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Tiivistelmä

Puuta työstettäessä syntyy aina myös pölyä ja melua. Pölyn ja melun määrä riip-
puu käytettävistä työstöparametreista ja työstettävästä materiaalista. Melu- ja
pölysuojausta ajatellen voidaan tehdä ja on tehty erittäin paljon rakenteellisilla
ratkaisuilla ja konstruktioilla: koneiden meluntorjuntakoteloinnilla ja tehokkailla
pölynpoistojärjestelmillä. Nämä toimet ovat kuitenkin vain pölyn ja melun seu-
rannaisvaikutusten pienentämistä.

Muuttamalla ja valitsemalla kullekin terätyypille ja työstettävälle materiaalille
sopivat työstöparametrit voidaan vähentää työstössä syntyvän melun ja pölyn
määrää (ilmassa leijailevan pölyn hiukkaskoko <100 µm).

Tutkimuksen tavoitteena oli mallintaa puuntyöstötuloksen, erityisesti melun ja
pölyn määrän sekä tuotteen teknisen laadun riippuvuus männyn ja MDF-levyn
CNC-jyrsinnässä vaikuttavista parametreista. Tavoitteeksi asetettiin, että tulok-
sia työstössä soveltamalla pölyn ja melun määrää voitaisiin pienentää merkittä-
västi nykytasoon verrattuna. Projektissa tehtiin laboratorio-olosuhteissa työstö-
koneita, joissa muuttujina olivat terätyyppi, työstettävä materiaali, pyörimisno-
peus syöttönopeus, työstösuunta, työstösyvyys ja leikkuusyvyys. Kokeissa
muuttujia varioitiin ja eri muuttujien kombinaatioilla pyrittiin löytämään mini-
mi- ja maksimiarvot työstössä syntyvälle melulle ja pölylle.

Kokeissa mitattiin melun ja pölyn lisäksi työstössä syntyvän pinnan laatua. Lä-
hes poikkeuksetta terävillä ja käyttöterävillä terillä saadaan Rz-luokkaan 4 kuu-
luvaa pinnanlaatua, joka vastaa normaalisti jyrsinnässä tai oikohöyläyksessä
syntyvää pinnanlaatua. Tylsillä terillä pinnanlaatu oli huonompi.

Työstössä syntyvän pölyn määrään vaikutti eniten kokeissa käytetty materiaali.
MDF:n työstössä syntyvän pölyn määrä oli 27-kertainen männyn työstössä syn-
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tyvän pölyn määrään verrattuna. Myös käytetyllä terällä oli suuri vaikutus MDF-
levyn työstön pölymäärään, mutta ei niinkään männyn työstön pölymäärään.
MDF-levyn työstössä tappijyrsimellä syntyvän pölyn määrä oli noin 3,6-
kertainen spiraalijyrsimeen verrattuna.

Kierrosnopeuden kasvattaminen lisäsi työstökokeissa syntyvän pölyn määrää.
Esimerkiksi männyn työstössä kierrosnopeuden kaksinkertaistaminen kaksin-
kertaisti myös syntyvän pölyn määrän.

Syöttösuunnalla oli vaikutusta syntyvän pölyn määrään vain spiraalijyrsimellä
mäntyä työstettäessä. Vastasyötöllä syntyvä pölymäärä oli kaksinkertainen
myötäsyöttöön verrattuna.

Keskimääräisen lastunpaksuuden kasvattaminen pienensi pölypäästöä MDF:n ja
männyn työstössä, kun kaikki tehdyt kokeet otettiin huomioon. Lastunpaksuus
riippuu pyörimisnopeudesta ja syöttönopeudesta. Lastunpaksuus kasvoi pyöri-
misnopeuden pienentyessä tai syöttönopeuden kasvaessa.

Melua mitattaessa tuloksien hajonta oli melko suuri etenkin männyn työstössä
puuaineen epähomogeenisuuden vuoksi. Kaikilla terätyypeillä ja materiaaleilla
vastasyötössä A-painotettu melutaso oli myötäsyöttöä hiljaisempi. Mittaustulos-
ten keskiarvojen tasoerojen vaihtelu oli 1–5 dB-yksikköä niissä mittauksissa,
joissa vertailu voitiin tehdä. Tylsällä terällä ajettaessa syöttösuunnan vaikutus oli
vielä voimakkaampi kuin terävillä terillä, ja tasoero oli noin 12dB-yksikköä.

Pyörimisnopeuden ja syöttönopeuden kasvattamisella oli kummallakin saman-
lainen vaikutus melutasoon työstösuunnasta riippumatta. Melutaso kasvoi pyö-
rimisnopeuden tai syöttönopeuden kasvaessa. Terätyypistä ja työstettävästä ma-
teriaalista riippuu, kumpi korreloi voimakkaammin melutason kanssa.

Teroituskulman vaikutus oli voimakkaampi myötäsyötöllä kuin vastasyötöllä.
Molemmilla työstösuunnilla pienimmät melutasot saavutetaan teroituskulmalla
35° ja maksimimelutaso teroituskulmalla 55°–65°.

Pyörimisnopeus oli ajoparametreista ainoa, jonka kasvattaminen lisäsi sekä
syntyvän pölyn että melun määrää. Syöttönopeuden lisääminen lisäsi vain syn-
tyvän melun määrää, mutta sillä ei ollut vaikutusta syntyvän pölyn määrään.
Vastasyötössä syntyvän pölyn määrä oli suurempi kuin myötäsyötössä, mutta
melutaso oli alhaisempi.
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Abstract

Making new constructions to the machines can reduce noise and dust levels in
NC-milling. Making new more effective dust exhaust machines and making new
safety equipment's for the milling machines can reduce the noise and dust level
but these things doesn’t reduce the amount of dust and noise produced in milling
itself. The aims of this project are to reduce the amount of dust significantly and
attenuate the noise level with 5–15 dB-units 1 m away from the machine and to
build a function between dust level, noise level and surface quality.

To effect the noise level and amount of dust (particle size <100 µm) in the air we
must choose the right milling parameters for every material. Choosing the right
milling parameters for each wood species and wood based materials we can
reduce the noise and dust levels significantly.

Studies were made to find out the effects of feed speed, spindle revolution, feed
direction, chip thickness, tool construction and milling material to the noise and
dust level. Each factor varied in a certain area and were combined together to
find out the minimum and maximum values for the noise and the dust.

The studies are still going on but some preliminary results can be presented
already.

Factors effecting to the dust level:

•  The amount of dust was 27 times greater when milling MDF (169,9 g/h)
than milling pine (6,1 g/h). There were no differences in particle sizes.

•  Tool with bigger diameter (∅  29,6 mm) produced 3,6 times more dust
(264,4 g/h) than the smaller one (∅  10,0 mm, 75,3 g/h) when milling MDF.
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•  No differences in particle sizes with both tools and both materials.

•  With both tools increasing the revolutions also increases the amount of dust.

Factors effecting to the noise level:

•  The noise level is a little bit higher when milling pine than milling MDF.

•  Tool diameter doesn’t have a great influence to the noise.

•  The noise level increases when the feed speed increases.

•  The basic assumption was that increasing the spindle revolutions would
increase the noise level. Examination wasn't so simple because the
resonance of the machine effects also to the noise level. There were peaks
around 8 000 rpm and 16 000 rpm.
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1. Johdanto

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Mekaanisessa puuteollisuudessa melu ja pöly ovat mittavia ongelmia aiheuttaen
sairauksia ja poissaoloja, epäviihtyvyyttä ja heikentäen kokonaistehokkuutta.
Taloudelliset menetykset sekä yhteiskunnassa että yrityksissä muodostuvat
huomattaviksi, useiksi kymmeniksi miljooniksi markoiksi vuosittain. Huomatta-
va osa melusta ja lähes kaikki pölyongelmat liittyvät suorasti tai epäsuorasti
puuntyöstöön. Epäsuorasti puuntyöstöön liittyviä pölyongelmia ovat siivouksen
ja paineilmapuhalluksen tuottamat korkeat pölytasot. Epäsuorasti puuntyöstöön
liittyviä meluongelmia aiheuttavat virtausmelu kanavistoissa ja puhallinmelu.

Puun työstäminen

Tarkasteltaessa puuntyöstöä kokonaisuutena, vaikuttavia työstön tuloskompo-
nentteja ovat mm. tuotteiden tekninen laatu, kapasiteetti, tuotantokustannukset,
energian käyttö, melu ja pöly.

Varsinaisessa työstötapahtumassa vaikuttavat terän ja työstökoneen ominaisuu-
det, puumateriaali ja puun syöttösuunta.

Työstön tulos on riippuvainen työstössä vaikuttavista parametreista. Funktio-
muodossa tämä on esitettävissä seuraavasti:

TYÖSTÖTULOS = FUNKTIO (teräteknisistä ominaisuuksista, puun syöttöön
liittyvistä ominaisuuksista, työstökoneteknisistä ominaisuuksista, puumateriaa-
liin liittyvistä ominaisuuksista).

Lisäksi työstöön vaikuttavat ympäristötekijät, kuten lämpötila ja suhteellinen
kosteus.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli mallintaa puuntyöstötuloksen, erityisesti melun ja
pölyn määrän sekä tuotteen teknisen laadun riippuvuus männyn ja MDF-levyn
NC-jyrsinnässä vaikuttavista parametreista.
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Tavoitteeksi asetettiin, että tuloksia soveltamalla työstötapahtumassa pölyn mää-
rää voitaisiin pienentää nykytasoon verrattuna 10–20 % ja A-painotetun äänen-
painetason vaimentuma olisi 5–15 dB-yksikköä koneen käyttäjän paikalla tai 1
m:n etäisyydellä koneesta (vrt. Vnp 1314/94).

Soveltuvuus ja käytettävyys

Melu- ja pölysuojausta ajatellen voidaan tehdä ja on tehty erittäin paljon raken-
teellisilla ratkaisuilla ja konstruktioilla: koneiden meluntorjuntakoteloinnilla ja
tehokkailla pölynpoistojärjestelmillä. Nämä toimet ovat kuitenkin vain pölyn ja
melun seurannaisvaikutusten pienentämistä. Muuttamalla työstöparametreja
voidaan keventää koneiden (ja ihmisen) melu- ja pölysuojausta ja saada siten
myös koneita halvemmiksi ja tuotantokustannuksia pienemmiksi.

Puuteollisuudessa on hyvin tärkeää kehittää asiakaslähtöistä toimintaa ja val-
mistaa räätälöityjä, laadukkaita, yksilöllisiä tuotteita, joista asiakkaat ovat val-
miita maksamaan hyvän hinnan. Näiden tuotteiden valmistaminen tapahtuu tule-
vaisuudessa entistä enemmän numeerisesti ohjatuilla puuntyöstökoneilla, NC-
koneilla. Tällaisia koneita on jo jonkin verran puuteollisuudessa. Kun terä liik-
kuu vapaasti avaruudessa, on hyvin vaikea rakentaa todella tehokasta purun- ja
pölynpoistojärjestelmää. Siksi on erittäin tärkeää minimoida työstössä syntyvä
pölymäärää.

Vapaassa moniakselisessa työstössä melutaso voi vaihdella hyvinkin paljon ja
huomattavasti enemmän kuin perinteisillä puuntyöstökoneilla. Siten melutason
minimointi on erittäin tärkeää samoin kuin terän kiinnittämiseen liittyvät turval-
lisuusnäkökohdat.

Lappeenrannan ja Tampereen aluetyöterveyslaitosten CNC-koneilla aikaisem-
min teollisuuskohteissa tekemissä mittauksissa hengitysvyöhykepitoisuus on
ollut 60 % HTP-arvosta, ja kiinteistä pisteistä CNC- jyrsinten ympäriltä mitattu
pitoisuus on ollut 6–50 % HTP-arvosta.

Alustavat havainnot ovat selkeästi osoittaneet, että melun ja pölyn muodostus
riippuu työstöparametreista.
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2. Puuntyöstö

Suomessa on teollisessa käytössä muutamia satoja puulajeja. Puut luokitellaan
yleisesti pehmeisiin havupuihin ja koviin lehtipuihin. Eri puulajien jaottelulla
pehmeisiin ja koviin (engl. soft wood, hard wood) ei ole suoraa yhteyttä puun
todellisen kovuuden kanssa. Siten jako ei ole aina helppoa ja luokittelu voi olla
erilainen riippuen kulloinkin käytettävästä lähteestä. Suomessa käytetyimpiä
puulajeja ovat mänty, kuusi, koivu, pyökki, tammi, tiikki, apatsi ja mahonki.

Puuta työstettäessä syntyy aina myös pölyä ja melua. Pölyn ja melun määrä riip-
puu käytettävistä työstöparametreista ja työstettävästä materiaalista. Poikkeuk-
sena ovat laser- ja vesisuihkutyöstöt, joista kummastakaan ei synny työstössä
lainkaan pölyä, mutta lasertyöstössä kylläkin erilaisia höyrystymis- ja palamis-
kaasuja.

Tarkasteltaessa puuntyöstöä kokonaisuutena vaikuttavia työstön tuloskompo-
nentteja ovat mm.

- tuotteiden tekninen laatu (mitta- ja muototarkkuus ja pinnansileys)
- kapasiteetti (läpimenoaika)
- tuotantokustannukset
- energian käyttö
- melu ja
- pöly.

Varsinaisessa työstötapahtumassa vaikuttavat terän ja työstökoneen ominaisuu-
det, puumateriaali ja puun syöttösuunta.

Terätekniset ominaisuudet ovat

- teräkulmat (terän rintakulma, teroituskulma, päästökulma ja kääntökulma)
- terään tehtävät mikroviisteet
- terämateriaali
- leikkaavien terien määrä
- terän halkaisija
- terän geometria ja
- terän terävyys ja kunto.
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Puun syöttöön liittyvät ominaisuudet ovat

- leikkuunopeus (terän liikenopeus puussa)
- puun syöttönopeus
- työstösuunta: vasta- tai myötäsyöttö
- lastun paksuus
- terän pyörimisnopeus ja
- puun leikkuusuunta työstössä (puunsyiden suunta terän liikesuuntaan nähden).

Työstökonetekniset ominaisuudet ovat

- koneen runkorakenne ja perusta
- syöttölaitteiden rakenne
- koneen värähtelyt
- karan ja istukoiden pyörimisepäkeskeisyydet ja
- koneen suojauslaitteet.

Puumateriaaliin liittyvät ominaisuudet ovat

- puumateriaali (massiivipuu, vaneri, lastulevy, MDF-levy, komposiittituotteet)
- puulaji ja siihen liittyvät ominaisuudet sekä
- puumateriaaliin liittyvät ominaisuudet (tiheys, syysuunta, kosteusaste, sydän-

puu tai pintapuu).

Tässä tutkimuksessa keskitytään pelkästään leikkaavaan työstöön ja siinäkin
jyrsintään.

2.1 Lastunmuodostus

Lastun muodostusta, leikkuuvoimia ja terägeometriaa on tutkittu paljon, mutta
tutkimuksia eri tekijöiden vaikutuksesta meluun ja pölyyn on hyvin vähän.

Ruotsalaisten tutkimuksien /5,6/ mukaan keskimääräinen lastun paksuuden arvo
korreloi hyvin syntyvän pölyn määrän kanssa. Työstettäessä pyörivillä terillä
lastun paksuus muuttuu jatkuvasti leikkuun aikana ja sen muoto on lähellä kir-
joituksessa käytettävän pilkun muotoa, kuva 1. Käytettäessä lastun paksuutta
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joudutaan laskemaan keskimääräinen lastunpaksuus. Keskimääräinen lastun
paksuus lasketaan kuvassa 1 olevien arvojen avulla.

Kuva 1. Pyörivän teräpään muodostaman lastun muoto /3/.

Keskimääräinen lastunpaksuus δm [mm] on

D

h
em ⋅=δ , (1)

missä e, syöttö hammasta kohti on [mm/hammas]

zn

u
e

⋅
= , (2)

joten keskimääräinen lastunpaksuus voidaan ilmoittaa

D

h

zn

u
m ⋅

⋅
=δ , (3)
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Käytetyt muuttujat ovat:

u = syöttönopeus mm/min
n = teräpään kierrosluku 1/min
z = hampaiden/työstävien terien lukumäärä
h = työstösyvyys
D = teräpään halkaisija mm.

