Rakenneteräs 
550 

N/mm² 
40 0,4 540 0,11 
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5 KAAVAT TYÖSTÖARVOIHIN 

 

5.1 Laskukaavat 

 

Tarkoilla lastuamisarvoilla, kuten kara-, lastuamis- ja syöttönopeudella on merki-

tystä hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. 

 

Taulukko 5. Kaavat ja merkkien selitykset 
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6 TESTIKAPPALE JA MATERIAALI 

 

 

6.1 Rakenneteräs S355 neliötanko 120x120 

 

Tutkimusmateriaaliksi valittiin standardi-neliötanko, rakenneteräs 120mm x 

120mm, S355, Rm 550N/mm². Neliötangosta sahattiin sopivan mittaisia aihioita 

6 kpl, jotka koneistettiin kauttaaltaan puhtaaksi ja saman kokoisiksi testikappa-

leiksi. Tässä vaiheessa myös kokeiltiin harjoituskappaleisiin koneistaa vastaavia 

työkiertoja, joita varsinaisessa tutkimuksessa tehdään. 

 

6.2 Testikappaleen kiinnitys 

 

Jokainen testikappale (kuva 2) kiinnitettiin koneruuvipuristimeen 100Nm voi-

malla, jotta vertailukelpoisuus kiinnitystavassa säilyisi. Testikappaleiden lopulli-

nen koko ennen kiinnitystä oli 116mm x 116mm x 80mm. Aihio kiinnitettiin kone-

ruuvipuristimeen vaaka-asentoon, siten että puristimen leuat tarttuivat aihioon 

5mm korkeudelta. Koneistusvaraksi jäi siis koneruuvipuristimen leukojen yläpuo-

lelle 75mm. 

 

 

6.3 Koneistus työkierto 

 

Viimeistely- ja rouhintajyrsinnässä käytettiin jyrsinterän valmistajan antamia max. 

koneistusvaroja. Aihion (kuva 3) ulkoreunat koneistettiin myötä ja vastajyrsintä-

menetelmää käyttäen (taulukko 2 ja 4) työstöarvojen mukaan. Lopuksi testikap-

paleisiin koneistettiin merkintä merkinnät X- ja Y-akselin suunnasta sekä istukka 

merkintä, esim. A1 (kuva 5) tarkoittaa viimeistelyjyrsinterää ja holkki-istukkaa. Il-

man näitä merkintöjä, näistä testikappaleista olisi vaikea päätellä koneistus suun-

taa ja istukan tyyppiä.  
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Kuva 3. Koneistettu aihio  

 

6.4 Terän ja istukan mitoitus 

 

Jokaiseen istukkaan asennettiin uusi terä, joka mitattiin ennen koneistusta työs-

tökeskuksen omalla lasermittalaitteella. Huomattavaa että terän halkaisija vaikut-

taa olevan muutaman sadasosamillimetrin nimellismittaa pienempi kaikissa mit-

tauksissa. Terän pituus tarkoittaa istukan ja terän yhteispituutta asennuksen jäl-

keen (taulukko 6 ja 7). Samalla tarkastettiin heittokellolla jyrsintapin varren suo-

ruus, jotta ne olivat valmistajan antamien toleranssien sisällä. Viimeistelyjyrsin-

nässä terä asennettiin jokaiseen istukkaan siten että 57,5mm oli terää istukan 

ulkopuolella näkyvissä (kuva 4). Rouhintajyrsinnässä vastaava terän ulkonema 

oli 72,3mm. 

