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Deep hole drilling
Product catalogue and application guide

Metalworking products

Uusi Tekninen käsikirja

Tämä uusi Tekninen käsikirja korvaa aikaisemman Lastuavien työkalujen 
teknisen käsikirjan vuodelta 2005.

Tavoitteena on, että käsikirjasta löytyy nopeasti hyödyllistä tietoa häiriöt-
tömään ja tuottavaan koneistukseen käyttäen Sandvik Coromantin tuot-
teita.

Käsikirjaa on tarkoitus käyttää yhdessä Tilausluettelon ja viimeisimmän 
CoroPak-täydennysluettelon kanssa, aina kun tarvitset lisäohjeita seuraavis-
ta aiheista:

• Parhaan koneistusmenetelmän valinta
• Sopivan työkalun valinta
• Tuotteiden käyttö ja kunnossapito
• Tuottavuuden optimointi ja ongelmien välttäminen
• Vianetsintä
• Tuotteiden tekniset tiedot
• Laskukaavat
• Eri aineiden lastuttavuus

Internetistä osoitteesta http://www.coromant.sandvik.com/ voi ladata 
käsikirjan sähköisen pdf-version, ja sen voi myös tilata erikseen DVD:nä.

Teknisen käsikirjan ohella on hyvä käyttää apuna myös uutta lastuamisar-
volaskinta. Lisätietoja saat Sandvik Coromant -edustajaltasi.

Muut luettelot/oppaat
Raskas koneistus ja syvien reikien poraus

Huomaa, että Tekninen käsikirja ja Tilausluettelo eivät sisällä 
tietoa raskaasta koneistuksesta eikä syvien reikien porauk-
sesta, vaan niille on omat luettelonsa/oppaansa:

• Raskas koneistus, tilausnumero C-1002:3
• Syvien reikien poraus, tilausnumero C-1202:1

CoroKey – valikoima parhaita tuotteita!

CoroKey-oppaaseen on valikoitu parhaat työkalut kaikille 
pääkäyttöalueille.

Sähköinen luettelo

Verkkopohjainen CoroGuide Web -luettelo ja siihen sisältyvä 
lastuamisarvojen laskentamoduuli on saatavilla veloituksetta 
internetistä: 
www.coromant.sandvik.com

Jos haluat tietoa CoroMill Plura- ja CoroMill 316 -varsijyrsimiä 
koskevista laskelmista, tilaa cd:  C-2948:063.

Teknistä käsikirjaa tulee käyt-
tää yhdessä Tilausluettelon 
ja viimeisimmän CoroPak-
täydennysluettelon kanssa.

Raskaan koneistuk-
sen luettelo/opas

Syvien reikien 
porauksen luettelo/
opas

CoroKey-opas

Uutuus!

Uutuus!

Tämä uusi Tekninen käsikirja korvaa aikaisemman 
Lastuavien työkalujen teknisen käsikirjan
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Uusi tekninen koulutusmateriaali
Saatavilla on nyt uusi koneistustekniikan koulutusmateriaali. Pyydä Sandvik 
Coromant -edustajalta lisätietoja koulutusmateriaalista tai koulutuksiin ilmoittautu-
misesta.

Koneistusoppaat
Jos tarvitset yksityiskohtaista teknistä tietoa tietyistä aiheista, kuten esim. kuumalu-
jista superseoksista, jyrsintämenetelmistä, reikien koneistuksesta jne., valittavanasi 
on erilaisia oppaita ja CD:itä.  
Lisätietoa saat internetsivuiltamme osoitteesta http://www.coromant.sandvik.com/

Uutuus!

Olemme pyrkineet tekemään tästä kirjasta helppokäyttöisen jäsentämällä asiat loogisesti ja 
käyttämällä runsaasti havainnollisia kuvia ja lyhyitä mutta asiapitoisia tekstejä.
Teknistä käsikirjaa tulee käyttää yhdessä Tilausluettelon ja/tai viimeisimmän CoroPak-
täydennysluettelon kanssa. 
Suurin osa Tilausluettelon sisältämistä tiedoista on jätetty Teknisestä käsikirjasta pois. 
Esimerkiksi lastuamisarvot annetaan vain Tilausluettelossa.

Päähakemistot

•  Päähakemisto seuraa Tilausluettelon jaottelua (A. Yleinen sorvaus, B. Katkaisu ja uransor-
vaus jne.).

• Osassa H annetaan perustietoa sekä lastuttavista aineista että teräaineista.
•  Laskukaavat ja muuta hyödyllistä tietoa (pinnankarheuden mittaus, reikien toleranssit, 

kierrekaaviot jne.) on koottu yhteen paikkaan osaan I.
• Kirjan lopussa on hakemisto usein kysytyistä kysymyksistä (UKK).

Alahakemistot

Kunkin päähakemiston  A-G alla on alahakemistot, jotka on jaettu osioihin Menetelmät ja 
Tuotteet.
•  Lue Menetelmät-osio, jos tarvitset ohjeita työkalun valinnasta ja työkalun oikeasta 

käytöstä.
•  Kun tiedät, mikä työkalu sinun kannattaa valita, voit lukea tuotteesta lisää osiosta Tuotteet. 

Terälaatuja koskevat tiedot annetaan Tuotteet-osion lopussa.

Näin löydät etsimäsi

Päähakemisto A–I

Alahakemistot A–G on jaettu osi-
oihin Menetelmät ja Tuotteet.

