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JOHDANTO
Leikkuunesteiden käytössä on tärkeää huomioida ympäristö- ja työterveysasiat,
koska nesteet sisältävät useita ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Kun
nesteiden laatua tarkkaillaan mittauksin ja käytetään kuhunkin työhön sopivia
nesteitä sekä huolehditaan nesteiden uusiokäytöstä puhdistuksen avulla, säästetään
myös kuluja ja työvoimaa. Kierrätystä voidaan käyttää myös lastujenkäsittelyssä
erottamalla leikkuuneste ennen lastujen briketöintiä. Myös laki ohjaa
leikkuunesteiden käyttöä esimerkiksi työpaikan ilmanlaadun ja jätenesteiden
puhdistuksen suhteen.
Tämä opaskirja on tehty osana Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan
opetus- ja tutkimusyksikön projektia ”LEIKKO – Leikkuunesteiden kierrätyksen
ja jätehuoltopalveluiden kehittäminen kone- ja metalliteollisuudessa”. Projektin
tavoitteena on parantaa kone- ja metalliteollisuuden yritysten leikkuunesteiden
käyttö-, kierrätys- ja jätehuoltoprosesseja suhteessa ympäristöön, taloudellisuuteen
ja työturvallisuuteen kestävän kehityksen mukaisesti. Projekti on Euroopan Unionin
osarahoittama (EAKR / Tekes) hanke ja hankkeessa yhteistyössä ja rahoituksessa
mukana olevia yrityksiä ovat Aquator Oy, Ekokem Oy Ab, Houghton Finland
Oy, Hydroline Oy, Kemira Oyj / Kemira Water Finland, Ponsse Oyj ja Toolfac
Oy.
Työn tavoitteena oli luoda opaskirja leikkuunesteistä ensisijaisesti konepajojen
käyttöön helpottamaan leikkuunesteiden hankintaa, käyttöä sekä jätehuoltoa. Opas
käsittelee yleisesti leikkuunesteitä ja niiden lisäaineita, nesteiden käyttöturvallisuutta,
puhdistusta uusiokäyttöä varten, nestejärjestelmän suunnittelua, jätehuoltoa ja
lastujenkäsittelyä uusimpien tietojen ja tekniikkojen perusteella. Oppaassa on pyritty
esittämän asiat selkeästi ja johdonmukaisesti, jotta niistä saadaan esimerkiksi
nesteiden laaduntarkkailuun ja puhdistusjärjestelmien valintaan tietoa
mahdollisimman helposti.
Työhön kuuluvat myös erilliset taulukot (osio 10) yleisistä Suomen markkinoilla
olevista leikkuuneste- ja lisäainetoimittajista sekä leikkuunesteiden käytössä
tarvittavista lisävarusteista, kuten pH-mittarit, refraktometrit, lastunkäsittelyjärjestelmät, pumput ja putket sekä puhdistuslaitteet.
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2. LEIKKUUNESTEET JA NIIDEN LISÄAINEET
2.1. Leikkuu- eli lastuamisnesteet ja niiden käyttö
Leikkuu- eli lastuamisnesteet – käytetään myös nimitystä työstönesteet – ovat
joko täysöljyjä, vettä, öljyä ja lisäaineita sisältäviä emulsioita, puolisynteettisiä
tai synteettisiä nesteitä (taulukko 4, sivu 58). Leikkuunesteitä käytetään
teollisuudessa jäähdyttämiseen/voitelemiseen ja metallihiukkasten työstökohdasta poiskuljettamiseen yleisesti metallikappaleiden työstössä, kuten
sorvaamisessa, poraamisessa ja (märkä)hionnassa. Yleensä käytetään emulsiopohjaisia laimennettuja leikkuunesteitä. /1;2;4;5;8/
Leikkuunestetiivisteet laimennetaan käyttöä varten yleensä vedellä 2 - 10prosenttiseksi liuokseksi, joten työstösysteemissä kiertävän leikkuunesteseoksen
vesipitoisuus on noin 90 - 98 %. Vesi toimii käyttönesteessä liuottimena ja
jäähdyttäjänä. Veden haihtuminen laimennetusta käyttönesteestä lisää
leikkuunestepitoisuutta käyttöliuoksessa. /1;2;4;5/
Leikkuunesteitä käytettäessä on huolehdittava, ettei niistä aiheudu terveys- ja
ympäristöhaittoja, eikä myöskään haittaa tai ennenaikaista kulumista työkoneille.
Leikkuunesteiden käyttöä voidaan joissain tapauksissa vähentää ja käyttää tilalla
esimerkiksi paineilma- tai hiilidioksidijäähdytystä. Kuitenkin joissakin
työstötilanteissa, kuten syvien reikien porauksessa, leikkuunesteiden runsas käyttö
on edellytys työn onnistumiselle. /2;4;5;8;29/
2.1.1. Leikkuuöljyt (suorat öljyt)
Leikkuu(täys)öljyt ovat mineraali- tai kasvisöljyä. Nykyään leikkuuöljyt ovat yleensä
tehokkaasti puhdistettu, jotta PAH-yhdisteiden määrä pysyy pienenä. Täysöljyissä
ei ole vettä, mutta muita lisäaineita, kuten rikkiä, fosforia ja klooria, ne voivat
sisältää esimerkiksi lämmön- ja paineensietokyvyn parantamiseksi. Öljyjä käytetään raskaissa työkohteissa (kuva 1, sivu 9), joissa koneissa käytetään pientä
kierrosnopeutta, eikä tarvita suurta jäähdytyskykyä. Tällöin kuitenkin halutaan
hyvä voitelukyky ja lämmön- ja paineensietokyky. Öljyjen jäähdyttävät ominaisuudet
ovat huonommat kuin emulsioiden tai synteettisten leikkuunesteiden, lähinnä siksi
ettei niissä ole vettä. /1;3;5/
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Kuva 1. Suoria öljyjä käytetään raskaissa työkohteissa. Öljyjen perusvaatimuksiin kuuluvat mm. sopiva
viskositeetti ja lisäaineistus sekä
työstökohteen puhtaana pitäminen.
Nestettä voidaan syöttää kuvan
mukaisesti nestevirtana tai vaihtoehtoisesti öljysumusuihkuna.
Kuva: Houghton Finland.

2.1.2. Emulsiot
Emulsioiden perusraaka-aine on öljy, tiivisteessä sitä on noin 30 - 85 %. Öljy voi
olla joko synteettistä, mineraali- tai kasvisöljyä. Emulsiot ovat yleisimmin käytettyjä
leikkuunesteitä (kuva 2). Niihin on sekoitettu lisäaineita, kuten emulgaattoreita
joka saa aikaan pysyvän emulsion, ruosteen-, hapettumisen- ja vaahdonestoaineita
sekä mikrobien kasvua estäviä biosidejä. Emulsioita myydään veteen
sekoitettavina tiivisteinä, joiden sekoitussuhde on 1/10 - 1/20. Sekoittamisen
olisi hyvä tapahtua kullekin nesteelle sopivassa lämpötilassa, valmistajan ohjeiden
mukaisesti. /1;2;3/

Kuva 2. Vesisekoitteisen emulsioleikkuunesteen käyttöä voiteluaineena
(nestemäinen syöttö).
Kuva: Houghton Finland.
9