Esimerkiksi arvoilla

u = 6 000 mm/min
n = 18 000 1/min
z = 2
h = 5
D = 20 mm

saadaan kaavan 3 mukaisesti keskimääräisen lastunpaksuuden arvoksi

mmm 083,0
20

5

218000

6000 =⋅
⋅

=δ (3)

joka on tässä tapauksessa alle tutkimuksessa esitetyn 0,1 mm rajan. Jotta tavoite-
arvo saavutetaan, on kasvatettava syöttönopeutta tai vähennettävä kierrosno-
peutta. Toisaalta terän leikkuunopeus ei saada jäädä liian alhaiseksi. Leikkuuno-
peus saadaan kaavalla

v = n π D [m/s] (4)

Suositeltava leikkuunopeus on yli 30 m/s, jota on usein hankala saavuttaa eten-
kin pienihalkaisijaisilla työkaluilla.

Kuvissa 2 ja 3 on esitetty, miten keskimääräisen lastunpaksuuden muuttuminen
vaikuttaa pölyn määrään. Pölyllä tarkoitetaan tässä tapauksessa partikkeleita,
joiden halkaisija on alle 10 µm.

,
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Mänty                  Pyökki                MDF

Kuva 2. Keskimääräisen lastunpaksuuden vaikutus pölyn määrään eri materi-
aaleilla /6/.

Kuva 3. Keskimääräisen lastunpaksuuden vaikutus pölyn määrään eri materi-
aaleilla /13/.

Pölyn määrä kasvaa melko jyrkästi keskimääräisen lastunpaksuuden alittaessa
arvon 0,1 mm. Pölyn määrä vaihtelee huomattavasti eri materiaaleilla. MDF,
joka on tehty puristamalla puukuiduista, tuottaa määrällisesti huomattavasti
enemmän pölyä kuin pyökki ja mänty. Myös pyökkiä työstettäessä saadaan pö-
lyä mäntyä enemmän.

Eri puulajien välillä on huomattavia eroja työstössä syntyvän pölymäärän suh-
teen. Pölymäärään vaikuttavat puun kovuus ja puun tiheys. Lehtipuut havupuita
kovempina pirstoutuvat työstettäessä enemmän ja näin ollen tuottavat pölyä
runsaammin.



18

Puun työstönaikainen kosteus vaikuttaa myös pölyn määrään. Kuivan puun solut
ovat vähemmän plastisia ja pirstoutuvat näin työstössä helpommin ja pölyä
muodostuu enemmän /7/.

Terän muodon ja teräkulmien vaikutusta lastun ja pölyn muodostukseen ei ole
paljon tutkittu. Teräkulmat (kuva 4) vaikuttavat yhdessä leikkuusuunnan kanssa
lastunmuodostumiseen ja näin ollen pölyn määrään. Rintakulman kasvattaminen
/3/ yleensä lisää lastun määrää ja vähentää pölyn määrää.

Kuva 4. Teräkulmat.

Kivimaa /3/ on tutkinut leikkuusuunnan vaikutusta lastun muodostukseen. Eri
leikkuusuunnissa (kuva 5) työstettäessä muodostuva lastu on erilainen. Leikkuu-
suunnassa A (kuva 6) havaitaan puun lohkeavan jaksoittain syiden suunnassa
pieniksi osalastuiksi. A-suunnassa saadaan tosin näennäistä lastua, koska osa-
lastut ovat vielä osittain yksittäisten syiden tai syykimppujen toisiinsa sitomia ja
muodostavat siten yhtenäisen koossa pysyvän maton. Leikkuusuunnassa C, jossa
terä ei joudu katkaisemaan, vaan ainoastaan erottamaan puun syitä toisistaan, on
havaittavissa osittain samantapaista lastun jaksottaista lohkeamista osalastuiksi
kuin suunnassa A. Vain leikkuusuunnassa B saadaan kaikissa tapauksissa yhte-
näinen, koossa pysyvä lastu.

α = rintakulma

β = teroituskulma

ϕ = päästökulma
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Kuva 5. Puun leikkuusuunnat /3/.

Kuva 6. Leikkuusuunnan vaikutus lastun muodostukseen /3/.

Rintakulman muutoksen vaikutus lastun muotoon lastun paksuudella 0,1 mm on
esitetty kuvassa 7. Leikkuusuunnassa A syntyvien osalastujen paksuus riippuu
rintakulmasta siten, että pienillä rintakulman arvoilla saadaan lastun sijaan erilli-
siä tikkuja. Rintakulman suuretessa lastu alkaa pysyä koossa. Leikkuusuunnassa
C tapahtuu samoin eli rintakulmaa suurennettaessa saadaan lopuksi jokseenkin
yhtenäinen verraten suora lastu kuten vanerin sorvauksessa. Leikkuusuunnassa B
kaikilla rintakulman arvoilla saadaan yhtenäinen koossa pysyvä lastu.
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Kuva 7. Rintakulman vaikutus lastun muotoon eri leikkuusuunnissa /3/.

Valmistettaessa kappaletta aihiosta lopputuotteeksi kaikissa työstövaiheissa saa-
vutettava mahdollisimman hyvä pinnanlaatu vaikuttaa jälkihionnan tarpeeseen ja
siten kokonaispölymäärään. Oikeilla työstöparametreilla ja teräkulmilla saadaan
höyläyksen ja jyrsinnän tuloksena hyvä pinnanlaatu, jolloin runsaasti pölyä
tuottavan jälkihionnan tarve jää vähäiseksi.

2.2 Työstön tuloksen arviointi

Työstön laatua mitattaessa käytetään kriteerinä mitta- ja muototarkkuutta sekä
pinnan karheutta. Eri työstömenetelmillä saavutetaan erilaisia pinnan karheus-
luokkia. Pinnan tavoiteltava laatu riippuu aina käyttötarkoituksesta.

Pinnan karheutta /2/ mitataan mekaanisesti koskettavilla laitteilla, joista ylei-
simmät ovat neulamenetelmään perustuvat laitteet, tai optisesti ainetta kosketta-
mattomilla laitteilla kuten laserilla. Optisilla valon heijastumiseen tai interfe-
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renssiin perustuvilla laitteilla päästään mekaanisesti koskettavia laitteita parem-
paan tarkkuuteen.

Pinnan karheudella tarkoitetaan sitä, miten paljon pinnan muoto poikkeaa ideaa-
lisesta tasomaisuudesta. Pinnan karheutta kuvataan arvoilla Ra ja Rz.

Keskipoikkeama, Ra, on (kuva 8) kaikkien mitatun profiilin ja keskiviivan vä-
listen etäisyyksien (y1, y2, ..., y) aritmeettinen keskiarvo. Etäisyydet lasketaan
yhteen ottamatta huomioon niiden etumerkkiä.

∑
=

⋅=
n

i
ia y

n
R

1

1 [µm] (5)

Kuva 8. Periaatekuva keskipoikkeaman, Ra, määräämisestä.

Profiilinsyvyys, Rz, on mittausjakson pituudella olevan profiilin viiden kor-
keimman huipun ja viiden syvimmän laakson keskiarvon etäisyys toisistaan
(kuva 9). Rz saadaan laskettua kaavalla
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Kuva 9. Periaatekuva profiilinsyvyyden, Rz, määräämisestä.

Työstössä saatavan pinnan laatu, pinnansileys, riippuu useasta tekijästä. Pinnan-
sileyteen vaikuttavat muuttujat ovat

•  työstävän terän geometria:
1. teräkulmat: rinta-, teroitus- ja päästökulma
2. hampaiden lukumäärä
3. purutilan koko

•  työstöparametrit:
4. syöttönopeus
5. pyörimisnopeus
6. lastunpaksuus
7. työstösuunta; vasta tai myötä
8. leikkuusuunta (massiivipuu)

•  työstävän terän terävyys
•  työstettävä materiaali.

Terän geometria vaikuttaa muodostuvan lastun muotoon ja sen irtoamiseen
työstettävästä materiaalista.

Terän tylsyessä pyöristyneen terän on erittäin vaikea katkaista puun syitä. Seu-
rauksena on leikkuuvoiman kasvu ja syiden repeytyminen poikki myös syvem-
mältä terän suun alapuolelta, mistä on seurauksena huono leikkuujälki.
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Pinnan karheusluokituksia on tehty /1/ sekä keskipoikkeaman että profiilinsy-
vyyden mukaan. Taulukoissa 1 ja 2 esitetty erilaisille pinnan käsittelyille kar-
heusluokat.

Taulukko 1. Pintakäsittelyvaiheiden pinnan karheusluokat keskipoikkeaman Ra
perusteella /1/.

Pinnan karheusluokka Ra [µµµµm] Puulaji

1 < 1 pintalakkaus:  koivu

2 1–2 pintalakkaus:  koivu ja mänty

pintamaalaus:  koivu

välihionta:  koivuviilu

3 2–5 pintalakkaus:  koivuvaneri

välihionta: koivu, mänty ja koivu-
vaneri

nauhahionta:  koivuviilu ja mänty

oikohöyläys:  koivu

muotohöyläys:  koivu

paksuushöyläys:  koivu

4 5–10 muotohöyläys:  koivu, mänty

oikohöyläys:  koivu, mänty

paksuushöyläys:  mänty

5 10–25

6 25– sahapinnat: mm. pelkkahakkurilla,
pyörösahatut, vannesahat
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Taulukko 2. Pintakäsittelyvaiheiden pinnan karheusluokat profiilinsyvyyden Rz
perusteella /1/.

Pinnan karheusluokka Rz [µµµµm] Pintakäsittely

1 < 5 pintalakkaus:  koivuviilu

2 5–15 pintalakkaus:  koivu, mänty, koivu-
viilu ja koivuvaneri

pohjalakkaus:  koivuviilu

välihionta:  koivuviilu, koivu

nauhahionta:  koivuviilu

3 15–30 välihionta:  koivu, mänty ja koivu-
vaneri

pohjalakkaus:  koivuvaneri

nauhahionta:  koivuviilu ja mänty

oikohöyläys:  koivu

muotohöyläys:  koivu

paksuushöyläys:  koivu

4 30–70 oikohöyläys:  koivu, mänty

muotohöyläys:  koivu, mänty

paksuushöyläys:  mänty, mänty

jyrsintä

5 70–150 sahapinta: pyörösahattu, pelkkahak-
kurilla

6 150 > sahapinta: pyörösahattu, vanne-
sahattu, pelkkahakkurilla
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3. Puupölyn synty

Pölyä syntyy aina kun puuta työstetään leikkaavilla menetelmillä. Pölyn muo-
dostuksen kannalta tärkeimmät menetelmät ovat

- sahaus
- jyrsintä ja
- hionta.

Eri tuotantoaloilla pääasialliset työstömenetelmät vaihtelevat suuresti, mutta
huonekalu- ja puusepänteollisuudessa kaikki mainitut tärkeimmät menetelmät
ovat käytössä.

Pöly voi olla muodoltaan rakeista, kuitumaista tai kiteistä, ja sen hiukkaskoko on
0,1–200 µm /7/.

Puuta työstettäessä leikkaavat terät irrottavat puusta puuaineen solukkoa. Irrot-
taminen voi tapahtua puutuneita soluja pirstomalla tai solut tai solukot lohkeavat
kokonaisina. Pölyn hiukkaskoko on sitä pienempi, mitä enemmän työstössä ta-
pahtuu solujen pirstoutumista.

Sahauksessa ja jyrsinnässä tapahtuu sekä solujen lohkeamista että pirstoutumis-
ta, mutta hionnassa lähes yksinomaan solujen pirstoutumista. Sahauksessa ja
jyrsinnässä työstön parametrit määräävät, työstettävän materiaalin lisäksi, miten
paljon syntyy pölyä ja miten paljon ‘lastua’.

3.1 Puupölyn ominaisuudet

Fysikaalisilta ominaisuuksiltaan puupöly on muodoltaan epäsäännöllistä ja pin-
naltaan rosoista, kuva 10. Ilmassa olevan puupölyn massapitoisuuteen vaikutta-
vat eniten hiukkaset, joiden aerodynaaminen halkaisija on > 10 µm. Lukumää-
räisesti valtaosa puupölyn hiukkasista on > 5 µm.
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Kuva 10. Puupölyä, 26-kertainen suurennos.

Puupölyn kemiallisia ominaisuuksia ei ole tarkemmin spesifioitu. Pöly voi olla
kokonaan puhdasta puuta tai sisältää lisäksi luontaisesti esiintyviä epäpuhtauksia
(homeita ja sieniä) sekä lisäaineita kuten puunsuojausaineita ja liimoja.

Kemiallisesti puu sisältää hiiltä 50 %, happea 40 % ja vetyä 6 % erilaisina yh-
disteinä. Puun rakennusaineita ovat selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini. Kuu-
sessa ja männyssä on selluloosaa 42 % puun kuiva-aineesta, hemiselluloosaa 24–
26 % ja ligniiniä 27 %. Koivun hemiselluloosapitoisuus on suurempi, 34 %, ja
ligniinipitoisuus pienempi, 21 % /8/. Selluloosa muodostuu 5 000–10 000 glu-
koosiyksikön muodostamista ketjuista. Hemiselluloosa koostuu polysakkari-
deista ja ligniini fenyylipropaantiyksiköistä. Osa puun aineosista voidaan uuttaa
vedellä ja orgaanisilla liuottimilla. Uuteaineet sisältävät mm. terpeenejä, feno-
leita, rasvoja ja rasvahappoja. Fenolipitoisilla uuteaineilla on tärkeä tehtävä puun
suojaamisessa mikrobiologisilta vaurioilta. Toisaalta fenolipitoisia uuteaineita
pidetään puupölyn toksisten vaikutusten aiheuttajina.

Eri tavoin käsitellyn puutavaran työstämisessä syntyvä pöly sisältää muutakin
kuin puuta, kuten maaleja, liimoja ja puunsuoja-aineita. Runkopuun pinnalla
elää luonnostaan bakteereja ja homesieniä. Hakkeen ja kostean laudan käsitte-
lyssä voi ilmassa olla bakteereita ja sieni-itiöitä. Sahattuun tavaraan pesiytyy
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helposti home-, sinistäjä- ja lahottajasieniä, joten sahojen työntekijät voivat al-
tistua puupölyn lisäksi puuaineksessa kasvaville bakteereille ja sienille /8/.

3.2 Puupölyn terveysvaikutukset

3.2.1 Aikaisemmat tutkimukset

Puupölyn haitallisuus on työsuojeluhallituksen luettelossa liitetty sen orgaani-
seen alkuperään: haitalliseksi tunnetuksi pitoisuudeksi eli 8 tunnin HTP-arvoksi
on annettu orgaanisen pölyn arvo 5 mg/m3. Useissa muissa maissa puupölyn
haitallisuusarvot on annettu erikseen kovalle ja pehmeälle puulle tai erotettu
tunnetusti herkistymistä aiheuttava puupöly ei-herkistävästä. Näihin verrattuna
Suomen arvo vastaa pehmeälle tai ei-herkistävälle puupölylle esitettyjä arvoja.
Muualla kovien puulajien pölylle on annettu 8 tunnin HTP-arvoksi yleensä 1 tai
2 mg/rn3 /8/.

Yksittäisille puupölylajeille ei Suomessa ole normitettuja arvoja, ja ulkomaiden
puulajikohtaiset viitearvot perustuvat lähinnä puiden herkistävään ominaisuu-
teen. Muilta terveysvaikutuksilta puulajikohtaiset erot ovat epäselvempiä, ja
epidemiologisissa tutkimuksissa ne sekoittuvat usein puutyöolojen moninaiseen
puupölyjen seka-altistukseen.