 

 

Taulukko 6. Rouhintajyrsin mitoitus 

Työkalu Terän halkaisija (mm) Terän pituus (mm) 

1. Holkki-istukka 19,9657 172,2549 

2. Voimaistukka 19,9744 166,5723 

3. Kutisteistukka 19,9601 172,0653 
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Taulukko 7. Viimeistelyjyrsin mitoitus 

Työkalu Terän halkaisija (mm) Terän pituus (mm) 

1. Holkki-istukka 19,9353 157,4684 

2. Voimaistukka 19,9369 151,8782 

3. Kutisteistukka 19,9154 157,2062 
 

 

 

 

Kuva 4. Istukat ja viimeistelyterät asennettuna  
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7 PINNANKARHEUS JA MITTATARKKUUS 

 

Testikappaleiden koneistusjäljen pinnankarheus mitattiin Taylor Hobson Surtonic 

3+ merkkisellä pinnankarheuden mittalaitteella. Tälle mittalaitteelle käytettiin 

Mountains Map, Premium 5.1-ohjelmistoa, joka soveltuu hyvin vaativien tutki-

musmittausten käyttöön ja tulosten analysointiin. Mittalaite kalibroitiin ennen käyt-

töönottoa ja laitteen asetusarvot valittiin DIN EN ISO 4288 standardin mukaan. 

Mittauksissa tarkasteltiin pinnankarheusparametrien Ra ja Rz raja-arvoja. Näitä 

tutkimukseen valmistuneita testikappaleita on käsiteltävä erittäin huolellisesti. 

Särmien reunoissa on myös teräviä purseita vielä kiinni koneistusten jäljiltä. Ko-

neistetut pinnat naarmuuntuvat herkästi, jos kappaleet pääsevät hankaamaan 

toisiinsa tai saavat kosketusta jostain ulkopuolisesta tahosta. Ennen mittausta 

tutkittavat koneistuspinnat puhdistettiin huolellisesti epäpuhtauksista ja kemikaa-

leista, joita lastuamisnesteestä on jäänyt. Itse mittalaite tulee asetella tarkasti tu-

kevalle alustalle vaakatasoon ja samalla säätää mittauskärki sopivaan kulmaan 

mitattavaan pintaan nähden. Mittaus suoritettiin viidestä kohdasta jokaisessa tut-

kittavassa koneistuspinnassa ja lopuksi laskettiin näiden keskiarvo. 

 

 

 

7.1 Pinnankarheudenmittauksen asetusarvot 

 

Pinnankarheudenmittauksen asetusarvot Taylor Hobson Surtonic 3+ mittalait-

teelle valittiin DIN EN ISO 4288 standardin mukaan, jotta saatuja tuloksia voitiin 

vertailla luotettavasti keskenään. Tähän mittalaitteeseen asetusarvoiksi ohjel-

moitiin      r-kärki = 2µm, Ir = 0,8mm, In = 4mm ja It = 4,8mm (taulukko 8).                                              

( https://mitutoyo.fi/files/5814/2599/2605/Quick_Guide_to_Sur-

face_Roughness_FI_WEB.pdf ) 

 

 

 

 

 

 

 

https://mitutoyo.fi/files/5814/2599/2605/Quick_Guide_to_Surface_Roughness_FI_WEB.pdf
https://mitutoyo.fi/files/5814/2599/2605/Quick_Guide_to_Surface_Roughness_FI_WEB.pdf
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Taulukko 8. Pinnankarheudenmittauksen DIN EN ISO 4288 asetusarvot.                   

( https://mitutoyo.fi/files/6814/2546/1439/pinnankarheus.PDF ) 

 

 

 

 

 

Ra - aritmeettinen keskiarvo pinnankarheusarvosta (kuvio 6). Profiilipoikkeamien 

absoluuttisten aritmeettisten arvojen keskiarvosta (Zi) pinnankarheusprofiilin kes-

kiviivasta. ( https://mitutoyo.fi/files/6814/2546/1439/pinnankarheus.PDF ) 

 

 

 

 

Kuvio 6. Ra - aritmeettinen pinnankarheusarvo. (Mitutoyo Pikaopas pinnankar-

heuden mittaukseen 2015, 3.)  

 

 

https://mitutoyo.fi/files/6814/2546/1439/pinnankarheus.PDF
https://mitutoyo.fi/files/6814/2546/1439/pinnankarheus.PDF
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Rz - pinnankarheuden keskiarvosyvyys (kuvio 7). Keskiarvo viidestä Rz i-arvosta, 

viisi näytteenottomatkaa Iri ja kokonaismittauspituus In. ( https://mitutoyo.fi/fi-

les/6814/2546/1439/pinnankarheus.PDF ) 

 

 

 

Kuvio 7. Rz – pinnankarheuden keskiarvosyvyys. (Mitutoyo Pikaopas pinnankar-

heuden mittaukseen 2015, 3.) 