2.1.3. Puolisynteettiset leikkuunesteet
Puolisynteettiset leikkuunesteet sisältävät – käyttöliuoksena – noin 5 - 30 %
vahvasti puhdistettua raakaöljyä, 30 - 50 % vettä sekä lisäaineita.
Puolisynteettinen leikkuuneste on rakenteeltaan myös emulsio, mutta sen
mineraaliöljypitoisuus on 2 - 30 % pienempi. Emulgaattoripitoisuus on niissä
yleensä suurempi kuin tavallisissa emulsioissa, jolloin pisarakoko on pienempi
ja syntyy niin sanottu mikroemulsio. Näissä leikkuunesteissä on yleensä lisäaineina
korroosionestoaineita, biosidejä ja voiteluaineita sekä mahdollisesti EPlisäaineita. Niiden voitelukyky on yleensä huonompi kuin emulsioiden ja
jäähdytyskyky vastaavasti parempi. Puolisynteettisissä leikkuunesteissä lastut
laskeutuvat pohjalle paremmin kuin emulsioissa. /1;2;3/
2.1.4. Synteettiset leikkuunesteet
Synteettiset leikkuunesteet muodostuvat vedestä ja voitelevista kemikaaleista, kuten
amiineista ja saippuasta. Synteettiset leikkuunesteet eivät sisällä öljyä, vaan
käyttöominaisuudet saadaan aikaan muiden aineiden avulla. Synteettiset
leikkuunesteet ovat voimakkaasti ihoa ärsyttäviä, koska niillä on suuri lisäaine- ja
saippuapitoisuus. /1;3;5/
2.1.5. Ympäristöystävälliset leikkuunesteet
Ympäristöystävällisillä leikkuunesteillä tarkoitetaan biologisesti hajoavia
kasvisöljypohjaisia leikkuuöljyjä tai emulsioita, jotka ovat valmistettuja uusiutuvista
luonnonvaroista. Niiden joukkoon joutuu käytön aikana vieraita aineita, joiden
laskeminen viemäriverkkoon rajoitettua. Mikäli sallitut pitoisuudet ylitetään,
joudutaan käytetty neste hävittämään ongelmajätelaitoksella tai omilla laitteistoilla
tai erottelemaan aineet. Vieraita aineita ovat esimerkiksi kiintoaineet – esim.
lastut, metallipöly, biosidit – ja vuotoöljyt. Suomessa mm. Oy Pinifer Ltd,
Solmaster Oy, Houghton Finland ja YTM Industrial Oy myyvät biohajoavia
leikkuunesteitä.
/1/

2.2. Lisäaineet
Leikkuunesteisiin lisätään lisäaineita niiden ominaisuuksien parantamiseksi
työstötilanteissa. Tällaisia ominaisuuksia ovat mm. lämmön- ja paineensietokyky,
leikkuunesteeseen joutuvien epäpuhtauksien jakauttaminen, mikrobien kasvun
estäminen, vaahdon muodostumisen estäminen ja viskositeetti-indeksin
parantaminen. /1;6/
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2.2.1. Hapettumisenestoaineet
Hapettumista estävien lisäaineiden eli antioksidanttien tarkoitus on pidentää
leikkuunesteen tai muun voiteluöljyn käyttöikää hidastamalla kemiallista
vanhenemista.
Antioksidantit estävät orgaanisten aineiden hapettumista ja nesteiden
ominaisuuksien huononemista. Yleisiä hapettumisenestoaineita ovat rikki- ja
fosforiyhdisteet, amiinit ja fenolijohdannaiset. /1;6/
2.2.2. EP-lisäaineet
Korkeapainelisäaineet (EP, extreme pressure = erityisen korkea paine) luovat
voitelevan kalvon leikkuunesteen ja metallipintojen välille korkeassa paineessa ja
lämpötilanteessa, jolloin voitelukyky normaalisti heikentyy. Voitelukalvo vähentää
kitkaa ja suojaa metallia. EP-lisäaineita ovat rikkiä, klooria ja fosforia sisältävät
yhdisteet, kuten rasvahappojen rikitetyt esterit ja klooratut hiilivedyt sekä
fosforihapon esterit. EP-lisäaineita tarvitaan raskaissa työkohteissa ja voiteluaineissa, kuten hydrauliikka- ja vaihteistoöljyissä. EP-lisäaineita voidaan
käyttää huomattavan korkeissa lämpötiloissa, jopa 1 000 °C:ssa. /1;6/
2.2.3. Emulgaattorit
Emulgaattoreilla saadaan aikaan tasalaatuinen öljyn ja veden seos, emulsio.
Emulgaattoreita voidaan käyttää myös useiden emulgaattoreiden yhdistelminä.
Yleisiä emulgaattoreita ovat saippuat, synteettiset vesipesuaineet ja rasva-alkoholit.
Emulgaattorin pitoisuus on emulsioleikkuunesteissä (tiiviste) 5 - 20 %,
puolisynteettisissä 5 - 10 % ja synteettisissä 5 - 10 %. /1;29/
2.2.4. Korroosionestoaineet
Korroosionestoaineet suojaavat metallipintoja hapettumis- ja kosteushaittavaikutuksilta, joten niitä on käytettävä runsaasti vettä sisältävien emulsioiden
tai synteettisten leikkuunesteiden kanssa. Korroosionestoaineet voivat asettua
metallin pinnalle suojaavaksi kalvoksi tai muodostaa metallin pinnalle suojaavan
oksidikerroksen. /1;6/
Korroosionesto voidaan jakaa fysikaaliseen ja kemialliseen korroosionestoon.
Fysikaalinen korroosionesto tapahtuu pitkäketjuisten hiilivetyjen tarttuessa
polaarisina molekyyleinä metallin pinnalle. Kemiallinen korroosionesto tapahtuu
metallipinnan elektrokemiallisen potentiaalin muuttamiseen perustuen. /1;6/
Korroosionestoaineina käytetään mm. typpiyhdisteitä, fosforihappojen
11

johdannaisia, kromiyhdisteitä ja nitraatteja. Myös monet emulgaattorit voivat
toimia korroosionestoaineina. /1;6/
2.2.5. Mikrobienestoaineet, biosidit
Biosidit ovat aineita, jotka hidastavat mikrobien, kuten bakteerien ja homesienien
kasvua. Bakteeri- ja sienikannat voivat käyttää leikkuunesteiden orgaanista ainetta
kasvuunsa ja näin lyhentää nesteiden käyttöikää sekä aiheuttaa terveysriskin
työntekijöille. Biosideistä huolimatta leikkuunesteet voivat saastua helposti
mikrobeista ja niistä – gram-negatiivisista bakteereista – vapautuvista endotoksiineista (kohta 3.1.2.). /1;40/
Biosideihin luokitellaan muun muassa desinfiointiaineet, tuholaistorjunta-aineet
ja teollisuuden suoja- sekä säilytysaineet. Yleisin leikkuunesteissä käytetty biosidi
on nykyisin triatsiini, joka vapauttaa myös haitallista formaldehydiä –
pistävänhajuinen ja väritön kaasu, aiheuttaa mm. hengitystieärsytystä ja silmien
ärsytystä. Triatsiinia ei pitäisi lisätä liikaa, jotta formaldehydiarvot eivät nousisi
ilmassa haitallisen korkeaksi. /7;41/
Biosidit voivat haitata biologisen jätevedenpuhdistamon toimintaa, mikäli niitä
pääsee suuria määriä viemäriin. Biosidipitoisuuden pitäisi olla leikkuunesteessä
0,1 - 1 %, jotta bakteeripitoisuus pysyisi tarpeeksi alhaisena. Leikkuunestejätteen
laskemiseen jätevesiviemäriin tarvitaan paikallisen vesiviranomaisen lupa.
/1;7;40;43/
2.2.6. Vaahdonestoaineet
Leikkuunesteen vaahtoaminen heikentää sen voiteluominaisuuksia. Vaahtoamista
esiintyy emulsioilla ja synteettisillä leikkuunesteillä. Vaahdonestoaineet hajottavat
vaahtoa pienentämällä öljyn pintajännitystä. Vaahdonestoaineista yleisin on
silikoniöljy; muita aineita ovat esimerkiksi suolat ja kalkkiyhdisteet. /1;6/
2.2.7. Väri- ja hajuaineet
Väriaineita käytetään, jotta erilaiset leikkuunesteet voidaan erottaa toisistaan.
Hajuaineet peittävät leikkuunesteiden omaa ja bakteeritoiminnan synnyttämää
pahaa hajua. Ongelmallisimpia hajun muodostajia ovat bakteeritoiminnasta
aiheutuvat rikkiyhdisteet. /1;6/
2.2.8. Passivointiaineet
Passivointiaineet estävät leikkuunesteiden sisältämien lisäaineiden aiheuttamaa
työstömateriaalin värjäytymistä. Mm. kupari- ja alumiiniseokset sekä sinkitetty teräs
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aiheuttavat värjäytymistä työstön aiheuttamissa reaktioissa työstömateriaalin
kanssa. Passivointiaineita ovat mm. amiinit, heterosyklinen rikki ja typpiyhdisteet.
/1/
2.2.9. Muita lisäaineita
Muita leikkuunesteissä käytettäviä lisäaineita ovat esimerkiksi pehmitin –
vähentää tarttuvuutta ja tahmeutta, kosteudenpoistaja – sitoo vettä,
hitsautumisenestoaine – estää työkalun hitsautumisen työstettävään kappaleeseen
alentamalla lämpötilaa, pH:n säätöaine, hajusteet ja viskoosi-indeksin parantaja
– pitää viskositeetin tasaisena. /29/
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3. LEIKKUUNESTEIDEN TYÖTERVEYS JA
3. RISKIENHALLINTA
3.1 Leikkuunesteiden käyttöturvallisuus
EU edellyttää, että Euroopan alueella markkinoitavat leikkuunesteet ovat oikein
käytettynä turvallisia sekä työterveyden että ympäristön näkökulmasta. Useilla
metallialan yrityksillä on käytössään laatu- ja ympäristöstandardit, jotka ohjaavat
toimintaa ja edesauttavat riskien hallintaa. Leikkuunesteen valmistaja on velvoitettu
toimittamaan leikkuunesteen mukana käyttöturvallisuustiedotteen, jossa on koottuna
tiedot nesteen aineosista ja terveysvaaroista sekä turvallisesta käsittelystä.
Käyttöturvallisuustiedotteet tuleekin olla työpaikalla leikkuunesteitä käsittelevien
henkilöiden helposti saatavilla. Lisäksi työntekijöiden opastus oikeisiin työtapoihin
lisää käyttöturvallisuutta.