Puupöly voi mekaanisesti ärsyttämällä aiheuttaa ihottumaa altistuneelle alueelle.
Toksista ärsytysihottumaa voivat aiheuttaa erityisesti trooppisten puiden kuori-
osat. Osa puupölyn sisältämistä aineosista vaikuttaa myös herkistävästi, eli iholla
saattaa laueta allergisen vasta-ainereaktion vuoksi altistuskohdan ulkopuolelle-
kin leviävä ihottuma. Useat kovat tai trooppiset puulajit voivat aiheuttaa herkis-
tymistä. Kostean, tuoreen puupölyn käsittelyssä esiintyy ihottumaa, jonka ai-
heuttavat puun kuoriosassa kasvavat jäkälät.

Silmän sidekalvolla puupöly saattaa samoin kuin iholla aiheuttaa sekä ärsytystä
että allergistyyppistä herkistymistä, joita pelkkien oireiden (punoitusta, kutinaa,
vuotoa, turvotusta) perusteella on vaikea erottaa toisistaan.

Hengitettynä karkea puupöly pysähtyy lähes kokonaan ylähengitysteihin.
Useimmin se aiheuttaa nenän ja kurkunpään limakalvoilla ärsytysoireita (kuti-
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naa, kirvelyä, tukkoisuutta, vuotoa). Ärsytyksestä johtuvalla hidastuneella lima-
kalvon puhdistumisella on katsottu olevan osuutta nenän sivuontelosyövän syn-
nyssä, koska puupölyn aineosaset pääsevät näin vaikuttamaan paikallisesti pi-
dempään. Nenän sivuonteloiden tulehduksia ja pitkittyneitä nuhakuumeita on
kuvattu puupölyaltisteen yhteydessä. Allergisoivat puulajit voivat herkistää ylä-
hengitysteitä ja synnyttää oireita, jotka silmäoireiden tavoin saattavat ennakoida
astmareaktion syntyä.

Hienojakoisen puupölyn haittavaikutukset alemmissa hengitysteissä tulevat nä-
kyviin keuhkojen toimintakokeessa (spirometriassa). Useissa tutkimuksissa on
saatu viitteitä puupölyn aiheuttamista yleisistä keuhkotoiminnan muutoksista,
mutta on myös tutkimuksia, joissa näitä yhteyksiä ei ole löytynyt.

Allergisella mekanismilla syntyvän varsinaisen keuhkojen astmareaktion yhteys
tiettyihin puupölyihin on selkeämpi. Astman aiheuttamat muutokset ja kliininen
taudinkuva hengenahdistuksineen ja vinkunoineen ovat tapauskohtaisesti toden-
nettavissa. Kovista ja trooppisista puulajeista löytyvät tavallisimmat astman
aiheuttajat.

Astman lisäksi puupölyaltisteeseen liittyy toinenkin keuhkojen herkistymistyyp-
pi: allerginen alveoliitti, jossa reaktio ulottuu keuhkorakkuloihin. Tämän taudin
syytekijänä ei ole puupöly sinänsä, vaan kosteassa puussa viihtyvät sienet ja
homeet. Allerginen reaktio taudinmuodostuksineen liittyykin näihin puupölyn
mukanaan kantamiin mikrobeihin.

Tutkituin ja varmimmaksi todettu syöpäyhteys puupölyllä on harvinaiseen nenän
adenokarsinooma-syöpätyyppiin. Vakuuttavimmat tulokset liitetään punapyök-
kiin ja huonekaluteollisuudessa altistumiseen, mutta myös yleensä puupölyal-
tistumisen katsotaan olevan yhteydessä nenäsyövän syntyyn. Pehmeään puupö-
lyyn liittyvä nenäsyöpätyyppi saattaa olla epidermoidinen tai anaplastinen.
Muista syövistä kuin nenäsyövästä tutkimustulokset ovat vähäisempiä ja ristirii-
taisempia, mutta epidemiologisia yhteyksiä on puutyöaloilla esitetty keuhkosyö-
vän ja Hodgkinin taudin (imusolmukesyöpä) osalta.

Terveyshaitoiltaan tutkituin ja riskialtteimpana pidetty puutyöala on puutuottei-
den loppukäsittely, erityisesti huonekaluteollisuus. Muilta eritellyiltä puutyö-
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aloilta tutkimustuloksia ei ole riittävästi, jotta terveysriskiä voisi niissä erikseen
arvioida.

Vuosina 1980–1988 on Suomessa todettu rekisteröityjä puupölyyn tai seka-
altistuksessa ensisijaisesti puupölyyn liittyneitä ammattitautitapauksia yhteensä
162, mikä on 0,3 % kaikista näinä vuosina todetuista tapauksista. Näistä ammat-
ti-ihotauteja on ollut 58. Muut 104 tapausta kuuluvat suurimmaksi osaksi hen-
gityselintauteihin. Puupölyyn liittyvistä ammatti-ihotaudeista on toksisia ihottu-
mia 27 (47 %) ja allergisia ihottumia 25 (43 %).

Kotimaiset ja muut puulajit eritellään vain osassa ammattitautirekisterin tietoja,
mutta niiden perusteella molempia ihottumatyyppejä on kummassakin puupöly-
ryhmässä. Suurin osa, 60 %, näistä ammatti-ihotaudeista on tullut esiin puutava-
ran valmistuksessa (35 tapausta). Metalli- ja konepajatuotteiden valmistuksessa
on ilmaantunut 26 % taudeista (15 tapausta).

Talonrakennustoimintaan liittyneitä ammatti-ihotauteja on todettu kaksi, ja yk-
sittäistapauksia on ilmennyt muilla aloilla. Puupölyyn liittyvistä hengityselintau-
deista on allergisella mekanismilla syntyneitä 94: allergista nuhaa 46 ja astmaa
48. Sekä koti- että ulkomaiset puulajit ovat aiheuttaneet molempia tauteja.

Myös muita puupölyyn liittyviä ammattitauteja on ilmaantunut eniten, 55 %,
puutavaran valmistuksessa ja toiseksi eniten, 13 %, metalli- ja konepajatuottei-
den valmistuksessa. Talonrakennustoiminnassa on tullut esiin 9 % ja opetus-,
tutkimus-, terveydenhoito- ym. toiminnassa 8 % tapauksista. Muussa valmistuk-
sessa tapauksista on ilmaantunut 5 %, ja loput ovat muutamia tapauksia (1–3
kpl) muilla aloilla. Vuosien 1980–1988 aikana rekisteriin on ilmoitettu vuosit-
tain keskimäärin 18 puupölyaltisteeseen liittyvää ammattitautia, joista 36 % on
ollut ammatti-ihotauteja.
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4. Melu

Ääni syntyy liikkeestä, ja mitä suurempi liikenopeus on, sitä voimakkaampi on
ääni. Äkkinäiset liike- ja energiatilan muutokset synnyttävät melua /4/.

4.1 Äänen eteneminen ja resonanssi-ilmiö

Pienehköstä äänilähteestä ääni lähtee palloaaltona, jonka edetessä äänienergia
leviää yhä laajemmille pinnoille. Tällöin äänen intensiteetti alenee kääntäen
verrannollisesti äänilähteestä mitatun etäisyyden neliöön. Vastaavasti äänenpai-
ne alenee kääntäen verrannollisesti etäisyyteen.

Äänentaso alenee 6 dB etäisyyden kaksinkertaistuessa tai 20 dB etäisyyden
kymmenkertaistuessa. Tätä vaimenemista kutsutaan leviämisvaimennukseksi.
Pitemmillä etäisyyksillä tulee lisäksi merkittäväksi väliaineen sisäisistä häviöistä
johtuva vaimennus, joka on ilmassa tavallisesti 0,001–0,1 dB/m. Pienempi luku
koskee matalia ja suurempi korkeita ääniä.

Kun ääni edetessään kohtaa kiinteän pinnan, osa äänienergiasta heijastuu osan
imeytyessä eli absorboituessa pintaan. Heijastus tapahtuu optiikan lakien mu-
kaan. Ainoastaan aallonpituuteen verrattuna suurista pinnoista tapahtuu selvä
heijastus. Pienten esteitten ympäri ääni taipuu, ja heijastus on vähäistä. Sama
ilmiö esiintyy myös äänen kulkiessa aukkojen läpi. Matalilla taajuuksilla, joilla
aallonpituus on suuri, ääni taipuu voimakkaasti seinämän taakse. Sen sijaan kor-
keilla äänillä taipuma on vähäisempää, ja seinämän taakse muodostuu verraten
selvä äänivarjo.

Resonanssilla on värähtelyilmiössä varsin keskeinen merkitys. Äänille on tyy-
pillistä, että ne pyrkivät värähtelemään resonanssitaajuuksillaan. Jos häviöt ovat
vähäiset, saadaan näillä taajuuksilla melko pienilläkin voimilla aikaan voimak-
kaita värähtelyjä. Voimakkaisiin värähtelyihin taas liittyy suurempia häviöitä,
joten resonanssijärjestelmiä voidaan toisaalta käyttää imemään värähtelyener-
giaa selektiivisesti tietyille taajuuksille.

Resonanssi-ilmiöt ovat usein syinä meluun ja tärinään. Kuitenkin melko harvoin
kannattaa käytännön melun ja tärinän torjuntatyössä ryhtyä tutkimaan yksittäisiä
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resonansseja. Se on verraten työlästä, ja jos onnistuukin hävittämään jonkin re-
sonanssin, siirtyy haittailmiö usein vain jollekin toiselle taajuudelle. Sen sijaan
kaikkiin resonansseihin vaikuttavat vaimennuskeinot ovat helpompia toteuttaa ja
tavallisesti käytännössä myös tehokkaampia.

4.2 Värähtelevien pintojen synnyttämä ääni

Värähtelevät pinnat toimivat usein äänilähteinä. Puuntyöstössä värinää esiintyy
teräpäässä, työstettävässä kappaleessa, konerakenteissa sekä tehdastilojen täri-
nänä. Erityisesti värinää aiheuttavat teräpään epätasapaino, terän työstökap-
paleeseen kohdistamat iskut sekä teräpään synnyttämien virtausten pyörteet ja
paineiskut. Värähtelevästä pinnasta tapahtuva säteily on sitä suurempaa, mitä
suurempi on värähtely tai värähtelevä pinta.

4.3 Virtausäänet

Kaasu- ja nestevirtauksissa syntyy nopeuden kasvaessa voimakkaita pyörteitä,
jotka ovat äänivärähtelyjen alkusyynä. Syntyvä äänienergia riippuu suuresti no-
peudesta ja on verrannollinen nopeuden kuudenteen tai jopa kahdeksanteen po-
tenssiin. Erittäin pahoja melulähteitä voi syntyä, jos virtausta katkotaan tai
muuten voimakkaasti moduloidaan siten, että kokonaisvirtaukseen syntyy voi-
makas vaihtokomponentti. Jos modulointi vielä tapahtuu säännöllisesti tietyssä
tahdissa, on seurauksena soiva ääni, johon perustaajuuden lisäksi sisältyy yleen-
sä runsaasti yliääniä.

Edellä mainitun ilmiön saa aikaan mm. tasohöylä, jossa pyörivä terä moduloi
puruimurin ilmavirtaa. Samoin pyörivä pyörösahan terä synnyttää ympärilleen
pyörteistä aiheutuvia virtausääniä.

4.4 Iskuäänet

Äänivärähtelyjä aiheuttava voima on usein lyhytaikainen, impulssimainen. Kun
kaksi kiinteää kappaletta osuu toisiinsa tietyllä nopeudella, vaikuttaa kumpaan-
kin kappaleeseen lyhytaikainen, mutta usein suhteellisen suuri hidastusvoima.
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Mitä lyhytaikaisempi ilmiö on, sitä suurempi on hidastusvoima ja sitä laajempi
on sen spektri. Kumpikin seikka on haitallinen meluntorjunnan kannalta, koska
suuremmat voimat aiheuttavat suurempia värähtelyamplitudeja ja koska ääni-
spektrin korkeammat komponentit ovat häiritsevämpiä kuin matalat.

4.5 Leikkuuolosuhteiden vaikutus työstömeluun

Meluntorjunnan ensisijaisena tavoitteena pitää olla vähämeluisten työstökonei-
den kehittäminen. Vasta sitten tulevat kyseeseen työstökoneen kotelointi ja hen-
kilökohtaisten suojalaitteiden käyttö. Puuntyöstökoneiden melutaso on kuitenkin
ollut käytännössä noususuunnassa. Tämän ovat aiheuttaneet sekä työstökoneiden
että työstöterien raaka-aineet, jotka sallivat suuremmat kierrosluvut teräpäissä ja
suuremmat syöttönopeudet työstökoneissa.

Konekokonaisuuksia on tutkittu melko paljon. On todettu mm. kutterin meluta-
son nousevan kierrosluvun neljännen potenssin mukaan. Estämällä pyöröterän
värähtelyt häviää tyhjäkäyntimelusta ulvova ääni melun syntyessä pääasiassa
huminasta. Lisäksi on todettu melutason pienevän pienentämällä terän korkeutta
ja osittamalla pitkä höylänterä. Toisin sanoen melutasoa voidaan pienentää es-
tämällä teräpään värähtelyt ja saattamalla painevaihtelut terän ympärillä mah-
dollisimman pieniksi.

4.6 Melun vaikutus

Melun aiheuttaman kuulonaleneman arviointi on epätarkkaa, koska ikähuono-
kuuloisuus, toispuoleinen kuulonaleneminen ja muiden kuuloon vaikuttavien
tekijöiden vaikutusten arviointi ovat huonosti tunnettuja. Kuulovamman perus-
teena käytetään työpaikan melutasoa ja altistumisaikaa, joiden avulla määrite-
tään kokonaisenergia. Kokonaisaltistuksen arvioon tulisi sisällyttää myös muu
kuin työpaikalla altistuminen /9/.

Energiaperiaatteen soveltaminen nopeita äänenpaineen huippuja sisältävälle
melulle eli impulssimelulle aliarvioi melun haitallisuutta kuulolle. Tätä tukevat
havainnot melualtistuksen laadusta riskialttiimmissa ammateissa. Lähes kaikissa
niistä työntekijöihin kohdistuva melu sisälsi nopeita, lyhytkestoisia äänenpai-
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neen huippuja ja vastaavasti kuulonalenema oli suurempi kuin energiaperiaate
olisi edellyttänyt.

4.7 Meluvammojen synty

Melun aiheuttama kuulovamma voi syntyä äkillisesti esimerkiksi räjähdyksen
seurauksena tai hiljalleen vuosien kuluessa. Äkillisessä kuulovamman synnyssä
paineaalto aiheuttaa kalvojen repeämistä tai sisäkorvan verenvuotoja. Kroonises-
sa kuulovammassa pitkäaikainen melualtistus johtaa simpukan ulompien aistin-
solujen rappeutumiseen ja tuhoutumiseen sekä vähitellen etenevään kuulonale-
nemaan. Krooninen kuulovamma on äkillistä huomattavasti yleisempi. Sen ke-
hittyminen kestää yleensä vähintään 10–20 vuotta /9/.

Yksilöstä johtuvat sekä ympäristöön ja elintapoihin liittyvät riskitekijät lisäävät
melun haitallisuutta ja samanaikaisesti vaikuttaessaan tuottavat suuremman
kuulonaleneman kuin eri tekijät yksinään. Riskitekijöitä ovat verenpainetauti,
kohonnut veren kolesterolipitoisuus, tupakointi, särkylääkkeiden käyttö, ääreis-
verenkierron sairaudet ja valkosormisuusoireen esiintyminen, sokeritauti, va-
rusmiespalvelu (laukausmelu), vapaa-ajan harrastukset, perinnöllinen taipumus
kuulonalenemaan sekä pigmentaatioaste /9/.

Altistuminen orgaanisille liuottimille yhdessä melun kanssa lisää kuulovauriota.
Yhteisvaikutus on eläinkokeissa osoitettu jopa erillisvaikutusten summaa suu-
remmaksi. Työntekijöillä, joilla on melun lisäksi liuotinainealtistus, on usein
huonompi kuulo kuin voisi odottaa pelkän melulle altistumisen perusteella /9/.