 

Jokaisesta mittauksesta tehtiin pienimuotoinen mittausraportti, jossa on nähtä-

villä kaikki pinnankarheuden mittaamiseen liittyvät arvot. Mittausraportit 2kpl vii-

meistely- ja rouhintajyrsinnän X-vastajyrsinnästä holkki-istukalla (liite 1 ja 2). 

Näissä raporteissa huomaa selvän eron pinnankarheuden profiilin muotoa ver-

taillessa 

Kuva 5. Pinnankarheuden mittaustapahtuma 

https://mitutoyo.fi/files/6814/2546/1439/pinnankarheus.PDF
https://mitutoyo.fi/files/6814/2546/1439/pinnankarheus.PDF
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7.2 Mittatarkkuuden määritys 

 

Testikappaleiden koneistettujen pintojen pituuksien ja muotojen mittatarkkuus 

tutkittiin kaarimikrometrillä saatujen tulosten perusteella. Mittalaitteena käytettiin 

Mitutoyo 100 -125 mm kärkivälin kaarimikrometriä, resoluutio 0,01mm (kuva 6). 

 

Mittaväline tarkastettiin mittasauvalla ennen mittausten aloitusta. Näinkin suuren 

mittalaitteen käyttäminen vaatii hieman totuttelua, jotta tarkkuus mittauksissa säi-

lyy luotettavana.  Tämän takia mittaukset suoritettiin kolmen mittauksen sarjoina 

koneistuspinnan ylä- ja alareunoista. Näistä tuloksista laskettiin vertailukelpoinen 

keskiarvo, joka kirjattiin mittaustaulukkoon. Mittauksilla pyrittiin saamaan esiin ko-

neistuspinnan kartiomaisuus, mikä tarkoittaisi, että alareuna olisi leveämpi kuin 

yläreuna. Samoista mittaustuloksista voitiin nähdä myös toteutunut sivujen koh-

tisuoruus ja tavoiteltu sivunpituus.  

 

 

 

Kuva 6. Mittaustapahtuma kaarimikrometrillä  

 



23 

 

8 MITTAUSTULOSTEN ANALYSOINTI 

 

Saatujen mittaustulosten perusteella tarkasteltiin ensimmäiseksi pinnankarheu-

den yleisimpiä Ra ja Rz parametreja. Lopuksi tarkasteltiin särmien muoto- ja mit-

tatarkkuutta. Tämä testikappaleisiin tehty koneistus tehtiin siis uusilla istukoilla ja 

jyrsinterillä, näin saatiin mahdolliset kulumisen tuomat ongelmat suljettua pois 

tutkimuksesta. 

 

8.1 Pinnankarheus 

 

Pinnankarheudesta saatujen mittaustulosten tarkastelussa, myötä ja vastajyr-

sintä menetelmää vertaillessa, huomaa selvän eron vastajyrsinnän eduksi. Tämä 

vastajyrsintä menetelmä näyttää olevan parempi vaihtoehto, niin viimeistely- tai 

rouhintajyrsintä käytettäessä (taulukko 9 ja 10). Istukoiden vertailu saatujen pin-

nankarheus mittaus tulosten perusteella on hieman haastavaa. Viimeistely- ja 

rouhintajyrsinnän Ra ja Rz tulosten keskiarvoja vertailemalla voidaan päätellä 

holkki-istukan selviytyneen hieman voimaistukkaa paremmin. Kutisteistukka jäi 

tulosten perusteella viimeistelyjyrsinnässä yhden mikrometrin verran muista. 

Rouhintajyrsinnässä istukat ovat lähes identtiset keskiarvotuloksiltaan. Rouhinta-

jyrsinnässä tapahtui kaikilla istukoilla X-suuntaisessa myötä jyrsinnässä jonkin-

laista värinää jyrsintapissa ja koneistuspinta oli silminnähden erilainen. Tämän 

tapahtuman (*) huomaa myös rouhintajyrsin tuloksia tarkastellessa. 