3.2. Leikkuunesteaerosolit
Leikkuunesteiden omat ainesosat ja nesteisiin työstön aikana joutuneet epäpuhtaudet,
kuten raskasmetallit ja mikrobit voivat aiheuttaa terveyshaittoja työntekijöille. Ilmassa
olevan leikkuunesteen poistoon voidaan käyttää esimerkiksi öljysumunerottimia
(kohta 7.2.7.7.).
Työstössä muodostuu leikkuunesteistä ilmaan aerosoleja, jotka ovat hengitettyinä
haitallisia ja aiheuttavat hengitystieärsytystä, astmaa ja nuhaa. Sumuvoitelussa jo
syötettävä leikkuuneste on aerosolimuodossa. Leikkuunesteiden aineosista
esimerkiksi etanoliamiinit voivat aiheuttavat astmaa, tosin metallipölyn on todettu
olevan vieläkin yleisempi astman aiheuttaja. Gram-negatiivisten bakteerien hajotessa
syntyvät endotoksiinit aiheuttavat ns. orgaanisen pölyn aiheuttamaa toksista
oireyhtymää, joka ilmenee kuumeiluna ja päänsärkynä. Aerosoleille altistumisen riski
riippuu työstötavasta, leikkuunesteen lisäämistavasta – esimerkiksi manuaalisesti
öljykanisterista tai putkiruiskutuksen avulla työstö-kohtaan – ja koneen
suojausvarusteista kuten suojakotelot, roiskesuojat ja kohdepoisto. On tärkeää pitää
yllä hyvää ilmastointia työtiloissa, ja ulko-ovia auki, mikäli mahdollista, jotta
mahdollinen ylimääräinen leikkuunestesumu ja metalli- yms. pöly ja hiukkaset pääsevät
poistumaan ulos. /3;5;29/
3.2.1. HTP-arvojen käyttö arvioitaessa aerosolien määrää
Emulsioleikkuunesteille ei ole määritelty ohjearvoja. Altistumista voidaan arvioida
käyttämällä leikkuunesteistä vapautuvien aineiden, kuten endotoksiinien,
formaldehydin ja dietanoliamiinin haitalliseksi tunnettuja pitoisuuksia eli HTP-arvoja.
Suurin osa työntekijöistä altistuu näitä arvoja pienemmille arvoille. /2;42/
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Taulukko 1. Yleisiä ilmassa olevia altisteita metallin työstössä ja vastaavat kahdeksan
tunnin keskipitoisuuden HTP-arvot. R-lausekkeet eli vaaraa osoittavat standardilausekkeet on laadittu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella laaditun vaarallisten
aineiden luettelon (509/2005) pohjalta. R-lausekkeet kuvaavat aineiden vaarallisuutta
ja niille on määritelty numerotunnisteet. /5;39/

Työnantajien on otettava HTP-arvot huomioon arvioidessaan työpaikan
ilmanlaatua, työntekijöiden altistumista ja arvioitaessa mittaustuloksia
pitoisuusar voista. HTP-arvoja tarkistetaan ja päivitetään jatkuvasti
tutkimustulosten mukaan. Arvot julkaistaan sosiaali- ja terveysministeriön
turvallisuustiedotteessa. /2;42/
HTP-arvot ilmoitetaan aineen tai aineryhmän ominaisuuksien mukaan ilman
epäpuhtauksille kahdeksan tunnin, viidentoista minuutin ja hetkellisen
keskipitoisuuden HTP-arvoina (taulukko 1, sivu 15). HTP(8 h)-arvoilla
tarkoitetaan enimmäispitoisuuksia eli turvallisia raja-arvoja, joissa kaikkien
työntekijöiden uskotaan voivan jatkuvasti työskennellä ilman haittaa kahdeksan
tuntia päivässä ja viitenä päivänä viikossa. /2;42/
3.2.2. Endotoksiinit
Endotoksiineja eli lipopolysakkarideja (LPS) vapautuu ns. gram-negatiivisten
bakteerien solukalvosta bakteerien hajotessa. Endotoksiinit voivat aiheuttaa
kehossa myrkyllisiä reaktioita, mm. kuumetta ja infektioriskien kasvua. /40;41/
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Alankomaalainen asiantuntijaryhmä on ehdottanut endotoksiineille terveyssyistä
ohjearvoksi 5 ng/m3 (= 50 EU/ m3, EU = Endotoxin Unit, endotoksiiniyksikkö).
Alankomaissa on käytössä tällä hetkellä raja-arvona 20 ng/m3 (200 EU/ m3,
taulukko 1). Suomessa raja-arvoa ei ole toistaiseksi määritelty endotoksiineille.
/40;41/
3.2.3. Formaldehydi
Formaldehydiä vapautuu triatsiinista (käytetty biosidinä yleisesti). Kaasu
aiheuttaa hengitysteiden ja silmien ärsytystä. Sosiaali- ja terveysministeriön
asumis-terveysohjeen (STM, 2003:1) mukaan formaldehydin hajukynnys on noin
35 µg/m3 ja huoneilmassa sen pitoisuus saa olla enintään 100 µg/m3. /40;41/
3.2.4. 2-aminoetanoli
2-aminoetanoli on väritön, ammoniakinhajuinen neste, jota esiintyy luonnollisena
aineenvaihduntatuotteena ihmisen virtsassa, johon sitä erittyy. Hajukynnykseksi
on ilmoitettu 2 - 3 ppm. Sekoittuu (liukenee) veteen, asetoniin ja metanoliin.
Ainetta käytetään mm. pesuaineissa ja leikkuunesteissä. Aine imeytyy ihon läpi,
hengitysteitse ja nieltynä. Ärsyttää ihoa, silmiä ja hengityselimiä. /39/
3.2.5. Dietanoliamiini
Dietanoliamiini on väritön, kiteinen ja lievästi ammoniakinhajuinen aine.
Hajukynnys on 0,27 - 2,6 ppm. Aine liukenee veteen ja alkoholiin. Käytetään mm.
pinta-aktiivisena aineena, tekstiilien käsittelyssä ja leikkuunesteissä. Aine ärsyttää
ihoa ja silmiä altistuttaessa. On todettu kokeellisesti, että noin 0,6 - 41 %
dietanoliamiinista imeytyy ihon läpi. Suun kautta otetusta dietanoliamiinista noin
20 - 30 % erittyi virtsaan kahden vuorokauden mukana ja ulosteen mukana alle 3
% sekä uloshengitysilman hiilidioksidina enintään 0,2 %. /39/
3.2.6. Morfoliini
Morfoliini on väritön, öljymäinen ja amiininhajuinen neste. Hajukynnys on 0,036
mg/m3. Aine sekoittuu hyvin veteen ja orgaanisiin liuottimiin. Käytetään mm.
liuottimena ja synteesien lähtöaineena korroosionestoaineille, vahoille ja
kiillotusaineille. Aine imeytyy kehoon hyvin ihon kautta, hengitysteitse ja nieltynä
aiheuttaen ärsytystä ja syöpymistä. Morfoliinin on todettu erottuvan
muuttumattomana virtsaan yli 85-prosenttisesti vuorokauden kuluessa. Ruotsissa
altistustasoksi ruosteenestoaineen tuotannossa on ilmoitettu alle 0,1 - 0,2 mg/
m3, kun huippupitoisuudet ovat 3,1 mg/m3. /39/