Epidemiologiseen aineistoon perustuvat vertailut melun impulssimaisuuden
merkityksestä ovat edelleen ristiriitaiset. Koe-eläimillä on saatu selviä viitteitä
impulssimaisuuden merkityksestä kuulovammariskiä lisäävänä tekijänä /9/.

Eläinkokeiden perusteella on voitu myös osoittaa, että aiemmalla melualtistuk-
sella on vaikutusta sisäkorvan vaurioitumisherkkyyteen. Siten oleskelu kohtuul-
lisessa melussa ennen varsinaista altistumista suojaa kuuloelintä pysyvältä kuu-
lovammalta. Koe-eläimiä pidettiin ennen varsinaista melualtistusta 81 dB:n me-
lussa 3 viikon ajan. Sen jälkeen joko välittömästi tai yhden viikon lepotauon
jälkeen altistusta jatkettiin yhden tunnin ajan muuten samanlaisella mutta 110
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dB:n melulla. Esialtistuksen todettiin vähentävän sekä tilapäistä että pysyvää
kuulonalenemaa /9/.

Kuulovamman kehittymiseen vaikuttavat akustiset tekijät, kuulonsuojaus, fy-
siologiset tekijät ja muu altistuminen (kuva 11)

Kuva 11. Sensorineuraalisen kuulonaleneman kehittymiseen vaikuttavat tekijät /9/.

4.8 Melualtistus ja kuulovamma

Kuulovammojen kehittymisen /9/ osalta tutkittiin 197 metsätyöntekijältä, 170
telakkatyöntekijältä ja 404 paperityöntekijältä eri seikkojen merkitystä. Metsä-
työntekijöillä mitattu ja laskettu kuulovamman keskiarvo vastasivat toisiaan.
Telakkatyöntekijöillä mitattu kuulovamma oli laskettua kuulovammaa keski-
määrin noin 10 dB suurempi. Tulos viittaa telakkatyössä esiintyvän melun suu-
rempaan haitallisuuteen metsätöihin verrattuna. Telakalla melu on impulssimai-
sempaa kuin metsätyössä.
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5. Tehdyt työstökokeet ja
mittausmenetelmät

Pölyn ja melun määrän mittauksen käytännön kokeet tehtiin VTT Rakennustek-
niikan 5-akselisella NC-koneella. Melun osalta vertailukoesarja tehtiin Taide-
teollisen korkeakoulun 5-akselisella NC-koneella. Teollisuusympäristössä mit-
taukset suoritettiin Erteline Oy:n 3-akselisella ja 4-akselisella NC-koneella. Ko-
neille tehtiin työstöohjelmat, jotka automaattisesti työstivät kappaleita annettujen
parametrien mukaan.

5.1 Työstökokeet laboratoriossa

Laboratoriomittaukset suoritettiin VTT Rakennustekniikan NC-koneella. Koe-
kappaleet kiinnitettiin alipainekiinnittimellä työstökoneen pöytään. Työstön
aikana kappale pysyi paikoillaan ja terä, kara sekä suojakotelo liikkuivat. Työs-
tettävät koekappaleet olivat 800 mm pitkiä. Kappaleiden pituus määräytyi ko-
neen suojakotelon liikealueen mukaan siten, että kappale pysyi koko työstön
ajan suojakotelon sisäpuolella.

Työstön aikana melua mitattiin työstökoneen suojakotelon sisältä. Pölyn määrää
mitattiin suojakotelon yläosaan kiinnitetystä poistoilmakanavasta ja hiukkasko-
kojakaumaa ennen puruimuria olevasta kanavasta. Työstettyjen kappaleiden
pinnansileyttä mitattiin työstön jälkeen. Tärinäantureilla mitattiin kokeen ai-
kaista värähtelyä. Anturi oli mittauksissa kiinnitettynä koneen karaan ja kappa-
leen kiinnittimeen.

Kuvassa 12 on periaatekuva mittausjärjestelyistä ja kuvasta 13 nähdään VTT:ssa
tehtyjen kokeiden yleisjärjestelyt.
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Kuva 12. Periaatekuva mittausjärjestelyistä.

Melun ja pölyn mittauskokeita tehtiin vuonna 1998. Vuonna 1999 suoritettiin
melunmittauksen lisäkokeita molemmilla työstökoneilla terillä, joissa rinta- ja
teroituskulmien arvoja muuteltiin. Pinnansileydet mitattiin eri mittausviikkoina
työstetyistä koekappaleista.

Kuva 13. Mittauskokeiden yleisjärjestelyt.
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5.2 Työstökokeet teollisuudessa

Koska konekohtaisten ominaisuuksien vaikutusta meluun ei tunnettu, mittauksia
tehtiin myös toisella vastaavanlaisella koneella. Taideteollisen korkeakoulun
(TAIK) NC-koneella suoritettiin koko syöttönopeusalueen melun mittaus eri
pyörimisnopeuksilla. Mittaustuloksia verrattiin aikaisempiin laboratorio-olo-
suhteissa saatuihin mittaustuloksiin.

Suurempien syöttönopeuksien tutkimista varten tehtiin Taideteollisen korkea-
koulun 5-akselisella NC-koneella melunmittauskokeita aina 20 m/min syöttöno-
peuteen asti. VTT:n työstökoneen syöttönopeuden maksimiarvo oli 10 m/min.

Teollisuusmittausten paikkana oli Erteline Oy, jossa melumittauksia tehtiin kah-
delta NC-koneelta ja pölymittauksia yhden NC-koneen poistoilmakanavasta,
koneen ympäristöstä neljästä eri kohdasta ja koneen käyttäjän hengitysvyöhyk-
keeltä.

5.3 Työstökokeet, materiaalit, terät ja työstöparametrit

5.3.1 Laboratoriokokeet, vaihe I

VTT:ssa tehtiin vuoden 1998 työstökokeet, joissa työstettävinä materiaaleina
käytettiin mäntyä ja MDF:ää. Mänty oli 45 x 195 mm ja 800 mm pitkää, höy-
lättyä, oksatonta tai mahdollisimman vähäoksaista (kuva 15). Männyn työstön
aikainen kosteus oli 9–12 %. Kappaleiden tiheys oli 580–600 kg/m3. MDF oli
16 mm paksua levyä, josta sahattiin 200 mm leveitä ja 800 mm pitkiä koekap-
paleita. MDF:n tiheys oli noin 710 kg/m3.

Työstökokeita suoritettiin kahdella eri terätyypillä:

1. spiraalijyrsimellä, d = 10 mm, z = 2, rintakulma = 19° ja teroituskulma
= 52° ja päästökulma 19°

2. tappijyrsimellä, d = 30 mm, z = 2, rintakulma = 8° ja teroituskulma
= 65° ja päästökulma 17°.
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Työstöparametrit valittiin NC-koneen rajoitusten mukaan käyttäen seuraavien
parametrien yhdistelmiä:

- pyörimisnopeus n = 8 000, 10 000, 13 000 ja 18 000 1/min,
- syöttönopeus F = 1 000–10 000 mm/min,
- työstösyvyys 2/5 mm,
- leikkuuleveys 10/25 mm,
- työstösuunta vastasyöttö tai myötäsyöttö (kuva 14).

Kuva 14. Työstösuunta: vasemmalla vastasyöttö ja oikealla myötäsyöttö.

Kuva 15. Männyn työstökoe käynnissä (terä spiraalijyrsin), kappaleen kiinnitys
alipainekiinnittimellä.
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5.3.2 Laboratoriokokeet, vaihe II

Työstökokeissa käytettiin työstettävänä materiaalina mäntyä. Mänty oli 45 x 45
mm ja 900 mm pitkää, höylättyä, oksatonta tai mahdollisimman vähäoksaista.
Männyn työstön aikainen kosteus oli 9–13 %. Kappaleiden tiheys oli 440–585
kg/m3. Työstökokeissa tutkittiin rintakulman vaikutusta meluun ja pinnan laatuun.

Kokeissa käytettiin samanlaisesta terärungosta (d = 30 mm, z = 2) hiottua kol-
mea eri terää, joiden rintakulmat olivat (α) 10°, 25° ja 45°. Päästökulma (γ) oli
10° kaikilla terillä ja vastaavasti teroituskulmat (β) olivat 70°, 55° ja 35°.

Lisäksi yhteen perusterään tehtiin mikroviiste n. 0,3 mm:n matkalle terän suu-
hun, jolloin kyseisen terät kulmat olivat α = 15° (25° ilman mikroviistettä), β =
65° ja γ = 10°.

Käytetyt työstöparametrit olivat

- pyörimisnopeus, n = 10 000, 13 000, 16 000 ja 18 000 1/min
- syöttönopeus, F= 3 000, 4 000 ja 5 000 mm/min
- työstösyvyys, 2 mm
- leikkuuleveys, 10 mm
- työstösuunta, vastasyöttö tai myötäsyöttö.

Lisäksi mitattiin melu ja pinnanlaatu tylsällä ja erittäin tylsällä terällä.

5.3.3 Vertailukokeet

Työstössä syntyvän melutasojen vertailemiseksi Taideteollisen korkeakoulun
NC-koneella tehtiin koko syöttönopeusalueelle melun mittaus, F = 1 000
mm/min – 20 000 mm/min eri pyörimisnopeuksilla. Kokeissa käytettiin terää
(d = 30 mm, z = 2), jonka rintakulma oli (α) 25°, päästökulma (γ) 10° ja teroi-
tuskulma (β)  55°.



40

Käytetyt työstöparametrit olivat

- pyörimisnopeus, n = 10 000, 13 000 ja 18 000 1/min
- syöttönopeus, F = 1 000–20 000 mm/min
- työstösyvyys, 2 mm
- leikkuusyvyys, 10 mm
- työstösuunta, vastasyöttö tai myötäsyöttö.

5.3.4 Teollisuuskokeet

Mittauspaikkana oli Erteline Oy Lahdessa. Mittaukset tehtiin kahdella eri työs-
tökoneella, joista ensimmäisellä 3-akselisella NC-jyrsimellä työstettiin lastule-
vyä seuraavilla parametreilla:

- terä ∅  34 mm, 4-leikkuinen, leikkauskorkeus 77 mm

- pyörimisnopeus 14 000 1/min

- syöttönopeus 3 000 mm/min

- työstösyvyys 2–8 mm , keskimäärin 3–4 mm

- leikkauskorkeus: ulkopuoli 2 x 37 mm ja sisäpuoli 50 mm

- työstösuunta molemmissa ajoissa myötäsyöttö.

Toisella NC-koneella työstettiin MDF-levyä seuraavilla parametreilla:

- ympäriajo, terä ∅  20 mm, 3-leikkuinen, spiraali

- pyörimisnopeus 14 000 1/min

- syöttönopeus 3 000 mm/min

- työstösyvyys 30 mm

- työstösuunta myötäsyöttö.
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5.4 Tärinän mittausmenetelmät

Tärinäantureilla mitattiin koneen ja kappaleen työstön aikaista värähtelyä. Kol-
misuuntainen tärinäanturi oli mittauksissa kiinnitettynä koneen karaan ja yksi-
suuntainen tärinäanturi kappaleen alipainekiinnittimeen.

5.5 Melun mittausmenetelmät

Äänitasot mitattiin jyrsimen huuvan sisäpuolelta VTT:n ja TAIK:n NC-koneilla
ja huuvan ulkopuolelta Erteline Oy:n NC-koneilla. Mikrofoni kiinnitettiin kai-
kissa tapauksissa joustavalla kiinnityksellä NC-koneeseen siten, että mittausetäi-
syys oli työstön aikana vakio. Kuvissa 16–19 on esitetty melun mittaus kussakin
kohteessa. Mittaustulokset nauhoitettiin DAT-nauhurille.

Tulosten analysoinnissa käytettiin reaaliaikaista taajuusanalysaattoria, B&K
2144:ää, josta tulokset siirrettiin taulukkolaskentaohjelmistoon. Tulosten käsit-
tely ja tallennus tehtiin EXCEL-taulukoihin.

5.5.1 Laboratoriomittaukset

Mittauksia suoritettiin useassa eri vaiheessa eri terillä ja parametreilla. Kaikissa
mittauksissa mikrofoni oli kiinnitettynä imuhuuvan sisäpuolelle noin 80 cm pää-
hän työstötapahtumasta. Mittauksista saatiin melutasot työstön aikana ja ilman
työstöä. Tyhjäkäyntimelusta selvitettiin NC-koneen aiheuttama taustamelu.

Vaihe 1:

Melun mittauksia tehtiin männyn ja MDF:n työstölle eri parametreilla kahdella
eri terällä.

Vaihe 2:

Melun lisämittauksia lisäparametreilla vaiheelle 1.
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Vaihe 3:

Melua mitattiin kaikille samoille työstöparametrien yhdistelmille kuin pölyn-
mittauksessa ilman työstöä seuraavasti:

1. Ilman työkalua ja kartiota

2. Työkalu 1 (10 mm spiraaliterä)

3. Työkalu 2 (30 mm tappiterä).

Ilman työstöä tehtiin liitteessä 2 esitetyt mittaukset.

Vaihe 4:

Melua mitattiin neljällä terällä. Samanlaiseen terärunkoon hiottiin neljät eri terä-
kulmat, joiden työstössä aiheuttamia meluja mitattiin. Melu mitattiin ennen
työstöä ja männyn työstön aikana.

Kuva 16. Melun mittaus VTT:n työstökokeissa.
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5.5.2 Vertailumittaukset

Melutasojen vertailumittaukset suoritettiin osittain samoilla parametreilla ja
osittain suuremmilla syöttönopeuksilla kuin laboratoriomittauksien vaiheessa 4.
Mittauksissa mikrofoni oli kiinnitettynä jalustaan noin 150 cm päähän työstö-
kohdasta. Mittausetäisyys oli vakio tässäkin tapauksessa koko työstön ajan.
Vertailukokeissa melua mitattiin ennen työstöä ja männyn työstön aikana.

Kuva 17. Melun mittaus työstökokeissa TAIK:n koneella.

5.5.3 Teollisuusmittaukset

Teollisuusympäristössä normaalituotannossa toimivien koneiden melutasoa mi-
tattiin Lahdessa Erteline Oy:n työstökoneilla. Toisella koneella työstettiin lastu-
levyä ja toisella koneella MDF-levyä.

Työstömelumittaukseen käytetty mikrofoni kiinnitettiin kummallakin koneella
teräsuojukseen mahdollisimman lähelle terää, mutta kuitenkin purusuihkun
ulottumattomiin niin, että etäisyys terään pysyi koko ajan vakiona. Työskentely-
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alueen melumittaukseen käytetty mikrofoni oli 1,3 m:n korkeudella statiiviin
kiinnitettynä työskentelyalueella.

Koneella 1 työstö koostui seuraavista vaiheista

1. pöytälevyrungon ulkoreunan oikaisujyrsintä, alaosa
2. pöytälevyrungon ulkoreunan oikaisujyrsintä, yläosa
3. pöytälevyrungon sisäreunan oikaisujyrsintä
4. reikien poraus pöytälevyn alapintaan.

Kuva 18. Melun mittauksen koejärjestelyt teollisuuskokeissa.

Toisella koneella työstettiin MDF-aihioista hyllylevyjä. Työstön vaiheet olivat

1. levyn reunan leikkaus
2. levyn reunan viisteytys
3. tappireikien poraus.
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Kuva 19. Melun mittauksen koejärjestelyt teollisuuskokeissa.

5.6  Pölymäärän mittaus

5.6.1  Pölypäästön määritys

CNC-jyrsimen suojakotelo toimi huuvana, jonka tarkoituksena oli koota kaikki
työstöstä peräisin oleva leijuva pöly (aerodynaaminen hiukkaskoko alle 100
µm). Suojakotelon yläosaan oli järjestetty mittauskanava ja poisto (0,43 m3/s).
Jyrsimen suojakotelo toimi pystysuuntaisena laskeutumiskammiona, jossa vir-
tausnopeus oli 0,25 m/s. Kirjallisuuden mukaan aerodynaamiselta halkaisijaltaan
100 µm:n hiukkasten laskeutumisnopeus on 0,25 m/s /10/.