 

Pinnankarheuden mittaustulokset olivat kaikki otettu samansuuntaisesti X- ja Y-

suuntaisten akseleiden pintaan nähden. Tässä tutkimuksessa ei mitattu pysty-

suoraan kohdistuvaa Z-suuntaista pinnankarheutta.  

 

Taulukko 9. Pinnankarheus viimeistelyjyrsintä. 

 Holkki-istukka Voimaistukka Kutisteistukka 

Viimeistelyjyrsin A1 / Ra A1 / Rz A2 / Ra A2 / Rz A3 / Ra A3 / Rz 

X-myötäjyrsintä 0,409 1,820 0,372 1,754 0,560 2,592 

X-vastajyrsintä 0,285 1,249 0,289 1,277 0,490 2,102 

Y-vastajyrsintä 0,292 1,288 0,316 1,342 0,490 2,282 

Y-myötäjyrsintä 0,448 1,933 0,456 2,042 0,496 2,334 

X ja Y keskiarvot 0,359 1,573 0,358 1,604 0,509 2,328 
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Taulukko 10. Pinnankarheus rouhintajyrsintä. 

 Holkki-istukka Voimaistukka Kutisteistukka 

Rouhintajyrsin B1 / Ra B1 / Rz B2 / Ra B2 / Rz B3 / Ra B3 / Rz 

X-myötäjyrsintä* 0,942 4,308 0,900 4,054 0,629 3,052 

X-vastajyrsintä 0,239 1,123 0,248 1,222 0,370 1,588 

Y-vastajyrsintä 0,234 1,037 0,215 1,025 0,412 1,732 

Y-myötäjyrsintä 0,344 1,742 0,423 2,070 0,430 1,729 

X ja Y keskiarvot* 0,440 2,053 0,447 2,093 0,460 2,025 

X ja Y keskiarvot 0,272 1,300 0,295 1,439 0,404 1,683 

X-myötäjyrsinnässä tapahtunut värinä mukana keskiarvossa, merkitty * 

 

 

8.2 Muoto- ja mittatarkkuus 

 

Mikrometrillä saatujen mittausten perusteella viimeistelyjyrsinnän ylä- ja alareu-

nan sivuprofiilia tarkastellessa, holkki-istukka vaikuttaisi olevan jälleen aavistuk-

sen muita parempi (taulukko 11). Kartiomaisuutta ei ole lainkaan havaittavissa, 

eli jyrsinterä on pysynyt koko koneistumatkan pystysuorassa. Rouhintajyrsin-

nässä vastaavasti kutisteistukka vaikuttaisi saavan tarkimmat tulokset (taulukko 

12). 

 

Kappaleen mittatarkkuutta tutkiessa, särmän tavoitemitta oli viimeistelyjyrsin-

nässä 115,20mm ja rouhintajyrsinnässä 112,00mm. Viimeistelyjyrsinnän keskiar-

voja tarkasteltaessa vaikuttaisi kaikilla istukkatyypeillä koneistus menneen muu-

taman sadasosamillimetrin tavoitemitan ylitse, kun vastaavasti rouhintajyrsin-

nässä jopa kymmenesosamillimetrin tavoitemitan alle. Rouhintajyrsinnässä kui-

tenkin tarkimman saman suuntaisen muodon ylhäältäpäin katsoen näyttää voi-

maistukka saaneen aikaiseksi. 

 

Näissä käsintehdyissä mittaustuloksissa esiintyy mittausepävarmuuksia. Mit-

taustuloksiin vaikuttaa yleensä useita tekijöitä, joita emme koskaan voi tunnistaa 

tarkasti. Näin ollen lähes kaikkiin mittaustuloksiin sisältyy tietty määrä epävar-

muutta ja vaihteluväliä, joka kuvaavat mittaustuloksien oletettua vaihtelua.              