16

3.3. Ihon välinen kontakti
Leikkuunesteen suora ihokontakti on haitallista, etenkin jos ihossa on haava tai
iho on kuiva. Seurauksena voi olla lähinnä ihoärsytystä (ihottumaa). Riskin
pienentämiseksi on syytä mm. käyttää kunnollisia suojavarusteita (kuten suojalasit,
hanskat) ja noudattaa työohjeita. Leikkuunesteen roiskumista iholle voidaan
ehkäistä myös käyttämällä koneissa suojakoteloa tai roiskesuojaa. /3;5;32/
Kaikentyyppiset leikkuunesteet voivat aiheuttaa ihoärsytystä, mutta useimmat ihooireet johtuvat altistumisesta leikkuuneste-emulsioiden korkealle pH:lle (pH 8,5 10), jolloin ihon suojaava rasvakerros liukenee ja ihon pintakerroksien proteiinit
alkavat tuhoutua. Ihon luonnollisen suojakerroksen vaurioituessa iho alkaa kuivua,
mikä voi aiheuttaa ihon paksuuntumista, halkeilemista ja tulehtumista. Vaurioitunut
iho läpäisee helpommin myös kemikaaleja ja taudinaiheuttajia sekä tulehtuu
helpommin jatkossakin. Lisäksi mahdollinen lapsuusajan ihottuma lisää
ihotulehduksen riskiä altistuttaessa leikkuunesteille. Leikkuunesteiden vaikutuksesta etenkin käsiin ja käsivarsiin voi syntyä kuivia, hilseileviä ja tulehtuneita
psoriasiksen kaltaisia laikkuja sekä pieniä rakkuloita. Ihotulehduksen syntyyn
vaikuttavat käytetyn leikkuunesteen ikä ja konsentraatio, altistumisen kesto ja
aiemmat ihovauriot. /2;16;32;53;54/
Iho-oireita esiintyy etenkin käsissä mutta myös pään alueella ja reisissä. Käsien
iho-oireet johtuvat märkien työstökappaleiden ja työvälineiden käsittelystä tai
leikkuunestesumulle altistumisesta ilman työkäsineitä. Myös työhön
soveltumattomat kangas- tai nahkakäsineet läpäisevät leikkuunesteitä ja aiheuttavat
siten ihoaltistumisen. Pään alueen iho-oireet johtuvat puutteellisesta suojautumisesta leikkuunesteaerosoleja vastaan. Reisien iho-oireet johtuvat roiskeista ja
suojavaatteiden taskuissa säilytettävistä likaisista käsineistä, räteistä ja työkaluista. /53;54/
Ihottumien on todettu aiheutuvan eniten leikkuunesteiden antimikrobisista aineista,
metalleista ja etanoliamiineista. Altistumisriskiä voi lisätä työpaikalla ruokailu, jos
käsienpesusta ei huolehdita ennen ruokailua ja käsiin on jäänyt leikkuunestettä tai
muita työstön aikana haitallisia aineita, kuten raskasmetallipölyä. /3;5;32/
Leikkuunesteet ovat usein vahvasti emäksisiä (pH yli 9) ja voivat sisältää liuenneita
metalleja, lisäaineita ja mikrobeja. Nämä kaikki voivat aiheuttaa ihottumaa ja
ärsytystä, hengitysoireita ja muita haittavaikutuksia – esimerkiksi liuottavat ihon
pintakerroksen rasvaa – joutuessaan iholle, silmiin tai hengityselimiin. /3;5;32/
Leikkuunesteiden ei ole todettu aiheuttavan merkittävää syöpävaaraa PAHyhdisteiden ja nitrosoamiinien – joita voi muodostua nitriittien ja etanoliamiinien
reaktiotuotteina – pitoisuuksien ollessa alhaisia. Lisäksi viime vuosikymmeninä
on tehty merkittäviä työhygieenisiä parannuksia. /3;5;32/
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3.4. Terveysriskien vähentäminen ihokontaktitilanteissa
Koneiden koteloinnin ja kohdepoistojen avulla roiskeiden ja leikkuunestesumun
leviämistä muualle työtiloihin saadaan vähennettyä, mutta myös ihon suojaukseen
ja henkilökohtaiseen hygieniaan tulee kiinnittää huomiota. Nesteiden käsittelyä
paljain käsin tulisi välttää mahdollisimman paljon ja leikkuunesteiden pääsy iholle
tulisi estää. Tarvittaessa tulisi käyttää sopivia suojakäsineitä. /29;32/
Kädet tulisi rasvata suojavoiteella ennen työskentelyä. Suojavoide estää ihon
luonnollisen suojakerroksen tuhoutumista ja haitallisten aineiden imeytymistä
elimistöön. Mikäli käsien iho altistuu leikkuunesteen kastelemille kappaleille, tai
leikkuunestettä roiskuu tai sumuaa käsille, tulisi suojavoiteen sijasta käyttää
suojakäsineitä. Suojakäsineet tulisi valita työn aikana syntyvän altistuksen
mukaan. Esimerkiksi kangas- ja nahkakäsineet ovat hyviä töihin, joissa
leikkuunesteille altistuminen on vähäistä. Märissä töissä kangas- ja nahkakäsineet
imevät leikkuunesteitä ja öljyjä aiheuttaen altistumista myös työtehtävän
loppumisen jälkeenkin. Kemikaalisuojakäsineet antavat varmemman suojan
haitallisia aineita vastaan, mutta voivat alkuun olla epämiellyttävän tuntuisia.
Puuvillaiset aluskäsineet lisäävät kemikaalisuojakäsineiden käyttömukavuutta.
Joissakin työtehtävissä käsineet voivat takertua koneisiin ja aiheuttaa
vaaratilanteita. Työkäsineiden soveltuvuuteen eri työtehtäviin tulisi kiinnittää
huomiota. Esimerkiksi ihonmyötäiset nitriilikumikäsineet eivät tartu kiinni
koneisiin helposti, mutta suojaavat hyvin kemikaaleilta. Kiinni tarttuessaankin
nitriilikumikäsine repeää helposti, mikä voi estää mahdollisen tapaturman.
/29;32/
Työtehtävän päättyessä kädet tulisi pestä miedolla saippualla (pH 5 - 6), joka samalla
palauttaa ihon normaalin happamuuden hyvin emäksisille leikkuunesteille
altistumisen jälkeen. Myös perusvoiteiden käyttö käsien pesun jälkeen estää käsien
liiallisen kuivumisen ja nopeuttaa jo syntyneiden vaurioiden korjautumista.
Leikkuunesteillä kontaminoituneet vaatteet pitää vaihtaa uusiin mahdollisimman
nopeasti. Likaiset työvaatteet tulisikin vaihtaa puhtaisiin tarpeeksi usein, jotta
vaatteiden aiheuttama ihoaltistus vähenisi. /29;32/