Koneistusoppaat tietyille alueille.
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➡

Menetelmät – esimerkkisivut Katkaisu- ja uransorvaus -osasta

1. Perusteet-osiossa on yleistä tietoa 2.  Kutakin käyttöaluetta käsittelevän osan alussa on kaksisi-
vuinen yleisesittely

3. Kukin osa-alue on jaettu osioihin Työkaluvaihtoehdot ja Käyttö 4.  Vianetsintää koskevat tiedot annetaan Menetelmät-osan 
lopussa.

Tuotteet – esimerkkisivut Katkaisu- ja uransorvaus -osasta

Yksityiskohtaista tietoa kustakin tuotteesta Laatutiedot Tuotteet-osion lopussa
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Tuotantotalous

Mitä tuottavuus tarkoittaa?
Tuottavuus sinänsä voidaan määritellä monin eri tavoin. 
Sandvik Coromantin määritelmä on tuotos/panos. Eli tehdään 
vähemmästä enemmän.

Tuotokseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm.
• koneistusmenetelmän ja työstöradan valinta
• työkalun, terägeometrian ja kovametallilaadun valinta
• lastuamisarvot (lastuamisnopeus, syöttö ja lastuamissyvyys)
• alhainen hylyn määrä
• vähemmän työkalunvaihtoja – enemmän koneistusaikaa
• tuotteen saatavuus – pienempi varasto
• tekninen koulutus – parempi osaaminen.

Yksi avaintekijä on lastuvirta Q, joka voidaan mitata tietyn ajan 
kuluessa poistettuna ainemääränä (cm³/min).

Sorvaus:  Lastuamissyvyys x syöttö/kierros x lastuamisnopeus 
(cm³/min).

Jyrsintä:  Lastuamissyvyys x lastuamisleveys x pöytäsyöttö 
(cm³/min).

Poraus: Reiän koko x etenemisnopeus (cm³/min).

Suuremmat lastuamisarvot ja prosessiin tehdyt parannukset voivat alentaa  
kappalekohtaisia kustannuksia merkittävästi ja siten parantaa yrityksen kan-
nattavuutta. Useimmiten on paljon kannattavampaa suurentaa lastuamisarvoja 
kuin pidentää terän kestoikää. Samoin on paljon kannattavampaa käyttää 
suuria lastuamisarvoja kestäviä työkaluja kuin heikkolaatuisia työkaluja. 

Terän kestoiän ja työkalukustannusten vaikutus kappalekustannuksiin on 
vähäisempi kuin lastuamisarvojen. Lopullinen vaikutus kappalekustannuksiin 
riippuu koneistusprosessin parametreistä ja yrityksen kustannusrakenteesta. 

•  Esimerkki: 20 %:n lisäys lastuamisarvoihin voi vähentää kappalekustannuk-
sia yli 10 %:lla, koska se vaikuttaa kone-, yleis- ja työvoimakustannuksiin. 

•  50 %:n lisäys terän kestoikään tai 30 %:n vähennys työkalukustannuksiin 
vähentää kappalekustannuksia tyypillisesti vain 1 %:n verran, koska työka-
lukustannusten osuus tuotantokustannuksista on keskimäärin 3–5 %:n 
luokkaa.

Suuremmat lastuamisarvot alentavat kustannuksia
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Toinen tapa tarkastella lastuamisarvojen merkitystä on arvioida niiden vaikutusta 
yrityksen bruttovoittoon. Tyypillisessä tapauksessa tietyn kappaleen kokonaiskoneis-
tusaika lyheni 8 minuutista ja 6 sekunnista 6 minuuttiin ja 36 sekuntiin. 

Yritys pystyi siis valmistamaan 62 kappaletta aiemman 51:n sijaan vuoroa kohti. 

Esimerkkitapauksessa kappalekustannukset alenivat 12 % ja bruttovoitto kasvoi 
huimat 81 %.

Lastuamisarvojen vaikutus bruttovoittoon –- esimerkki

Kannattavuuden parantamiseksi prosessia on tärkeää tarkastella yksityis- 
kohtaisesti. Prosesseja voi parantaa monin eri tavoin, ja jokainen tapaus on 
erilainen. Tässä käsikirjassa esitellään monia tapoja parantaa kannattavuutta 
valitsemalla kuhunkin työhän paras menetelmä, parhaat työkalut ja parhaat 
lastuamisarvot.

Sandvik Coromantilla on myynti-insinöörejä ja spesialisteja 60 maassa eri 
puolilla maailmaa, joten tarvitessasi saat aina täyden tukemme.

Monta tapaa parantaa kannattavuutta

Ensimmäisenä tulee valita kuhunkin tilanteeseen tuottavin menetelmä. 
Usein vaihtoehtoja on useita riippuen erän koosta, koneesta, lastut-
tavasta aineesta jne.

Kun on valittu paras menetelmä ja työkalu, seuraava tuottavan, 
kannattavan ja häiriöttömän koneistuksen kannalta ratkaiseva 
vaihe on oikeiden lastuamisarvojen valinta.
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YLEISSORVAUS

KATKAISU JA URANSORVAUS

KIERRESORVAUS

JYRSINTÄ

PORAUS

AVARRUS

PITIMET/KONEET

RAAKA-AINEET

TIEDOT/HAKEMISTO
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