Pölypäästön määritys suoritettiin noudattaen soveltuvin osin SF-standardia 3866
"Ilmansuojelu. Päästöt. Kiintoaineen määritys manuaalisella menetelmällä" /11/.
Pölypäästö (g/h) laskettiin mitatun ilmavirran (m3/h) ja mitatun ilman kiintoai-
nepitoisuuden (mg/m3) perusteella. Ilmavirta mitattiin pitot-putkella ja mikro-
manometrillä (Alnor 3KDS). Tulokset ilmoitettiin mittauskohdassa vallitsevassa
paineessa ja lämpötilassa. Ilman kiintoainepitoisuus määritettiin punnitsemalla
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suodattimelle (Millipore 0,8 µm selluloosaesterisuodatin) isokineettisesti kerätyt
sekä näytteenottosondiin kertyneet pölynäytteet.

Näyte kerättiin yhdestä pisteestä mittauskanavan keskeltä (kuva 20). Suojaetäi-
syydet olivat 5xD ennen mittauspistettä ja yli 2xD mittauspisteen jälkeen.

5.6.2 Työilman pölypitoisuus

Työilman leijuvan ja hengittyvän pölyn pitoisuudet (mg/m3) määritettiin SF-
standardin 3860 "Työpaikan ilman pölypitoisuuden mittaaminen suodatinmene-
telmällä" mukaisesti /12/. Leijuvan pölyn pitoisuus laskettiin mitatun näyteil-
mamäärän (m3) ja suodattimelle (Millipore 0,8 µm selluloosaesterisuodatin)
kerätyn näytteen massan (mg) perusteella. Hengittyvän pölyn pitoisuus määri-
tettiin mitatun näyteilmamäärän (m3) ja keräimelle (IOM) kerätyn näytteen mas-
san (mg) perusteella. VTT:n laboratoriossa yleisilman pölypitoisuuden mittaus-
piste sijaitsi CNC-jyrsimen edessä "käyttöpuolella" 1,5 metrin korkeudessa.
Teollisuuskohteessa yleisilman pölypitoisuuden mittauspisteet sijaitsivat 1,5
metrin korkeudessa CNC-jyrsimen edessä "käyttöpuolella", molemmilla sivuilla
sekä CNC-jyrsimen takana. Teollisuuskohteessa henkilökohtaista altistumista
kuvaavat näytteet otettiin työntekijän mukanaan kantamalla keräimellä, joka oli
asetettu olkapäälle.
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Kuva 20. Pölynäytteen keräys kanavasta.

5.6.3 Hiukkaskokojakaumien määritys

Hiukkaskokojakaumaa mitattiin sähköisellä 10-vaiheisella kaskadi-impaktorilla
(QCM PC-2, California measurements Inc) mittauskanavan jälkeisestä kanavan-
osasta kanavan keskeltä. Näytteenotto oli ali-isokineettistä (kuva 21).
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Kuva 21. Hiukkaskokojakauman mittaus.

5.7 Pinnansileyden mittausmenetelmät

Työstettyjen kappaleiden pinnankarheuksia mitattiin Keyence-laseretäisyys-
mittarilla, LC 2100:lla. Mittalaite koostuu mittapäästä ja ohjausyksiköstä. Mit-
taus perustuu heijastuvan säteen kulman mittaukseen, josta saadaan laskettua
etäisyys. Mittalaitteen mittausalue on ± 3 mm ja tarkkuus ± 0,2 µm.

Tasaisen mittausliikkeen aikaansaamiseksi lasermittarin liike tehtiin NC-
koneella. Mittausta varten laite sijoitettiin NC-koneen teräistukkaan kiinni ja
asetettiin oikealle mittausetäisyydelle. Mittausnopeutena käytettiin 50 mm/min.
Mittausaika oli 48 s, jona aikana mitattiin 2 500 etäisyysmittausta 40 mm:n mat-
kalta.

Kuvassa 22 on esitetty pinnankarheuden mittausjärjestelyt.
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Kuva 22. Laseretäisyysmittari kiinnitettynä NC-koneeseen pinnankarheusmit-
tauksissa.

Mittaustuloksia käsiteltiin mikrotietokoneelle laaditulla ohjelmistolla. Tuloksista
saatiin suoraan profiilinsyvyyden arvojen kuvaajat ja laskennallisesti mittausalu-
een Ra- ja Rz-arvot. Ohjelma paloitteli mittausalueen viiteen eri osa-alueeseen,
joille jokaiselle saatiin Ra- ja Rz-keskiarvot sekä koko alueen keskiarvot.
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6. Tulokset

6.1 Tulosten käsittelyssä käytetyt lyhenteet

Mittauksissa käytettiin lyhenteitä työstön eri muuttujista seuraavasti:

mä  sp  18   5   2   10   v

1     2    3    4   5    6    7

1 materiaali: mä = mänty, md = MDF
2 terä: sp = spiraalijyrsin, it = tappijyrsin, T1–T4 = tappijyrsimet eri terä-

geometrialla
3 pyörimisnopeus: esim. 18 = 18 000 1/min
4 syöttönopeus: esim. 5 = 5 000 mm/min
5 työstösyvyys, mm
6 leikkuusyvyys, mm
7 työstösuunta: v = vastatyöstö, m = myötätyöstö

6.2 Pöly

Pölypäästöjen ja hiukkaskokojakaumien tulosten tilastollista merkitsevyyttä on
testattu 1-suuntaisen varianssianalyysin (F-testi) avulla. Lisäksi Duncanin testillä
on haettu ne tasot, joiden välinen kontrasti on aiheuttanut pienen p-arvon. Tilas-
tollisesti merkitsevänä on pidetty p-arvoa 0,05. Vertailuja varten on kokeista
valittu työstöparametreiltaan samanlaiset parit.

6.2.1 Pölymittausten olosuhteet

VTT Rakennustekniikan laboratoriossa talvella tehtyjen mittausten aikana ilman
lämpötila oli 22–24 °C ja ilman suhteellinen kosteus 19–30 % ja kesällä tehtyjen
mittausten aikana ilman lämpötila oli 22–24 °C ja ilman suhteellinen kosteus
75–85 %.
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6.2.2 Mittausjärjestelmän testaustulokset

Eri materiaalien työstön aikana otettiin mittauskanavasta suodattimille pöly-
näytteet, joista laskettiin kuitumäärät kokoluokittain (30 näkökenttää jokaisesta
näytteestä). Yli 100 µm:n kuitujen osuus oli näytteissä vähäinen, alle 2 % (tau-
lukko 3).

Taulukko 3. Eri materiaalien työstössä kuitumäärät kokoluokittain mittauskanavassa.

Näyte alle 10 µm
%-osuus (kpl)

10–100 µm
%- osuus (kpl)

yli 100 µm
%-osuus (kpl)

yhteensä
(kpl)

mänty 75 % (247 ) 24 % (80) 1 % (4) 331

MDF 89 % (681) 9 %   (72) 2 % (13) 766

vaneri 95 % (3 190) 4,5 %  (151) alle 0,5 % (1) 3 342

Kolmella eri työstöparametrilla tehtiin kullakin kolme pölypäästön määrittämi-
sen toistokoetta (taulukko 4). Tilavuusvirran mittauksen virheeksi arvioidaan
kokemusperäisesti 10 %, pitoisuuden määrityksen virheeksi 15 % ja päästön
määrityksen virheeksi 25 % /14/. Näytteenotto oli isokineettistä. Männyn työs-
töstä aiheutuvan pölypäästön toistokokeissa esiintynyt vaihtelu ei ylittänyt mää-
rityksen arvioitua virhettä 25 %. MDF-levyn työstön toistokokeissa esiintyi mää-
rityksen virhettä suurempaa vaihtelua (52 %). MDF-pöly oli sähköisesti varau-
tunutta, mikä aiheutti sen tarttumisen huuvan, poistokanavan ja suodatinkotelon
pinnoille.
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Taulukko 4. Toistomittausten keskiarvot ja keskihajonnat.

Työstöparametrit päästö (g/h)

keskiarvo keskihajonta

mä sp 18 5 2 10 v,
kolme toistoa

9,18 2,23

mä it 18 5 2 10 v,
kolme toistoa

9,58 1,01

md sp 18 5 2 10 v,
kolme toistoa

148,70 77,31

Hallin taustapitoisuus oli keskimäärin 0,04 mg/m3. Hallin taustapitoisuutta ei ole
vähennetty päästötuloksista, koska se oli alhainen, alle 1 % määritetyistä pitoi-
suuksista, ja pysyi kokeiden aikana vakiona.

6.3 Pölypäästön mittausten tulokset

6.3.1  Pölypäästö syöttösuunnan mukaan

6.3.1.1 Tappijyrsin

Männyn työstössä tappijyrsimellä vastasyötössä päästökeskiarvo oli 6,9 g/h ja
myötäsyöttö 8,4 g/h (kuva 23). Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (Duncanin
testi negatiivinen).
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Kuva 23. Syöttösuunnan vaikutus syntyvän pölyn määrään männyn työstössä.

Männyn työstössä tappijyrsimellä ei syöttösuunnalla ollut tilastollisesti merkit-
sevää vaikutusta syntyvän pölyn hiukkaskokoon. Kumulatiivisen massajakau-
man mediaanien keskiarvo oli vastasyötössä 7,6 µm ja myötäsyötössä 6,1 µm.

6.3.1.2 Spiraalijyrsin

Männyn työstössä spiraalijyrsimellä oli vastasyötöllä syntyvän pölyn määrä
kaksinkertainen myötäsyötössä syntyvän pölyn määrään verrattuna (kuva 23)
Vastasyötössä päästökeskiarvo oli 6,4 g/h ja myötäsyötössä 3,2 g/h. Ero oli ti-
lastollisesti merkitsevä (p-arvo < 0,05, Duncanin testi positiivinen).

Männyn työstössä spiraalijyrsimellä ei syöttösuunnalla ollut tilastollisesti merkit-
sevää vaikutusta syntyvän pölyn hiukkaskokoon. Kumulatiivisen massajakauman
mediaanien keskiarvo oli vastasyötössä 7,1 µm ja myötäsyötössä 6,6 µm.
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6.3.2  Pölypäästö kierrosnopeuden mukaan

6.3.2.1 Tappijyrsin

Männyn työstössä tappijyrsimellä päästö oli kierrosnopeudella 8 000 rpm 5,2 g/h
ja päästökeskiarvo kierrosnopeudella 13 000 rpm 7,4 g/h ja 18 000 rpm 13,4 g/h
(kuva 24). Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (Duncanin testi negatiivinen).
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Kuva 24. Kierrosnopeuden vaikutus syntyvän pölyn määrään männyn työstössä.

MDF:n työstössä tappijyrsimellä päästö oli kierrosnopeudella 8 000 rpm 88 g/h
ja päästökeskiarvo kierrosnopeudella 13 000 rpm 247 g ja kierrosnopeudella
18 000 rpm 348 g/h (kuva 25). Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (Duncanin
testi negatiivinen).
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Kuva 25. Kierrosnopeuden vaikutus syntyvän pölyn määrään MDF:n työstössä.

Männyn työstössä tappijyrsimellä eri kierrosnopeuksilla syntyvän pölyn kumu-
latiivisen massajakauman mediaanien keskiarvo oli kierrosnopeudella 8 000 11,2
µm, 13 000 5,4 µm ja 18 000 7,1 µm (kuva 26). Erot olivat tilastollisesti merkit-
seviä (p-arvo < 0,05, Duncanin testissä parit 8 000–13 000 ja 8 000–18 000 erosi-
vat toisistaan).
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Kuva 26. Kumulatiivinen massajakauma eri kierrosnopeuksilla männyn työstössä.
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6.3.2.2 Spiraalijyrsin

Männyn työstössä spiraalijyrsimellä kierrosnopeudella 8 000 rpm päästö oli 1,3 g/h
ja päästökeskiarvo kierrosnopeudella 13 000 rpm 4,8 g/h ja kierrosnopeudella
18 000 rpm 14,3 g/h (kuva 24). Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p-arvo < 0,05,
Duncanin testissä parit 8 000–18 000 rpm ja 13 000–18 000 rpm erosivat toisistaan).

MDF:n työstössä spiraalijyrsimellä kierrosnopeudella 8 000 rpm päästö oli 42
g/h ja päästökeskiarvo kierrosnopeudella 13 000 rpm 77 g/h ja kierrosnopeudella
18 000 rpm 243 g/h (kuva 25). Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (Duncanin
testi negatiivinen).

Männyn työstössä spiraalijyrsimellä kierrosnopeudella ei ollut tilastollisesti mer-
kitsevää vaikutusta syntyvän pölyn hiukkaskokoon (p-arvo > 0,05) (kuva 26).
Kumulatiivisen massajakauman mediaanien keskiarvo oli kierrosnopeudella
8 000 11,3 µm, 13 000 6,6 µm ja 18 000 9,9 µm.

6.3.3 Pölypäästö syöttönopeuden mukaan

6.3.3.1 Tappijyrsin

Männyn työstössä tappijyrsimellä syöttönopeudella 3 000 mm/min päästö oli 8,4
g/h ja syöttönopeudella 5 000 mm/min 6,8 g/h (kuva 27). Erot eivät olleet tilas-
tollisesti merkitseviä.
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Kuva 27. Syöttönopeuden vaikutus syntyvän pölyn määrään männyn työstössä.

Männyn työstössä tappijyrsimellä syöttönopeudella ei ollut tilastollisesti merkit-
sevää vaikutusta syntyvän pölyn hiukkaskokoon. Kumulatiivisen massajakau-
man mediaanien keskiarvo oli syöttönopeudella 1 000 mm/min 6,7 µm, syöttö-
nopeudella 3 000 mm/min 6,3 µm ja syöttönopeudella 5 000 mm/min 6,7 µm.

6.3.3.2 Spiraalijyrsin

Männyn työstö spiraalijyrsimellä syöttönopeudella 1 000 mm/min päästö oli
14,3 g/h ja päästökeskiarvo syöttönopeudella 3 000 mm/min 4,3 g/h ja syöttöno-
peudella 5 000 mm/min 5,9 g/h (kuva 27).

Männyn työstössä spiraalijyrsimellä ei syöttönopeudella ollut tilastollisesti mer-
kitsevää vaikutusta syntyvän pölyn hiukkaskokoon. Kumulatiivisen massaja-
kauman mediaanien keskiarvo oli syöttönopeudella 3 000 mm/min 6,8 µm ja
syöttönopeudella 5 000 mm/min 17,7 µm.
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6.3.4 Pölypäästö työstösyvyyden mukaan

6.3.4.1 Tappijyrsin

Männyn työstössä tappijyrsimellä 2 mm:n työstösyvyydellä päästö oli 9,6 g/h ja
työstöpaksuudella 5 mm 17,3 g/h (kuva 28).
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Kuva 28. Työstösyvyyden vaikutus syntyvän pölyn määrään männyn työstössä.

6.3.4.2 Spiraalijyrsin

Männyn työstössä spiraalijyrsimellä 2 mm:n työstösyvyydellä päästökeskiarvo
oli 6,9 g/h ja työstösyvyydellä 5 mm 11,2 g/h (kuva 28). Ero ei ollut tilastolli-
sesti merkitsevä (p-arvo > 0,05).

Männyn työstössä spiraalijyrsimellä ei työstösyvyydellä ollut tilastollisesti mer-
kitsevää vaikutusta syntyvän pölyn hiukkaskokoon. Kumulatiivisen massaja-
kauman mediaanien keskiarvo oli työstösyvyydellä 2 mm 18,3 µm, ja 5 mm 12,2
µm.
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6.3.5 Pölypäästö syysuunnan mukaan

6.3.5.1 Spiraalijyrsin

Männyn työstössä spiraalijyrsimellä vastasyötöllä päästö oli 7,2 g/h ja vasta-
syötöllä poikkisyyhyn oli 7,5 g/h (kuva 29). Männyn työstössä myötäsyötöllä
päästö oli 2,1 g/h ja myötäsyötöllä poikkisyyhyn 5,9 g/h.

���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

���������������
���������������

���������������
���������������
���������������
���������������

7,22 7,49

2,05

5,94

0

5

10

15

20

25

Mänty
spiraalijyrsin,

vastasyöttö (n=1)

Mänty
spiraalijyrsin,
vastasyöttö,

poikkisyyn (n=1)

Mänty
spiraalijyrsin,

myötäsyöttö (n=1)

Mänty
spiraalijyrsin,
myötäsyöttö,

poikkisyyn (n=1)

g/
h

Kuva 29. Syysuunnan vaikutus syntyvän pölyn määrään männyn työstössä.

6.3.6 Pölypäästö leikkaussyvyyden mukaan

6.3.6.1 Spiraalijyrsin

Männyn työstössä spiraalijyrsimellä leikkaussyvyydellä 10 mm päästö oli 9,2
g/h ja leikkaussyvyydellä 25 mm 20,6 g/h (kuva 30).
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Kuva 30. Leikkaussyvyyden vaikutus syntyvän pölyn määrään männyn työstössä.

6.4 Työilman pölypitoisuuksien mittausten tulokset
teollisuuskohteessa

Työntekijän hengitysvyöhykkeeltä mitattu leijuvan pölyn pitoisuus (taulukko 5)
oli 0,85 mg/m3 ja hengittyvän pölyn pitoisuus 1,03 mg/m3. Kiinteistä pisteistä
mitattu leijuvan pölyn pitoisuus vaihteli 0,24 mg/m3–1,12 mg/m3.

Taulukko 5. Pölypitoisuudet hengitysvyöhykkeellä ja CNC-jyrsimen ympärillä
teollisuuskohteessa.

Paikka Pölypitoisuus (mg/m3)
CNC-puuseppä,
hengitysvyöhyke

0,85 *)
1,03 **)

CNC-jyrsimen käyttöpuolella,
kiinteä piste

0,53 *)

CNC-jyrsimen oikealla sivulla,
kiinteä piste

0,24 *)

CNC-jyrsimen vasemmalla sivulla,
kiinteä piste

1,12 *)

CNC-jyrsimen takana, kiinteä piste 0,24 *)

*) leijuva pöly, keräimenä Milliporen openface kasetti
**) hengittyvä pöly, keräimenä IOM
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6.5 Pölymittausten yhteenveto

6.5.1 Pölypäästö työstettävän materiaalin mukaan

Tehdyissä kokeissa MDF:n työstössä syntyvän pölyn määrä oli 27-kertainen
männyn työstössä syntyvän pölyn määrään verrattuna (kuva 31). MDF:n työs-
tössä (spiraalijyrsin ja tappijyrsin) päästökeskiarvo oli 170 g/h ja männyn työs-
tössä (spiraalijyrsin ja tappijyrsin) päästökeskiarvo oli 6,1 g/h. Ero oli tilastolli-
sesti merkitsevä (p-arvo < 0,05).
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Kuva 31. Työstettävän materiaalin vaikutus syntyvän pölyn määrään männyn ja
MDF:n työstössä.

Tehdyissä kokeissa MDF:n ja männyn työstössä syntyvän pölyn hiukkaskoossa
ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (p-arvo > 0,05). MDF:n työstössä kumu-
latiivisen massajakauman mediaanien keskiarvo keskiarvo oli 11,6 µm ja män-
nyn työstössä 11,8 µm.

6.5.2 Pölypäästö terätyypin mukaan

Tehdyissä kokeissa männyn työstössä tappijyrsimellä syntyvän pölyn määrä oli
1,5-kertainen spiraalijyrsimeen verrattuna (kuva 32). Tappijyrsimellä päästökes-
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kiarvo oli 7,3 g/h ja spiraalijyrsimellä 4,9 g/h ja (kuva 32). Ero ei ollut tilastolli-
sesti merkitsevä (Duncanin testi negatiivinen).

Tehdyissä kokeissa MDF:n työstössä tappijyrsimellä syntyvän pölyn määrä oli
noin 3,6-kertainen spiraalijyrsimeen verrattuna (kuva 31). Spiraalijyrsimellä
päästökeskiarvo oli 75 g/h ja tappijyrsimellä päästökeskiarvo oli 264 g/h. Ero oli
tilastollisesti merkitsevä (p-arvo < 0,05, Duncanin testi positiivinen).
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Kuva 32. Työstöterän vaikutus syntyvän pölyn määrään männyn ja MDF:n
työstössä.

Männyn työstössä spiraalijyrsimellä kumulatiivisen massajakauman mediaanien
keskiarvo 15,9 µm ja tappijyrsimellä 7,8 µm (kuva 33). MDF:n työstössä spi-
raalijyrsimellä kumulatiivisen massajakauman mediaanien keskiarvo 12,7 µm ja
tappijyrsimellä 10,2 µm (kuva 34). Erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (p-
arvo > 0,05).
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Kuva 33. Kumulatiivinen massajakauma männyn työstössä spiraalijyrsimellä ja
tappijyrsimellä.
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Kuva 34. Kumulatiivinen massajakauma MDF:n työstössä spiraalijyrsimellä ja
tappijyrsimellä.
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6.5.3 Pölypäästö kierrosnopeuden mukaan

Tehdyissä männyn työstökokeissa kierrosnopeudella 8 000 rpm tappijyrsimen
pölypäästö oli spiraalijyrsimeen verrattuna 4-kertainen, kierrosnopeudella 13 000
1,5-kertainen ja kierrosnopeudella 18 000 0,9-kertainen (kuva 24).

Tehdyissä männyn työstökokeissa kierrosnopeuden kasvun vaikutus pölypääs-
töön oli voimakkaampaa spiraalijyrsimellä kuin tappijyrsimellä (kuva 35).
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Kuva 35. Kierrosnopeuden vaikutus pölypäästöön tappi- ja spiraalijyrsimellä
männyn työstössä.

Tehdyissä MDF:n työstökokeissa kierrosnopeudella 8 000 rpm tappijyrsimen pö-
lypäästö oli spiraalijyrsimeen verrattuna 2,1-kertainen, kierrosnopeudella 13 000
3,2-kertainen ja kierrosnopeudella 18 000 1,4-kertainen (kuva 25).

Tehdyissä MDF:n työstökokeissa kierrosnopeuden kasvun vaikutus pölypääs-
töön oli tappijyrsimellä ja spiraalijyrsimellä samanlainen (kuva 36).
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Kuva 36. Kierrosnopeuden vaikutus pölypäästöön tappi- ja spiraalijyrsimellä
MDF:n työstössä.

6.5.4 Pölypäästö syöttönopeuden mukaan

Tehdyissä männyn työstökokeissa syöttönopeudella 3 000 mm/min tappijyrsi-
men päästökeskiarvo oli spiraalijyrsimeen verrattuna 2-kertainen ja syöttöno-
peudella 5 000 mm/min 1,2-kertainen (kuva 27).

6.5.5 Pölypäästö työstöpaksuuden mukaan

Tehdyissä männyn työstökokeissa työstöpaksuudella 2 mm tappijyrsimen pääs-
tökeskiarvo spiraalijyrsimeen verrattuna oli 1,4-kertainen ja työstöpaksuudella 5
mm 1,5-kertainen (kuva 28).

6.5.6 Pölypäästö kehänopeuden mukaan

Tehdyissä männyn työstökokeissa kehänopeuden vaikutus pölypäästöön oli
voimakkaampaa spiraalijyrsimellä kuin tappijyrsimellä (kuva 37).
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Kuva 37. Kehänopeuden vaikutus syntyvän pölyn määrään männyn työstössä.

Tehdyissä MDF:n työstökokeissa kehänopeuden vaikutus pölypäästöön oli voi-
makkaampaa spiraalijyrsimellä kuin tappijyrsimellä (kuva 38).
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Kuva 38. Kehänopeuden vaikutus syntyvän pölyn määrään MDF:n työstössä.
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6.5.7 Pölypäästö poistetun materiaalin määrän mukaan

Tehdyissä männyn työstökokeissa spiraalijyrsimellä ja tappijyrsimellä poistetun
materiaalin määrä vaikutti syntyvän pölyn määrään ja erot olivat tilastollisesti
merkitseviä. Yksinkertaista yhteyttä päästön ja poistetun materiaalin määrän
välille ei löydetty, vaan siinä esiintyi ylös–alas-aaltoilua (kuva 39).
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Kuva 39. Poistetun materiaalin määrän vaikutus syntyvän pölyn määrään män-
nyn työstössä.

6.5.8 Pölypäästö lastun paksuuden mukaan

Tehdyissä kokeissa keskimääräisen lastunpaksuuden kasvattaminen pienensi
pölypäästöä MDF:n ja männyn työstössä, kun kaikki tehdyt kokeet otettiin huo-
mioon (kuvat 40 ja 41).
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Kuva 40. Lastunpaksuuden vaikutus syntyvän pölyn määrään männyn työstössä.
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Kuva 41. Lastunpaksuuden vaikutus syntyvän pölyn määrään MDF:n työstössä.
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6.5.9 Työilman pölypitoisuudet teollisuuskohteessa

Mittaustuloksen oletettiin edustavan koko 8:n tunnin työvuoron altistumista.
Työntekijän hengitysvyöhykkeeltä mitattu hengittyvän pölyn pitoisuus oli 20 %
orgaanisen pölyn HTP-arvosta. Kiinteistä pisteistä mitatut ilman leijuvan pölyn
pitoisuudet olivat 5–22 % orgaanisen pölyn HTP-arvosta. HTP-arvo eli haitalli-
seksi tunnettu pitoisuus on pienin ilman epäpuhtauden pitoisuus, jonka voidaan
nykytietämyksen mukaan katsoa voivan aiheuttaa haittaa työntekijän terveydelle
/15/. Orgaanisen pölyn osalta HTP-arvoa arvioitiin uudelleen vuoden 2 000 ai-
kana ja sen arvo säilyi ennallaan eli 5 mg/m3 /16/.

6.6 Melu

Mittauksia tehtiin kahdella erilaisella terällä työstöparametrejä muutellen; erilai-
silla pyörimis- ja syöttönopeuksilla sekä kahdella erilaisella materiaalilla. Lisäk-
si on vaihdeltu työstösuuntaa.

Nyt raportoitavissa tuloksissa esitellään vain A-painotettuja äänenpainetasoja.

Tulokset on jaettu periaatteessa kahteen ryhmään, jossa ensimmäinen käsittelee
lähinnä mittaustavan kehittelyyn liittyviä tuloksia, ja toisessa osassa keskitytään
työstötapahtumien ja teräkohtaisten tulosten tarkasteluun.

6.6.1 A-painotettujen melutulosten hajonnat

Taulukko 6. A-painotettujen melutulosten hajonnat,dB.

Alkuperäiset arvot Taustaäänikorjatut

Keski-
arvo

Keski-
hajonta

Min. Max. Keski
arvo

Keski-
hajonta

Min. Max. N

mä sp 93,0 2,71 88,1 97,8 91,9 2,89 86,7 96,9 20

mä it 95,7 1,93 89,7 99,0 95,0 2,06 88,8 98,4 57

md sp 93,2 2,74 86,8 99,4 92,2 2,94 85,6 99,0 13

md it 93,2 1,99 88,5 96,3 92,6 2,15 87,8 96,0 12
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Taulukkoon 6 lasketuissa keskiarvoissa ja hajonnoissa ovat mukana kaikki mi-
tatut tulokset ryhmiteltynä materiaalin ja käytetyn terän mukaan. Keskiarvot
eivät eroa toisistaan kovin paljon, mutta hajonta on melko suuri, sillä pienimmän
ja suurimman mittaustuloksen ero on noin 10 dB-yksikköä.

Taustaäänikorjatuissa tuloksissa hajonta kasvaa alkuperäisiin tuloksiin verrattu-
na. Syynä on se, että äänekkäimpien työstötapahtumien ääniin taustaäänikorjaus
ei vaikuta yhtä paljon kuin hiljaisempiin työstöihin.

Taulukko 7. Alkuperäisten ja taustaäänikorjattujen äänenvoimakkuuden hajonnat, dB.

Alkuperäiset arvot Taustaäänikorjatut

Keski-
arvo

Keski-
hajonta

Min. Max. Keski-
arvo

Keski-
hajonta

Min. Max. N

md sp 18 5 2 10 v 93,0 0,40 92,7 93,4 91,2 0,71 90,7 92,0 3

md it 18 5 2 10 v 91,1 90,4 1

mä it 18 5 2 10 v 91,7 0,21 91,6 92,0 90,7 0,27 90,5 91,0 3

mä sp 18 5 2 10 v 92,9 0,53 92,3 93,4 90,8 0,88 89,9 91,6 3

md it 18 5 2 10 m 95,0 1,86 93,7 96,3 94,6 1,89 93,3 96,0 2

mä it 18 5 2 10 m 96,3 95,9 1

Taulukkoon 7 on valittu melutasoarvot, jotka vastaavat suurinta käytettyä pyö-
rimisnopeutta. Tuloksien tarkastelussa huomioitavaa on, että A-painotetuissa
tuloksissa matalataajuisempi työstöääni vaimenee taustaäänikorjauksessa kor-
keataajuisempaa vähemmän.

6.6.2 Materiaalin vaikutus

Kun pyörimisnopeuden mukainen taustaääni on vähennetty työstön aikaisesta
mittaustuloksesta, valitulla työstöarvovariaatiolla (taulukko 7). A-painotettu
kokonaisäänitasojen keskiarvo vaihtelee työstösuunnan mukaan luokiteltuna
hyvin vähän eri materiaaleilla. Männyn työstössä äänitaso on hivenen korkeampi
kuin MDF-levyn työstössä.
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6.6.3 Terätyypin vaikutus
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Kuva 42. Taustaäänikorjatut mittaustulokset erilaisilla työstöparametreilla, dB.

Tunnisteen luvuista ensimmäinen tarkoittaa pyörimisnopeutta (x 1 000 1/min),
seuraava syöttönopeutta (x 1 000 mm/min), kolmas luku on työstösyvyys (mm),
neljäs leikkaussyvyys (mm) ja viimeinen tunnus tarkoittaa työstösuuntaa (vasta-
syöttö).

Spiraaliterällä taustaäänikorjaus pyörimisnopeudella 18 000 1/min on suurempi
kuin tappiterällä (taulukko 7). Tämän ilmiön voi selittää joko työstömittaustu-
losten tai tyhjäkäyntitulosten erilaiset taajuusjakaumat.

Terätyypin valinnalla ei näytä olevan suurta merkitystä vallitsevaan kokonaisää-
nitasoon, mutta spiraaliterä näyttäisi olevan hieman äänekkäämpi männyn työs-
tössä ja hiljaisempi MDF:n työstössä (kuva 42). Suurilla pyörimisnopeuksilla
tulos on päinvastainen. Ilmiötä voi selittää terien erilainen halkaisija, joka vai-
kuttaa kehänopeuteen ja työstössä poistettavaan materiaalimäärään.
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6.6.4 Pyörimisnopeuden vaikutus

Taustaäänikorjausten jälkeen A-painotetut tulokset eivät juurikaan eroa toisis-
taan, kun pyörimisnopeus on 8 000 1/min tai yli.

Perusoletus on, että äänitaso kasvaa pyörimisnopeuden kasvaessa. Tarkastelua
kuitenkin vaikeuttaa jyrsimen rakenteessa syntyvät resonanssiäänet pyörimisno-
peuden 16 000 1/min lähettyvillä (kuva 42). Ilmiö toistuu pyörimisnopeuden
puolittuessa rakenteen harmonisten värähtelyjen takia.
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Kuva 43. Pyörimisnopeuden vaikutus meluun, dB.
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6.6.5 Syöttösuunnan vaikutus
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Kuva 44. Työstösuunnan vaikutus meluun, dB.

Myötätyöstön äänitaso on noin 5 dB-yksikköä korkeampi kuin vastasyötön (ku-
va 44). Ero on selvemmin näkyvissä taustaäänikorjatuissa arvoissa.
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6.6.6 Työstösyvyyden vaikutus
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Kuva 45. Työstösyvyyden vaikutus meluun, dB.