3.5. Syöpä
Leikkuunesteisiin yhdistetyt syövät kohdistuvat yleensä peräsuoleen, haimaan,
kurkunpäähän, kivespussiin, ruokatorveen, tai virtsarakkoon. Yhdysvaltain
kansallisen työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan ei ole voitu osoittaa suoraa
yhteyttä minkään leikkuunestetyypin ja tietyn syövän välillä. Tämä epävarmuus
johtuu todennäköisesti leikkuunesteiden ja epäpuhtauksien laajasta valikoimasta
sekä yksityiskohtaisien altistumistietojen puuttumisesta. Koska latenssiaika on
usein yli 20 vuotta, on todennäköistä että äskettäin tutkitut taudit yhdistetään
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aiempiin leikkuunestekoostumuksiin – ennen 1970-luvun puoliväliä. Esimerkiksi
ennen vuotta 1985 käytössä olleet nesteet ovat voineet sisältää nitriittejä, kevyesti
jalostettuja mineraaliöljyjä ja muita kemikaaleja, joiden käyttö on lopetettu
terveyssyistä. Syöpäriskit ovat todennäköisesti pienentyneet mutta vielä ei ole
tarpeeksi tietoa teorian todistamiseksi. /32;50;51/

3.6. Yleisiä ohjeita leikkuunesteiden käyttöön liittyen
Tähän osioon on kerätty yleisiä ohjeita liittyen leikkuunesteiden työstöön,
puhdistukseen, laaduntarkkailuun ja jätekäsittelyyn.
3.6.1. Leikkuunesteen laaduntarkkailu
Luettelossa on yleisiä ohjeita leikkuunesteiden laadun ylläpitämiseen.
vastuuhenkilön kouluttaminen ja nimeäminen nesteiden kunnon säännölliseen
tarkkailuun
• leikkuunesteiden käyttöturvallisuustietoihin perehtyminen – käyttöturvallisuustietojen säilyttäminen helposti saatavilla
• tulosten kirjaaminen ja seuranta
• riittävän lyhyet nesteiden vaihtovälit
• jäähdytyssäiliön peittäminen kannella tai katteella
• nestelaimennosten ja biosidien lisäykset ohjeiden mukaan
• puhtaan veden käyttö laimennuksissa, jotta bakteerikasvu minimoidaan
•

3.6.2. Nestesäiliöiden täyttö, puhdistus ja varastointi
Yleisiä ohjeita leikkuunestesäiliöiden täytöstä ja puhdistuksesta sekä jätehuollosta.
koneen ja koko nestekiertojärjestelmän puhdistaminen huolellisesti nesteen
vaihdon yhteydessä
• nestetoimittajan neuvoman puhdistustavan käyttö
• nesteiden sekoittaminen puhtaassa säiliössä ja puhtaan veden käyttö laimennuksessa
• leikkuunesteen väkevyyden tarkastus refraktometrillä
• jos nestesäiliössä on voimakas haju tai on havaittu mikrobikasvustoa, neste pitää
vaihtaa
• suojakäsineiden käyttö koneen puhdistuksessa ja laimentamattomien leikkuunestetiivisteiden käsittelyssä
• nestesäiliöiden ohjeiden mukainen säilytys
• lastuamisjätteen keräily, välivarastoinnit ja kuljetus jatkokäsittelyyn
• jätenesteen keräilyn, välivarastoinnin ja kuljetusten järjestäminen,
asianmukaiset merkinnät keräilyastioissa
•
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3.6.3. Työstö
Leikkuunestetyöstöön liittyviä yleisiä ohjeita.
leikkuunesteen puhdistus – esim. öljynkuorinta, suodatus – ja ohjaus uudelleen
käytettäväksi
• kotelointi ja kohdepoisto – esim. öljysumunerotin – mikäli kohdepoisto ei ole
mahdollista, roiskesuojien käyttäminen
• leikkuunesteiltä suojaavat tiiviit kumi- tai muovikäsineet (esim. nitriilikumi)
tai pinnoitetut käsineet ainakin käsiteltäessä:
• laimentamattomia leikkuunesteitä
• koneen tai leikkuunestejärjestelmän puhdistuksessa
• jos on ihottumaa tai iho ärtyy työssä
• jos kädet kastuvat työstön aikana
• ota yhteys työterveyshuoltoon jos havaitset ihottumaa, nuhaa tai muita
hengitysongelmia tai esimerkiksi erityistä päänsärkyä työstön aikana
• vuorittomien muovi- ja kumikäsineiden alla voi käyttää ohuita puuvillakäsineitä
vähentämään hiostumista ja ihoärsytystä, jos käsineet ovat riittävän pitkät
• yleisten käyttöturvallisuus- ja työohjeiden noudattaminen – esim. leikkuunestetoimittajien laatimien tuotekäyttöturvallisuusohjeiden noudattaminen,
suojavarusteiden käyttö, kuten suojalasit, hengityssuojaimet, haalarit ja jalkineet
• suojavarusteiden valinnassa tulisi kiinnittää huomiota kuinka hyvin varuste
suojaa kemikaaleilta ja millainen se on fyysisiltä ominaisuuksilta sekä käyttömukavuudeltaan. Tärkeimmät fysikaaliset ominaisuudet ovat repäisyn-,
hankauksen-, viillon- ja pistonkestävyys. Suojavarusteen fysikaalisista ominaisuuksista ja kemikaalisuojakyvystä saa tietoa valmistajilta.
• leikkuunestesuihku kannattaa ohjata terän päästöpinnalle (terän ja työstökappaleen välinen terän pinta) ennemmin kuin rintapinnalle, koska näin jäähdytetään paremmin työkappaletta ja terää, eikä työkappaletta ja lastuja
/5;29;32;52/
•
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4. LEIKKUUNESTEIDEN KÄYTTÖ YLEISISSÄ
4. TYÖSTÖMENETELMISSÄ
4.1. Suurnopeuskoneistus
Perinteinen koneistusnopeus on 3 500 r/min. Suurnopeuskoneistuksessa
kierrosnopeus on 45 000…100 000 r/min. Jos on käytössä kovia teräaineita,
kuten CBN (Cubic Boron Nitride = kuutioinen boorinitridi, timantin jälkeen kovin
tunnettu materiaali. /9/) tai keraamit, voidaan työstää ilman leikkuunesteitä.
Suurnopeuskoneistuksessa kierrosnopeudet ovat niin suuria, etteivät leikkuunesteet
pysy terän rintapinnalla, vaan keskipakovoiman vuoksi sinkoutuvat pois. /8/

4.2. Kuivana lastuaminen
Kuivana lastuamisessa ei käytetä lainkaan leikkuunesteitä. Nykyään sitä ei juuri
käytetä tehtailla, vaan se on vasta tutkimustasolla. Metallialan yritykset ja työstötekniikkaa tutkivat laboratoriot ovat testanneet kuivana lastuamista ja saaneet
hyviä tuloksia boorinitridi- ja keramiikkaterillä. /1;8;10/
Leikkuunesteistä luopuminen työstössä voi tuoda merkittäviä taloudellisia säästöjä
ja parantaa työolosuhteita. Leikkuuneste voidaan tarvittaessa korvata esimerkiksi
kaasujäähdytyksellä, kuten paineilmasuihkulla tai hiilidioksidijäähdytyksellä.
/1;8;10/
Kuivana lastuaminen soveltuu parhaiten sorvaukseen ja tasojyrsintään. Esimerkiksi
reikien porauksessa ja kierteityksessä lastujen poistuminen terän ja kappaleen välistä
ei ole tehokasta kuivana lastuttaessa. /1;8;10/