( https://www.finas.fi/akkreditointi/jaljitettavyys/Sivut/Mittausepavarmuus.aspx ) 

 

 

 

https://www.finas.fi/akkreditointi/jaljitettavyys/Sivut/Mittausepavarmuus.aspx
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Taulukko 11. Viimeistelyjyrsintä mittatarkkuus 0,01mm. 

 

 

 

 

 

Taulukko 12. Rouhintajyrsintä mittatarkkuus 0,01mm. 

 

 

Viimeistelyjyrsin           Holkki-istukka A Voimaistukka B Kutisteistukka C

Myötäjyrsintä X yläreuna 115,17 115,17 115,16

Myötäjyrsintä X alareuna 115,17 115,19 115,18

Vastajyrsintä X yläreuna 115,17 115,17 115,16

Vastajyrsintä X alareuna 115,17 115,19 115,18

Keskiarvo pituus X       115,170 115,180 115,170

Myötäjyrsintä Y yläreuna 115,19 115,19 115,16

Myötäjyrsintä Y alareuna 115,19 115,20 115,18

Vastajyrsintä Y yläreuna 115,18 115,19 115,17

Vastajyrsintä Y alareuna 115,18 115,20 115,18

Keskiarvo pituus Y                    115,185 115,195 115,173
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9 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia istukoiden vaikutuksia pinnankarheuteen ja 

mittatarkkuuteen. Tämä tapahtuma oli vain yksi osa tutkimuksen kokonaisuutta, 

joka jatkui välittömästi, kun opinnäytetyön mittaukset saatiin tehtyä. Näihin sa-

moihin testikappaleisiin tehtiin siis uusia koneistuksia, joita ei tuoda tässä opin-

näytetyössä esiin. 

 

Tämän opinnäytetyön suurin painoarvo oli pinnankarheuden vertailu erityyppis-

ten istukoiden välillä. Itsellä ja henkilöitä keitä haastattelin ennen tutkimusta, oli 

täysin erilainen käsitys istukoiden ominaisuuksista ja järjestyksestä. Osittain jo-

kaisen tiedot oli luettu jostain valmistajan esitteistä ja niissä tuodaan hyviä omi-

naisuuksia esiin, jotka jäävät mieleen vaikuttamaan. Kukaan ei siis voinut var-

muudella tietää miten istukkavertailu menisi. Tosin näitä tuhannesosamillimetrien 

eroavaisuuksia ei voi paljailla silmillä tai käsin tunnustelemalla havaita. Tämän 

takia mikrotason eroavaisuuksia täytyy tutkia erittäin tarkkojen mittalaitteiden 

avulla. Näihin muihin kuin Ra- ja Rz-pinnankarheusparametreihin ei tässä tarkas-

telussa otettu kantaa. Toki nämä pinnankarheuden ja mittatarkkuuden tarkastelut 

ovat vain yksi tapa tehdä vertailua. Näin saatiin kuitenkin jonkinlaista ymmärrystä 

ja oikaistua useat ennakkokäsitykset tässä tapauksessa.  

 

Nämä kaikki tutkimuksessa olleet istukat ovat erinomaisia valintoja missä ta-

hansa työssä ja työstökeskuksessa. Näiden jokaisen istukan ja terän työstämä 

koneistusjälki ylittää tavoitearvot reilusti. Käytännössä on aivan sama, minkä is-

tukkatyypin valitsee ja minkä terän siihen kiinnittää. Aivan huoletta näistä voi ot-

taa vapaana olevan istukan, terän ja tehdä työkierto terän maksimi työstöarvojen 

mukaan. Vain tarkoilla mittalaitteilla voi eroavaisuuksia löytää. Tätä suuntaa-an-

tavaa tutkimusta ei voi kuitenkaan yleistää tai käyttää mitenkään ohjeena, sillä 

koneistuskeskukset, istukat, terät ja olosuhteet ovat usein hyvinkin erilaiset.  
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LIITTEET 

Liite 1. Viimeistelyjyrsin, X-vastajyrsintä holkki-istukka A1 
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Liite 2. Rouhintajyrsin, X-vastajyrsintä holkki-istukka B1 

 