Työstösyvyys eli steppi ei näyttäisi vaikuttavan äänitasoon merkittävästi. Suu-
rilla pyörimisnopeuksilla spiraaliterätyöstössä alkaa kuitenkin näkyä äänitason
nousua työstösyvyyden kasvaessa (kuva 45). Spiraaliterän halkaisija oli 10 mm,
joten stepillä 5 mm:n terä saattaa repiä reunaa, mikä kohottaa melutasoa.



75

6.6.7 Syöttönopeuden vaikutus
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Kuva 46. Syöttönopeuden vaikutus meluun, vastasyöttö, dB.

Syöttönopeus vastasyötöllä ei näyttäisi vaikuttavan äänitasoon merkittävästi
(kuva 46). Suurilla pyörimisnopeuksilla spiraaliterätyöstössä alkaa kuitenkin
näkyä äänitason nousua työstöpaksuuden kasvaessa.
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Kuva 47. Syöttönopeuden vaikutus meluun, myötäsyöttö, dB.
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Myötäsyötöllä mittauksia tehtiin kattavammin kuin vastasyötöllä. Äänitaso kas-
vaa syöttönopeuden kasvaessa, joskin kovin suoraan verrannollinen kasvu ei ole
(kuva 47).

6.6.8 Leikkaussyvyys vaikutus

Leikkaussyvyyden kasvattaminen näyttäisi kasvattavan äänitasoa (kuva 48).
Mittauksia on kuitenkin vain yhdellä työstöparametrivariaatiolla.
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Kuva 48. Leikkaussyvyyden vaikutus meluun, dB.
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6.6.9 Syysuunnan vaikutus
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Kuva 49. Poikkisyisyyden vaikutus meluun, dB.

Männyn työstössä puun syiden suunnalla ei näyttäisi olevan suurta merkitystä
äänitasoon (kuva 49). Vertailtavia mittauksia on kuitenkin vain yhdellä työstöpa-
rametrivariaatiolla.
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6.6.10 Tappijyrsin, mänty

A-painotetut tulokset, tappiterä 30 mm, mänty
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Kuva 50. Työstösuunnan vaikutus meluun, tappijyrsin.

Vastajyrsintä on myötäjyrsintää hiljaisempi (kuva 50). Melutasot vaihtelevat
kummallakin työstötavalla 5 dB-yksikön rajoissa. Keskiarvojen ero on noin 4
dB-yksikköä.
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Kuva 51. Pyörimisnopeuden vaikutus meluun, tappijyrsin.
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Pyörimisnopeuden kasvaessa melutaso kasvaa (kuva 51). Selvemmin vaikutus
näkyy vastasyötöllä, mutta molemmilla vaikutus on vähäinen.

A-painotetut tulokset, tappiterä 30 mm, mänty

85

90

95

100

0 2 4 6 8 10

syöttö, m/min

d
B

(A
)

myötä, N=46 kpl

vasta, N=11 kpl

sovitekäyrä, myötä

sovitekäyrä, vasta

Kuva 52. Syöttönopeuden vaikutus meluun, tappijyrsin.

Syöttönopeuden kasvattaminen nostaa melutasoa sekä myötäsyötöllä että vasta-
syötöllä (kuva 52).
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Kuva 53. Lastunpaksuuden vaikutus meluun, tappijyrsin.
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Lastunpaksuuteen vaikuttavat pyörimisnopeus ja syöttönopeus. Vastasyötöllä
lastun paksuuden pienentäminen on saatu aikaan pyörimisnopeutta lisäämällä,
joka nostaa myös melutasoa (kuva 53). Myötäsyötöllä lastun paksuus määräytyy
syöttönopeutta lisäämällä, jolloin melu kasvaa lastun kasvaessa. Tulosten ha-
jonta on kuitenkin varsin suuri.

6.6.11 Tappijyrsin, mdf

A-painotetut tulokset, tappiterä 30 mm, mdf
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Kuva 54. Työstösuunnan vaikutus meluun, tappijyrsin.

Vastasyöttö on myötäjyrsintää hiljaisempi. Melutasojen vaihtelu on vastasyöt-
tötuloksissa noin 6 dB-yksikköä ja myötäsyötöllä 3 dB-yksikköä (kuva 54).
Keskiarvojen ero on noin 2 dB-yksikköä.
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A-painotetut tulokset, tappiterä 30 mm, mdf
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Kuva 55. Pyörimisnopeuden vaikutus meluun, tappijyrsin.

Pyörimisnopeuden kasvattaminen ei juurikaan vaikuta melutasoon (kuva 55),
mutta hajonta on suuri ja mittausten lukumäärä varsin vähäinen.
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Kuva 56. Syöttösuunnan vaikutus meluun, tappijyrsin.

Syöttönopeuden kasvattaminen nostaa melutasoa sekä myötäsyötöllä että vasta-
syötöllä (kuva 56). Kokeita on kuitenkin vain kahdella syöttönopeudella.
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A-painotetut tulokset, tappiterä 30 mm, mdf
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Kuva 57. Lastunpaksuuden vaikutus meluun, tappijyrsin.

Vastasyötöllä lastun paksuuden kasvattaminen nostaa melutasoa vähän (kuva
57). Myötäsyötöllä mittaustuloksia on liian vähän vaikutuksien arviointiin.

6.6.12 Spiraalijyrsin, mänty

A-painotetut tulokset, spiraaliterä 10 mm, mänty
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Kuva 58. Työstösuunnan vaikutus meluun, spiraalijyrsin.
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Myötäsyöttötuloksia on vain muutama, joten vastajyrsinnän ja myötäjyrsinnän
meluja ei voida vertailla. Vastajyrsinnässä melutasojen vaihtelu on suuri, noin
10 dB-yksikköä (kuva 58).
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Kuva 59. Pyörimisnopeuden vaikutus meluun, spiraalijyrsin.

Pyörimisnopeuden kasvaessa melutaso kasvaa vastasyötöllä. Myötäsyötön tulok-
sia on vain yhdestä pyörimisnopeudesta (kuva 59).

Sekä syöttönopeuden että lastunpaksuuden vaikutusten arviointiin tulosten ha-
jonta on liian suuri (kuva 60).
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A-painotetut tulokset, spiraaliterä 10 mm, mänty
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Kuva 60. Syöttönopeuden ja lastunpaksuuden vaikutus meluun, spiraalijyrsin.
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6.6.13 Spiraalijyrsin, mdf

A-painotetut tulokset, spiraaliterä 10 mm, mdf
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Kuva 61. Työstösuunnan vaikutus meluun, spiraalijyrsin.

Vastasyöttö myötäjyrsintää hiljaisempi keskiarvojen eron ollessa noin 3 dB-
yksikköä (kuva 61). Melutasot vaihtelevat vastasyötöllä 10 dB-yksikön rajoissa
ja myötäsyötöllä vaihteluväli on noin 7 dB-yksikköä.
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Kuva 62. Pyörimisnopeuden vaikutus meluun, spiraalijyrsin.

Pyörimisnopeuden kasvaessa melutaso kasvaa. Selvemmin vaikutus näkyy
myötäsyötöllä (kuva 62).
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A-painotetut tulokset, spiraaliterä 10 mm, mdf
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Kuva 63. Syöttösuunnan vaikutus meluun, spiraalijyrsin.

Syöttönopeuden kasvattaminen nostaa melutasoa sekä myötäsyötöllä että vasta-
syötöllä (kuva 63).
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Kuva 64. Lastunpaksuuden vaikutus meluun, spiraalijyrsin.

Vastasyötöllä lastun paksuuden pienentäminen on saatu aikaan pyörimisnopeutta
lisäämällä, joka nostaa myös melutasoa (kuva 64). Myötäsyötöllä mittaustulok-
sia on liian vähän vaikutuksien arviointiin.
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6.6.14 Tylsä spiraalijyrsin, mänty

A-painotetut tulokset, tylsä spiraaliterä 1, Mänty
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Kuva 65. Työstösuunnan vaikutus meluun, spiraalijyrsin, tylsä.

Tylsällä terällä myötäsyöttö on huomattavasti meluisampi kuin vastasyöttö (ku-
va 65). Terävän terän meluun verrattuna tylsä terä meluaa enemmän myötäsyö-
töllä. Vastajyrsinnässä melutasot eivät merkittävästi eroa terävän terän arvoista,
mutta pinnanlaatu on selvästi huonompi.

6.6.15 Terägeometria

Terägeometrian vaikutusta meluun tutkittiin samasta terärungosta tehdyillä nel-
jällä eri terällä. Lähtökohtana oli 30 mm halkaisijaltaan oleva 2-leikkuinen ko-
vametallinen tappijyrsin (terä 1), josta hiottiin kolme muuta eri teroituskulmilla
olevaa terää:

terä 1 α = 25°, β = 55°, γ = 10°
terä 2 α = 45°, β = 35°, γ = 10°
terä 3 α = 10°, β = 70°, γ = 10°
terä 4 α = 15°, β = 65°, γ = 10°.
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A-painotettujen mittaustuloksista VTT:n NC-koneella nähdään, että vastasyö-
töllä (kuva 66), työstettäessä terällä 2 syntyy vähiten melua lähes kaikilla työs-
töparametreilla. Vastaavasti terä 4 on eniten melua tuottava.

Vastaavasti työstettäessä mäntyä myötäsyötöllä terä 2 on lähes aina hiljaisin ja
terä 1 meluisin (kuva 67).
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Kuva 66. Terägeometrian vaikutus melutasoon, mänty, vastasyöttö.
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Kuva 67. Terägeometrian vaikutus melutasoon, mänty, myötäsyöttö.
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Kuvaajista nähdään, että myötäsyötöllä työstettäessä melutaso on vastasyöttöä
korkeampi ja vaihtelut eri terien välillä suuremmat. Molemmilla työstösuunnilla
on terä 2 hiljaisin lähes kaikissa koeajoissa. Myötäsyötöllä terä 1 on useimmissa
kokeissa meluisin ja vastasyötöllä terä 4.

Pienimmät erot eri terien välillä on vastasyötöllä työstettäessä kierrosnopeuksilla
16 000 1/min ja 18 000 1/min. Molemmilla syöttösuunnilla on havaittavissa
selviä tasoeroja melussa eri kierrosnopeuksien välillä.

Pyörimisnopeuden kasvaessa melutaso kasvaa kaikilla terillä. Myös syöttöno-
peuden kasvu lisää melua, mutta vaikutus on vähäinen.

Lastunpaksuuden kasvaessa melutaso alenee, koska lastunkoko määräytyy pyö-
rimisnopeuden muutoksista.

Kuvassa 68 on esitetty teroituskulman vaikutus melutasoon.

A-painotetut tulokset, terotuskulman vaikutus, mänty
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Kuva 68. Teroituskulman vaikutus melutasoon.

Vasta- ja myötäsyötöllä maksimimelutaso saavutetaan 55–65° teroituskulmilla.
Minimi melutaso saatiin koeterillä teroituskulmalla 35°.
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6.6.16 Tappijyrsin, mänty, TAIK

Vastasyöttö on myötäjyrsintää hiljaisempi. Melutasojen vaihtelu on vastasyöt-
tötuloksissa noin 7 dB-yksikköä ja myötäsyötöllä 8 dB-yksikköä. Keskiarvojen
ero on noin 5 dB-yksikköä.

Pyörimisnopeuden, syöttönopeuden ja lastunpaksuuden kasvattaminen nostavat
melutasoa. Selvimmin nousu näkyy syöttönopeuden kasvaessa.

6.6.17 Tappijyrsin, mänty, vertailu TAIK ja VTT

Normaalia tappijyrsintä käyttäen eri NC-koneilla työstettiin mäntyä tulosten
yhdenmukaisuuden toteamiseksi. VTT:n NC-koneen syöttönopeusalue rajoittuu
huomattavasti alemmaksi kuin TAIK:n koneella. Molemmilla koneilla käytettiin
syöttönopeuksia 1–10 m/min, joiden tulosten avulla melutasot saatiin vastaa-
maan toisiaan. Mikrofonin etäisyyseron ja tilojen erilaisuudesta aiheutuva mit-
taustulosten tasoero oli 6,7 dB-yksikköä. Kuvissa 69 ja70 on mittaustulokset
sekä sovitekäyrät.

A-painotetut vertailutulokset, terä 1, Mänty
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Kuva 69. Työstösuunnan vaikutus meluun, vertailutyöstöt.
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A-painotetut vertailutulokset, terä 1, Mänty
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Kuva 70. Syöttönopeuden vaikutus meluun, vertailutyöstöt.

Syöttönopeuden vaikutukset melutasoon ovat molemmilla koneilla saman suun-
taiset. Melu kasvaa syöttönopeuden kasvaessa ja myötäsyöttö on koko syöttöno-
peusalueella meluisampi kuin vastasyöttö.

6.6.18 Teollisuusmittaukset

Mittaukset tehtiin normaalin tuotannon lomassa, jolloin ei päästy vaikuttamaan
materiaaleihin ja työstöparametreihin. Teollisuusmittauksista ei siten saatu ver-
tailumittauksia melutasoille eri työstöparametreilla ja materiaaleilla. Mittauksen
tuloksena saatiin kuitenkin eri työstöjen vaikutus melutasoon kahdella eri ko-
neella.

Mittaustulokset työstömelumittauksesta terän läheisyydestä ovat taulukossa 8.
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Taulukko 8. Mittaustulokset terän läheisyydestä.

Työstö-
vaihe nro

Kone/tilanne Lmax Lmin LAeq15s(dB)

1 Kone 1/ulkokehä alaosa 110,8 101,6 106,8

2 Kone 1/ulkokehä yläosa 102 97,3 99,4

3 Kone 1/sisäkehä 112,4 103,7 108,2

4 Kone 1/taustaääni (reikien poraus) 90,6 89,2 89,8

1 Kone 2/reunajyrsintä 96,3 89,2 93,4

2 Kone 2/särmäys 106,3 87,2 98,6

3 Kone 2/taustaääni (poraus) 88,8 86,4 87,6

Koneella 1 taustaääni oli tasaista kohinaa, joka syntyi pääosin puruimun melus-
ta. Jyrsinnän äänet peittävät muut äänet, mutta porausvaiheessa ilmakohina ja
paineilmasuihkujen äänet hallitsevat.

Koneen 2 taustamelu oli peräisin purunpoiston imuäänistä, mutta myös lähistön
muut työstökoneet vaikuttivat melutasoon. Koneella 2 melutasoa nostaa myös
puhdistuksessa käytettävän paineilman suhina.

Työskentelyalueilta saadut tulokset ovat taulukossa 9.

Taulukko 9. Mittaustulokset työskentelyalueella.

7 Kone/ työstötilanne Lmax Lmin LAeq15s(dB)

1 Kone 1/ulkokehä alaosa 98,8 92,3 95,4

2 Kone 1/ulkokehä yläosa 89,6 85,5 87,8

3 Kone 1/sisäkehä 99,2 92,9 96,9

4 Kone 1/taustaääni (reikien poraus) 84,9 82,1 83,4

1 Kone 2/reunajyrsintä 89,1 84,7 86,2

2 Kone 2/särmäys 89,3 84,5 86,7

3 Kone 2/taustaääni (poraus, paineilma) 89,3 84,5 86,3
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Koneen 1 työskentelyalueella jyrsinnän äänet erottuvat hyvin taustaäänestä.
Työntekijän kannalta päivittäinen melualtistus 85 dB(A) ylittynee. Jos porauksen
ja kappaleen vaihdon aika koko työajasta on noin puolet, päivittäiseksi melual-
tistustasoksi tulee 92 dB(A).

Koneella 2 melutasojen vaihtelu on vähäistä, joten työntekijän päivittäiseksi
melualtistustasoksi tullee 86 dB(A).

Tuotantotiloissa työstökoneen ympäristössä olevien muiden äänekkäiden konei-
den melu ja purunpoistojärjestelmän imu hallitsevat hiljaisten työvaiheiden ai-
kaista ääntä, jos mikrofoni sijoitetaan työskentelyalueelle.