4.3. Sumuvoitelu
Kuivana lastuamisen ohella käytetään sumuvoitelua, jossa leikkuuneste ruiskutetaan
terän rintapinnalle aerosolina parantamaan kitkaolosuhteita. Etuina ovat esimerkiksi
leikkuunesteen tarkka syöttö kohteeseen, öljyn vähäinen kuljetusmäärä kohteeseen,
työkalujen ja -pintojen puhtaana pysymisen lisääntyminen. Lastujen poistaminen
tapahtuu paineilma- tai kaasupuhalluksella. Menetelmä ei juuri jäähdytä työstökohdetta. Sumuvoitelumenetelmä soveltuu hyvin mm. sorvaukseen, hiontaan
ja jyrsintään sekä sahaukseen. Sumuvoitelussa käytetään pääasiassa täysöljyjä, koska
emulsiota on syötettävä huomattava määrä öljyyn nähden, jotta saataisiin vastaava
tehokkuus/voitelevuus. Sisäilman laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota
käytettäessä sumuvoitelua ja tehokas kohdepoisto työstökohdan läheltä on suositeltava sumun keräysmenetelmä. Suomessa sumuvoitelulaitteita myyvät mm.
Industrial Trading Helsinki Oy ja Keyway Oy (taulukko 7, sivu 61). /8;14;28/
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4.4. Yhdistelmäkoneet
Markkinoille on viime vuosina tullut ns. hybridityöstyökoneita –
yhdistelmäkoneita, joissa yhdistyvät suurnopeuskoneistus ja lasertyöstö. Näissä
koneissa ei tar vita lainkaan leikkuunesteiden käyttöä tai korkeintaan
minimaalisesti – ”minimum quantity lubrication”. /8/

4.5. Syvien reikien poraus
Syvien reikien porauksessa ejektori-, kanuuna- tai BTA-porilla johdetaan
lastuttavaan kohtaan suuripaineellinen leikkuunestevirtaus. Syvien reikien
porauksessa on tärkeää, että materiaali irtoaa lyhyinä katkolastuina, jotka voidaan
huuhdella voimakkaalla nestesuihkulla pois. /8/
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5. LEIKKUUNESTEIDEN VALINTA JA VERTAILU
5.1. Leikkuunesteiden valinta
Leikkuunesteeksi kannattaa valita mahdollisimman vähän ärsyttävä ja herkistävä
mutta silti työstön kannalta toimiva neste. Leikkuunesteen valinta perustuu työstön
kannalta optimaalisten voitelevien ominaisuuksien löytämiseen työstöön sopiviksi.
Huomiota on kiinnitettävä mm. paine- ja lämpötilaolosuhteisiin ja
työstömenetelmään sekä konemateriaaleihin. Erilaisilla leikkuunesteillä voidaan
päästä samaan lopputulokseen. /1;50;52/

5.2. Leikkuunesteiden vertailumenetelmät
Leikkuunesteiden sopivuutta voidaan verrata tarkastelemalla voiteluominaisuuksien
vaikutusta työstöön, työkalun kestoikään ja työstövoimiin. Vertailutestien avulla
on helpompi löytää työtilanteeseen sopivat tuotteet ja saada parempi työtulos.
/1/
Vertailumenetelmät voidaan jakaa neljään:
Pikatestit, joissa leikkuunestettä kokeillaan kertaluonteisesti johonkin työvaiheeseen. Jos neste ei sovellu työmenetelmään, se jää pois valinnasta.
• Kestoikätestit, joissa leikkuunesteitä käytetään työstössä niin kauan, että työkalu
vaurioituu. Arviointiperusteena käytetään työkalun kestoikää, sen keskihajontaa
ja vaihteluväliä.
• Kulutustesti, jossa leikkuunesteiden paremmuutta verrataan mittaamalla ja
havainnoimalla työkalun kulumista ja kulumismekanismia. Menetelmä on
nopeampi ja antaa luotettavampaa tietoa kuin kestoikätesti, mutta vie enemmän
aikaa, koska se vaatii useita koesarjoja.
• Työstövoimatesti (kohta 5.2.2.), jossa mitataan leikkuunesteen kykyä alentaa
pää- ja sivulastuamiskitkavoimia työkalun rinta- ja päästöpinnoilta. Pienempi
kitka vähentää mekaanista ja termistä rasitusta. Menetelmän etuna ovat nopeat
ja luotettavat mittaukset, mutta haittana ovat testilaitteiston korkea hinta ja
soveltumattomuus teollisuusolosuhteisiin. /1/
•

5.2.1. Referenssien tarkastus
Leikkuunesteitä on hyvä testata käytännössä ennen niiden valitsemista. Tällöin
tarkastellaan muun muassa mahdollisia aiheutuneita terveysongelmia, tuotantoongelmia, vaihtoväliä ja sen syytä, työstökoneiden kuntoa ja leikkuunesteeseen
joutuneiden vuotoöljyjen määrää ja laatua ja käyttäjien mielipiteitä leikkuunesteestä
sekä toimitusvarmuutta. Käytännön testausten perusteella voidaan arvioida
paremmin myös leikkuunesteen kokonaistaloudellisuutta. /1/
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5.2.2. Työstövoimatestin käyttöesimerkki kierteityskokeessa
Leikkuunesteiden välistä tehokkuutta voidaan arvioida vertailemalla nesteiden
tarvitsemia konetehoja. Kierteityskerroin kuvaa referenssi- ja vertailunesteen
tarvitsemien koneen tehojen suhdetta. Kertoimen avulla voidaan arvioida
käytettyjen työkalujen käyttöikää käytettäessä vertailtavaa nestettä tuntien työkalun
käyttöikä referenssinesteellä.
Vertailtavan nesteen ja referenssinesteen tehokkuuden välinen suhde voidaan
ilmaista yhtälön 5.1 avulla:
TE = kierteityskerroin (%) = (TR/T)*100
jossa

TR
T

=
=

(5.1)

referenssinesteen keskimomentti
vertailunesteen keskimomentti

.
Seuraavassa on esimerkkinä kierteityskoe referenssinesteen avulla. Koe tehtiin
osana TKK:n Konepajatekniikan laboratorion Ekotehdas-projektin tutkimuksia
– tutkimusraportti vuodelta 1999 – ja testitulokset on saatu raportista. Kokeessa
kierteitettiin referenssinesteellä – Oras Oy:n tuotannon käyttämä – ja muilla
myynnissä olevilla vertailunesteillä reikiä (6 kpl, pitoisuudet 10%, kuvat 3, 4 ja 5,
sivut 25 ja 26) messinkiin. Vertailtavien nesteiden syöttömenetelmänä käytettiin
sumuvoitelua. Syöttöputki kiinnitettiin magneeteilla karalaatikkoon.
Annostelupumpun nestesyöttöä tarkasteltiin eri syöttönopeuksilla: 1, 2 ja 3 kertaa
per sekunti.
Kokeen tuloksena piirrettiin työstövoimakäyrät. Tämä on ilmaistu anturin
ulostulon (0-6 volttia) ja ajan suhteena. Kierteitysnopeutena käytettiin 28 m/
min, mikä oli koelaitteiston maksimi. /14/
Ohessa on saadut voimakäyrät:
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Kuva 3. Referenssinesteellä kierteitetty sarja (6 kpl kierteitysreikiä). Käyrä on tyypillinen
leikkuunesteellä tehdyn kierteityksen voimakäyrä. Käyrien laskeutuvan osan heilahtelut
on selitettävissä kiinnileikkautumisina (voitelun puutteellisuus). Tämä huomioiden
kierteityskerroin ei kerro suoraan leikkuunesteen rasittavuutta terälle.
Kuva: TKK, Tuotantotekniikka. /14/

Kuva 4. Kuivana kierteitetty sarja. Työstövoimahuiput ovat suuremmat. Kiinnileikkautuminen on havaittavissa selkeämmin käyristä.
Kuva: TKK, Tuotantotekniikka. /14/
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Kuva 5. Sumuvoitelulla kierteitetty sarja. Käyrä on tyypillinen sumuvoitelulle. Siitä on
havaittavissa vertailtujen nesteiden vaihtelevuus ja kiinnileikkautumista on havaittavissa
vain vähän. Ensimmäisen käyrän kohdalla terään kertynyt öljy ennen kierteitystä laskee
työstövoimaa huomattavasti. Voimakäyrien huiput ovat selvästi alhaisemmat kuin muilla
menetelmillä.
Kuva: TKK, Tuotantotekniikka. /14/

Kuva 6. Kokeen mittaustulosten yhteenveto. Sumuvoitelulaitteiston antama työstövoima
oli parhaimmillaan annostelupumpun asetuksella 3 iskua/sekunti, jolloin terän kestoiän
arvioidaan kaksinkertaistuvan verrattuna käytettäessä referenssileikkuunestettä
voiteluaineena.
Kuva: TKK, Tuotantotekniikka. /14/
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5.2.2.1. Esimerkkikokeen tulokset
Verrattaessa voimakäyriä referenssinesteeseen, vertailunesteiden voimakäyrät olivat
alhaisemmat (kuva 6, sivu 26). Voitelukyvyltään paras leikkuuneste oli raskaaseen
työstöön tarkoitettu mineraaliöljypohjainen neste, jonka kierteityskertoimeksi
saatiin 116 %. Näin ollen terän kestoiän voidaan arvioida olevan noin 15 %
pidempi kuin referenssinesteellä. Kokeen tuloksina todettiin, että kaikki testatut
leikkuunesteet olivat kutakuinkin yhtä hyviä. /14/
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6. LEIKKUUNESTEIDEN YLLÄPITO
6.1. Vuotoöljyt leikkuunesteissä
Normaalissa käytössä leikkuunesteiden sekaan joutuu paljon työkoneista ja sen
osista tai muista laitteista valunutta vuotoöljyä. Tällaisia öljyjä ovat muun muassa
hydrauli-, johdevoitelu- ja karalaatikkoöljyt, jotka yleensä ovat mineraalipohjaisia.
/1;14/
Voiteluöljyt on suunniteltu ominaisuuksiltaan erilaisiin tilanteisiin kuin
leikkuunesteet. Niiden olisi erotuttava leikkuunesteestä mahdollisimman nopeasti,
jotta ne voitaisiin poistaa nopeasti. Vuotoöljyt on voitava poistaa
leikkuunestejärjestelmästä nesteen pinnalta öljynerottimilla, sillä vuotoöljyt voivat
vahingoittaa leikkuunesteitä muuttamalla niiden kemiallista rakennetta. Tästä voi
seurata muun muassa pH-arvon alentumista (happamoitumista) ja materiaalien
korroosiota. Vuotoöljyt voivat myös esimerkiksi palaa kiinni terään ja aiheuttaa
terän rikkoutumista. Öljy kerää itseensä helposti likaa sekä tarjoaa bakteereille ja
sienille kasvualustan. /1;14/
On olemassa johdevoiteluöljyä (kasvispohjainen), joka emulgoituu
leikkuunesteeseen. Voiteluöljyn koostumus vastaa leikkuunestetiivistettä eikä muuta
emulsion ominaisuuksia, joten sitä voidaan käyttää uudelleen leikkuunesteenä.
Toisaalta jos johdevoiteluöljy emulgoituu hyvin leikkuunesteeseen, on mahdollista,
että neste pesee johteet puhtaaksi voiteluöljystä ja saa aikaan korroosiota sekä
johteiden nopeaa kulumista. Kasvisöljyistä valmistettujen leikkuuöljyjen kanssa
voidaan käyttää kasvisöljypohjaisia johde- ja hydrauliikkaöljyjä. /1;14/
Öljyn ja leikkuunesteen yhteensopivuutta voidaan vertailla
yhteensopivuuskokeilla. Kokeissa sekoitetaan yhtä suuri määrä vuotoöljyä – esim.
johdevoiteluöljyä – 5-prosenttiseen leikkuunesteeseen ja sekoitetaan
voimakkaasti, esimerkiksi 15 minuuttia. Sekoituksen jälkeen nesteen ja öljyn
annetaan erottua toisistaan vuorokauden ajan. Vapaan emulsion määrä
määritetään 1 ja 24 tunnin erottumisen jälkeen ja myös sen konsentraatio, pH,
sähkönjohtavuus, rikki- ja kalsiumpitoisuus sekä emulsion pisarakoko määritetään
refraktometrillä. Arvoja verrataan tuoreen 5-prosenttisen leikkuunesteen
arvoihin. Mikäli arvoissa esiintyy huomattavia eroja, ne eivät ole sallittavia. /
1;14/

6.2. Kiintoaineet
Leikkuunesteisiin joutuu erilaisia kiintoaineita, kuten metallilastuja, jotka ovat
yleisimmin peräisin lastuttavasta materiaalista tai terästä. Osa näistä kiintoaineista
saostuu leikkuunestesäiliön pohjalle ja osa kiertää leikkuunesteen mukana
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työstösysteemissä. Suuret partikkelit voivat heikentää pinnanlaatua ja rikkoa
työkaluja sekä aiheuttaa koneen ja leikkuunestejärjestelmän kulumista. Partikkelit
voivat rikkoa myös ihoa ja aiheuttaa iho-oireita. Kiintoaineiden
luokitteluominaisuuksia ovat muoto, koko, tiheys ja magneettisuus. Näiden
ominaisuuksien perusteella valitaan sopivimmat kiintoaineiden erotusmenetelmät
(taulukko 5, sivu 59); esimerkiksi magneettiset metallit voidaan poistaa
magneettierottimilla. /1/

6.3. Suolojen kertyminen ja ehkäisy
Veden kovuudella tarkoitetaan siihen liuenneiden sähköä johtavien kalsium- ja
magnesiumsuolojen (ioni = suola = elektronivajeen tai -ylimäärän omaava atomi
/13/) Ca2+, Mg2+ -määrää. Myös muut metalli-ionit kuten rauta-, alumiini- ja
mangaani-ionit lisäävät veden kovuutta. Nesteen kovuutta voidaan vähentää
käyttämällä lisäemulsion tekoon vettä, joka on käsitelty ioninvaihtimella tai
käänteisosmoosilaitteistolla. Lastujen mukana systeemistä poistuu nestettä ja
suoloja, jotka on korvattava näiden alhaisen pitoisuuden aiheuttaman vaahtoamisen
vuoksi. Veden kovuus on Suomessa useimmilla alueilla melko alhainen, joten
suoloja ei yleensä pääse kertymään haitallisesti. /1;11;47/