Kun mikrofoni sijoitetaan mahdollisimman lähelle terää, mutta ilmavirtojen ja
purusuihkun kannalta suojaiseen paikkaan, imuääni hallitsee silloinkin. Jyrsin-
nän ääni on kuitenkin riittävän voimakasta, joskin työstettävä kappale voi estää
äänen suoraa kulkua mikrofoniin, jolloin ääni vaimenee. Tällaisen äänivarjon
vaikutus oli tehdyissä mittauksissa noin 5 dB-yksikön luokkaa.

Työstömelu saattaisi olla hyödyllistä mitata suuntaavalla mikrofonilla, jotta ym-
päristön äänet vaikuttaisivat mahdollisimman vähän työstön ääneen. Tällöin
mikrofonin suuntaaminen terään päin tulisi tehdä tarkasti. Työntekijän melual-
tistuksen arviointiin ei suuntamikrofonin tuloksia voisi käyttää.

6.7 Pölyn ja melun keskinäinen riippuvuus

Ajoparametreista vain kierrosnopeuden kasvattaminen lisäsi sekä pölyn että
melun määrää (kuva 71). Kierrosnopeuden kaksinkertaistaminen lisäsi esim.
männyn työstössä syntyvän pölyn määrän yli kaksinkertaiseksi ja äänienergian
määrää noin 40 %. (1,5 dB). Muiden tutkittujen parametrien vaikutukset olivat
eri suuntaiset melun ja pölyn määriin tai muuten vähäiset.
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Mäntytyöstön A-painotetut melutulokset ja kokonaispölymäärät 
kokeissa vuosina 1998-1999 terähalkaisijalla 30 mm
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Kuva 71. Kierrosnopeuden vaikutus syntyvän pölyn ja melun määriin mäntyä
työstettäessä.

6.8 Tärinämittaus

Tärinäarvot on jätetty raportin ulkopuolelle, koska tulosten hajonta oli aivan
liian suurta päätelmien tekemiseksi. Tärinän mittaus on erittäin tarkkaa ja kiin-
nityspaikkakohtaista, ja sitä häiritsevät terän tasapainotuserot, kappaleen kiinni-
tyksen tasaisuus ja terän paikasta riippuvat värähtelymuotojen muutokset. Karan
värähtelyjen muutokset ovat pieniä, joten tämänkään perusteella ei voida eri
työstöjä erottaa toisistaan.

6.9 Pinnansileys

Pinnansileyksiä mitattiin kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisen mittausjakson
aikana työstetyistä kappaleista mitattiin pinnansileydet männyn ja MDF:n työs-
töistä. Taulukossa 10 on ensimmäisen mittausjakson tulokset.
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Taulukko 10. Ensimmäisen mittausjakson tulokset.

Pinnakarheudet

R z R a
Nro T iedosto K a K a

1 M M D F16
2 M M D F162 46,5 10,8
3 M M D F16P 34,9 7,5
4 M M AN 08P 51 11,4
5 M M AN 08K 48,2 9,8
6 M M AN 08A 85,4 19,4
7 M M AN 08A2 64,2 14,5
8 M M AN 08K2 49,8 11,0
9 M M AN 08P2 40,5 9,0

10 M M AN 05P 39,3 8,1
11 M M AN 05K 34,2 6,8
12 M M AN 05A 53,7 11,1
13 M M AN 05A2 35,5 7,0
14 M M AN 05K2 36,2 7,8
15 M M AN 05P2 40,3 8,8
16 M M AN 06P 178,2 49,9
17 M M AN 06K
18 M M AN 06A2 142,4 36,6
19 M M AN 06K2 45,7 10,6
20 M M AN 06P2 52,9 13,0

Männyllä mitatut pinnansileydet kuuluvat pääosin luokkaan 4 Rz arvon perus-
teella /1/ eli ne vastaavat oikohöylällä saavutettavaa pinnansileyttä. Vastaavasti
Ra-arvon perusteella puolet (8) kuuluu luokkaan 4, 6 luokkaan 5 ja 2 luokkaan 6.
Mittauksissa 16 ja 18 on työstösuunta ollut kohtisuoraan puun syitä vastaan,
mikä selittää suuret pinnankarheuden arvot.

MDF:n pinnansileyden Rz-arvot kuuluvat luokkaan 4 eli vastaavat oikohöylällä
saavutettavaa pinnansileyttä ja Ra-arvot kuuluvat luokkiin 4 ja 5.

Toisessa pinnansileyden mittausjaksossa mitattiin työstöjäljen pinnan laatua
neljällä eri terägeometrian omaavilla terillä työstetyistä mäntykappaleista. Kap-
paleita työstettiin VTT:n työstökoneella neljällä eri terävällä terällä 128 kpl ja
yhdellä tylsällä terällä 8 kpl sekä TAIK:n työstökoneella yhdellä terävällä terällä
80 kpl.
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Taulukko 11.Pinnansileydet eri terillä ja työstösuunnilla, VTT.

T1, myötä Rz1 Ra1 Rz2 Ra2

min 27,9 5,5 31,2 7,2

max 56,9 14,3 192,3 41,0

ka 42,1 9,4 86,8 19,1

T1, vasta Rz1 Ra1 Rz2 Ra2

min 35,8 9,0 28,9 5,7

max 87,8 25,5 53,2 14,6

ka 48,6 14,2 41,1 9,5

T2, myötä Rz1 Ra1 Rz2 Ra2

min 34,0 6,6 43,7 8,7

max 58,1 14,0 141,3 33,3

ka 43,2 9,4 75,2 16,2

T2, vasta Rz1 Ra1 Rz2 Ra2

min 32,8 6,7 26,7 5,3

max 62,2 16,1 61,2 14,4

ka 47,7 10,7 42,4 9,3

T3, myötä Rz1 Ra1 Rz2 Ra2

min 25,4 5,0 35,7 6,9

max 51,1 11,9 155,2 31,4

ka 37,2 7,9 77,2 16,0

T3, vasta Rz1 Ra1 Rz2 Ra2

min 33,9 7,0 32,3 6,7

max 52,1 15,1 61,4 13,7

ka 42,1 9,5 39,8 8,4

T4, myötä Rz1 Ra1 Rz2 Ra2

min 25,8 5,5 31,8 6,6

max 55,8 11,7 124,1 25,3

ka 40,2 8,5 80,8 16,5

T4, vasta Rz1 Ra1 Rz2 Ra2

min 36,0 7,6 24,2 5,3

max 56,7 19,6 86,7 27,6

ka 45,5 10,5 43,0 10,0

T5, myötä Rz1 Ra1 Rz2 Ra2

min 37,2 9,2 77,3 16,5

max 214,0 55,0 418,0 117,0

ka 92,3 22,7 233,2 64,8

T5, vasta Rz1 Ra1 Rz2 Ra2

min 27,9 6,5 79,4 16,4

max 41,3 8,5 138,0 40,2

ka 32,3 7,7 98,7 24,3
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Pinnansileydet mitattiin jokaisesta työstöstä kahdesta eri kohtaa. Terillä 1–4
pinnansileyden Rz1-arvot kuuluvat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta Rz-
luokkaan 4 (30–70 µm), joka vastaa pinnanlaadultaan männyllä jyrsintää tai
oikohöyläystä. Rz2-arvot vastasyötön osalta kuuluvat yhtä poikkeusta lukuun
ottamatta Rz-luokkaan 4 ja myötäsyötön osalta pääosin Rz-luokkaan 4, mutta
osa arvoista on huonompia väärän mittauspaikan valinnan vuoksi.

Tylsällä terällä (terä 5) ajettaessa mittaustulosten hajonta on hyvin suuri. Myötä-
syötöllä saadaan keskimäärin huonompaa pinnanlaatua kuin vastasyötöllä, Rz-
luokka 5 ja 6. Vastasyötöllä jopa tylsällä terällä päästään melko lähelle hyvää
pinnanlaatua.

Taulukko 12. Pinnansileydet eri pyörimisnopeuksilla ja työstösuunnilla, TAIK.

T1, myötä, 10 000 Rz1 Ra1 Rz2 Ra2

min 33,2 6,7 23,1 4,7

max 72,5 14,7 118,3 31,6

ka 43,7 9,6 48,6 11,5

T1, myötä, 13 000 Rz1 Ra1 Rz2 Ra2

min 22,6 4,7 20,8 4,6

max 53,7 12,0 53,5 10,8

ka 39,3 8,2 39,6 8,2

T1, myötä, 18 000 Rz1 Ra1 Rz2 Ra2

min 32,5 6,8 31,3 6,4

max 78,8 16,9 73,5 14,1

ka 42,6 9,0 40,9 8,4

T1, vasta, 10 000 Rz1 Ra1 Rz2 Ra2

min 35,3 7,1 33,8 7,7

max 58,5 11,2 64,0 16,4

ka 42,4 8,7 46,2 10,6

T1, vasta, 13 000 Rz1 Ra1 Rz2 Ra2

min 32,2 6,5 29,3 6,0

max 54,5 13,4 58,3 15,7

ka 40,3 9,0 42,0 9,6

T1, vasta, 18 000 Rz1 Ra1 Rz2 Ra2

min 29,7 6,0 26,5 5,5

max 52,2 11,2 77,2 17,9

ka 38,6 8,1 43,0 9,4



99

Terällä 1 saadaan lähes poikkeuksetta hyväksyttävää Rz-luokkaan 3 kuuluvaa
pinnalaatua riippumatta työstösuunnasta.

6.10 Mittaustulosten hajontaan vaikuttavia tekijöitä

Materiaaliominaisuuksista johtuvia hajontaa aiheuttavia tekijöitä ovat (etenkin
männyllä)

- epähomogeenisuus, oksaisuus (tuore tai kuiva)
- sydänhalkeamat
- reunarepeytymiset
- syykuvioiden suunta
- tiheysvaihtelut
- kosteusvaihtelut ja
- kokeiden toistettavuus on huono.

Pölymittauksissa kanavistoista mahdollisia hajontaa aiheuttavia tekijöitä ovat

- lastuista irtoavan pölyn määrä
- kopissa olevan tai jäävän tai siirtyvän pölyn määrä
- näytteenoton edustavuus
- näytteenoton poikkeaminen isokineettisyydestä
- punnitustarkkuus ja
-näytteenoton tilavuusvirran tarkkuus.

Melumittauksien mahdollisia hajontaa aiheuttavia tekijöitä ovat

- voimakas taustamelu ja
- työstöstä aiheutuvan koneen värinän aiheuttama melu.

Terien laatu:

- terän kuluminen työstön aikana, yhden terätyypin mittaukset samalla terällä
- terien alkutylsytys (ajo ennen mittausta ns. käyttöterävyyteen puuttuu)
- terien kulumisen tarkkailu ja
- vertailutyöstöjä ei ole tehty useilla samanlaisilla terillä.
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7. Yhteenveto

Kokeissa mitattiin työstössä syntyvän melun ja pölyn lisäksi tuotteen pinnan
laatua. Lähes poikkeuksetta terävillä ja käyttöterävillä terillä saadaan pinnanlaa-
duksi Rz-luokkaan 4 kuuluvaa pinnanlaatua, joka vastaa normaalisti jyrsinnässä
tai oikohöyläyksessä syntyvää pinnanlaatua. Sen sijaan tylsillä terillä pinnan-
laatu oli huonompi.

7.1 Pöly

Tehdyissä kokeissa MDF:n työstössä syntyvän pölyn määrä oli moninkertainen
(27-kertainen) männyn työstössä syntyvän pölyn määrään verrattuna.

Tappijyrsimellä syntyvän pölyn määrä oli moninkertainen (3,6-kertainen) spi-
raalijyrsimeen verrattuna MDF:n työstössä. Männyn työstössä ero ei ollut tilas-
tollisesti merkitsevä.

Kierrosnopeuden lisääminen kasvatti syntyvää pölymäärää sekä tappijyrsimellä
että spiraalijyrsimellä työstettäessä sekä mäntyä että MDF-levyä. Kierrosnopeu-
den kaksinkertaistuessa pölymäärä moninkertaistui.

Kehänopeuden kasvu lisäsi syntyvän pölyn määrää. Kehänopeuden vaikutus
pölypäästöön oli voimakkaampaa spiraalijyrsimellä kuin tappijyrsimellä työs-
tettäessä sekä mäntyä että MDF-levyä.

Syöttösuunnalla oli vaikutusta vain spiraaliterällä mäntyä työstettäessä. Vasta-
syötöllä syntyvän pölyn määrä oli kaksinkertainen myötäsyöttöön verrattuna.

Syöttönopeuden kasvattaminen ei lisännyt syntyvän pölyn määrää tilastollisesti
merkittävästi.

Keskimääräisen lastunpaksuuden kasvattaminen pienensi pölypäästöä MDF:n ja
männyn työstössä, kun kaikki tehdyt kokeet otettiin huomioon. Lastunpaksuus
riippuu pyörimisnopeudesta ja syöttönopeudesta. Lastunpaksuus kasvaa pyöri-
misnopeuden pienentyessä tai syöttönopeuden kasvaessa.
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7.2 Melu

Melua mitattaessa tuloksien hajonta on melko suuri etenkin männyn työstössä
männyn epähomogeenisuuden takia. Melutulokset on esitetty A-painotettuina
äänenpainetasoina.

Kaikilla terätyypeillä ja materiaaleilla vastasyötön melutaso on myötäsyöttöä
hiljaisempi. Mittaustulosten keskiarvojen tasoerojen vaihtelevat 1–5 dB-
yksikköä niissä mittauksissa, joissa vertailu voitiin tehdä. Tylsällä terällä ajet-
taessa syöttösuunnan vaikutus oli vielä suurempi kuin terävillä terillä eli noin 12
dB-yksikköä.

Pyörimisnopeuden ja syöttönopeuden kasvattamisella oli molemmilla samanlai-
nen vaikutus melutasoon riippumatta työstösuunnasta. Melutaso kasvoi pyöri-
misnopeuden tai syöttönopeuden kasvaessa. Terätyypistä ja työstettävästä mate-
riaalista riippuu kumpi korreloi voimakkaammin melutason kanssa.

Teroituskulman vaikutus on voimakkaampaa myötäsyötöllä kuin vastasyötöllä.
Molemmilla työstösuunnilla pienimmät melutasot saavutetaan teroituskulmalla
35° ja maksimimelutaso teroituskulmalla 55°–65°.

Vertailumittaus toisella työstökoneella suoritettiin konekohtaisten vaikutusten
eliminoimiseksi. Samalla terällä ja samoilla parametreilla ajettaessa syöttöno-
peuden ja syöttösuunnan vaikutus on molemmilla koneilla samankaltainen. Melu
kasvaa syöttönopeuden kasvaessa ja myötäsyöttö on meluisampi koko syöttöno-
peusalueella kuin vastasyöttö.

7.3 Pölyn ja melun keskinäinen riippuvuus

Ajoparametreista vain kierrosnopeuden kasvattaminen lisäsi sekä pölyn että
melun määrää. Kierrosnopeuden kaksinkertaistaminen lisäsi esim. männyn
työstössä syntyvän pölyn määrän yli kaksinkertaiseksi ja äänienergian määrää
noin 40 %. (1,5 dB). Muiden tutkittujen parametrien vaikutukset melun ja pölyn
määriin olivat erisuuntaiset tai muuten vähäiset.
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Loppusanat

Tutkimus osoitti selvästi, että puuntyöstössä syntyvän pölyn ja melun määrää
voidaan olennaisesti pienentää muuttamalla työstön parametereja. Myös
työstettävällä puumateriaalilla on erittäin suuri vaikutus pölyn ja melun päästöi-
hin.

Jatkotutkimusten tarve on ilmeinen, koska halvin tapa ihmisen suojelemiseksi
pölyltä ja melulta on työstöparametrien hallittu muuttaminen. Seuraavissa tut-
kimusvaiheissa tulisi jatkaa työstön parametrien vaikutusten selvittämistä laa-
jemmilla muuttujien vaihteluväleillä ja eri puumateriaaleilla. Erityisesti tulisi
kiinnittää huomiota käytännön ohjeiden ja säätöjärjestelmien kehittämiseen tut-
kimuksen tulosten hyödyntämiseksi teollisuusolosuhteissa.
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