6.4. Bakteerit ja sienet
Mikrobit jaetaan anaerobisiin – mikrobi, joka kasvaa ilman happea – ja aerobisiin
– mikrobi, joka tarvitsee happea kasvaakseen – mikrobeihin. Näistä erityisesti
anaerobiset ovat leikkuunesteille haitallisia. /1;11;40/
Anaerobisten bakteerien ja sienten kasvu vettä sisältävissä leikkuunesteissä
aiheuttaa muun muassa ruostumista, happamoitumista, vaahtoamista, tukkeumia
putkistoissa, työmateriaalien kulumista ja puhdistuskustannuksia. Anaerobiset
bakteerit kasvavat vuotoöljyjen alla, sillä öljy ei päästä happea lävitseen ja bakteerit
voivat kasvaa. Bakteeritoiminta happamoittaa nestettä, koska bakteerit käyttävät
nesteen sulfideja ravinnokseen ja tämä saa aikaan happamia hajoamistuotteita,
esimerkiksi rikkivetyä, joka myös aiheuttaa pahaa hajua. /1;11;40/
Ehkäisytoimenpiteitä ovat muun muassa vierasperäisten öljyjen jatkuva
poistaminen, koneiden ja leikkuunesteiden puhtaanapito ja biosidien käyttö.
Aerobisia bakteereja hyödynnetään biologisessa puhdistuksessa jätevesien
puhdistuslaitoksilla. Aerobisten bakteerien hajotustoiminnan seurauksena
haitallisille anaerobisille bakteereille jää vähemmän ravintoa kasvamiseen. Kun
leikkuuneste vaihdetaan, työstökone ja sen sisältämä nestejärjestelmä on
puhdistettava huolella, muuten niihin jää bakteerikanta, joka saastuttaa uuden
leikkuunesteen. /1;11;40/
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6.5. Bakteerien pitoisuusmittaus pH-arvoon perustuen
Bakteerien pitoisuutta leikkuunesteessä voidaan mitata esimerkiksi elektronisilla
pH-mittareilla (taulukko 7, sivu 61) tai upotusliuskoilla – esim. Easycult Combi
-pikatesteri, jotka upotetaan nesteeseen ja pidetään niitä lämpökaapissa vuorokausi. Vertailutaulukon avulla voidaan arvioida nesteessä olevien bakteereiden
määrää. Normaalisti pH on leikkuunesteillä 8,4 - 10 ja bakteerien määrä
leikkuunesteessä 106 - 107 cfu/ml (cfu = colony forming unit, tarkoittaa bakteerien
määrää). Bakteerikannan kasvua seurataan myös sitä indikoivalla pH-arvon
mittauksella. Kun pH-arvo muuttuu, muutoksen syy pyritään selvittämään. Muun
muassa ruoste alentaa pH:ta, koska bakteerit syövät korroosionestoaineita. Näin
myös bakteerien kasvu laskee leikkuunesteen pH:ta. Myös vuotoöljyt alentavat
pH:ta. Alle 8,8:n pH-arvoa pidetään yleisesti haitallisen pH-arvon kynnyksenä.
/1;14/

6.6. Bakteerien mittaus endotoksiinipitoisuutta mittaamalla
Kuopion työterveyslaitoksen tekemien tutkimusten mukaan leikkuunesteen
mikrobiologista laatua voidaan parhaiten seurata mittaamalla endotoksiinipitoisuutta leikkuunesteessä. Laitoksen mukaan ilman endotoksiinipitoisuus on
hyvä mittari työntekijöiden bakteerialtistumisen seurantaan. Laitoksella on
akkreditoidut – eli standardin mukaan päteväksi todetut – menetelmät nesteen ja
ilman endotoksiinipitoisuuden mittaamiseen. Työntekijöiden mahdollinen altistuminen mikrobeille voidaan määrittää myös perustuen veren vasta-ainetasoihin
leikkuunesteissä oleville bakteereille ja homesienille. /40/
Leikkuunesteen endotoksiinipitoisuuden pitämiseksi kurissa nesteen triatsiinipitoisuuden olisi oltava yli 500 ppm (parts per million, miljoonasosa). Lisättäessä
triatsiinia jo mikrobikontaminoituneeseen nesteeseen, voi nesteen endotoksiinipitoisuus nousta liian suureksi. Triatsiinia ei pitäisi lisätä liikaa, jottei formaldehydiä muodostuisi liikaa. /40/

6.7. Vieraat orgaaniset aineet
Vieraat orgaaniset aineet ovat eloperäisiä aineita, kuten ruuantähteet, liuottimet,
pesuaineet, virtsa ja tupakantumpit. Nämä voivat aiheuttaa leikkuunesteissä haitallisia reaktioita, kuten bakteerikannan kasvua – esim. ruuantähteet,
emulgoitumista, pH-arvon muutoksia ja vaahtoamista – liuottimet ja pesuaineet.
/1/

6.8. Merkkejä pilaantuneesta leikkuunesteestä
On useita merkkejä, joiden perusteella leikkuuneste voidaan olettaa pilaantuneeksi
niin, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa ja haittaa työkoneille. Leikkuunesteen
30

hyvällä ylläpidolla on todettu saavutettavan jopa vuosien käyttöikä ja näin
säästetään mm. nesteen hankinta- ja vaihtokuluja ja koneita sekä työn laatu on
parempaa. Seuraavassa on lueteltu yleisiä merkkejä leikkuunesteen pilaantumisesta.
Korkea leikkuunestepitoisuus säiliössä, esimerkiksi veden haihtumisen
seurauksena. Jos konsentraatio on liian korkea, pitäisi lisätä vettä.
• Epänormaali väri leikkuunesteessä. Hyvässä kunnossa oleva synteettinen neste
näyttää yleensä kirkkaalta, puolisynteettiset hieman maitomaiselta, ja emulsiot
yleensä valkealta ilman erillistä öljyn erottumiskerrosta. Jos väri muuttuu
harmaaksi tai mustaksi, kyseessä on yleensä bakteerikasvu. Jos väri on kellertävä
tai ruskehtava, kyseessä voi olla vuotoöljyn sekoittuminen leikkuunestesäiliöön.
• Paha haju. Jos leikkuuneste haisee voimakkaasti se yleensä tarkoittaa mikrobi/
bakteerikasvua. Toimenpiteenä on hyvä käyttää biosidien lisäystä nesteeseen, tai
tarvittaessa poistaa neste säiliöstä ja puhdistaa säiliö sekä vaihtaa tilalle uusi öljy.
Pilaantunut öljy voidaan johtaa esimerkiksi mikrosuodatukseen, jossa bakteerit
suodattuvat. Puhdas leikkuuneste voidaan ohjata uudelleen leikkuunestesäiliöön
käytettäväksi työstössä. Sitä, onko neste puhdistunut voidaan selvittää esimerkiksi
vertailemalla puhdistetun nesteen arvoja - kuten pH:ta ja sähkönjohtokykyä vastaaviin uuden nesteen arvoihin.
• Silminnähtävät kiinteät epäpuhtaudet nestesäiliössä. Jos havaitaan esimerkiksi
lastuja tai hometta säiliössä, on syytä pyrkiä poistamaan epäpuhtauksia esimerkiksi
skimmerillä, pumppaamalla, mikrosuodatuksella tai hydrosyklonilla.
• Havaittava vuotoöljy/vuotoöljykerros nestesäiliön pinnalla. Se tulisi poistaa
esimerkiksi pumppaamalla tai öljynkuorijalla. Vuotoöljyt voivat sisältää paljon
metallipölyä, joka voi tarttua ihoon ja aiheuttaa ihoärsytystä.
• Ylimäärä vaahtoa. Suuret vaahtomäärät voivat aiheutua pehmeästä vedestä
(vähäinen kalsium- ja magnesiumsuolapitoisuus) joillakin leikkuunesteillä.
Toisaalta neste voi myös olla liian väkevää tai siihen on sekoittunut puhdistusaineita. Puhdistusaineet sisältävät paljon ns. pinta-aktiivisia aineita eli ns.
tensidejä (esimerkiksi natriumlauryylisulfaatti, jota käytetään yleisesti
kosmetiikkateollisuudessa puhdistus- ja pesuaineiden valmistuksessa), jotka
koostuvat veteen ja rasvaan liukenevista molekyylin osista. Näiden aineiden
epäbalanssi voi aiheuttaa vaahtoamista. Pinta-aktiivisia aineita voidaan käyttää
esimerkiksi puhdistusaineina, emulgaattoreina, vaahdonestoaineina ja
liuottimina. Myös liian suuret virtausnopeudet voivat aiheuttaa vaahtoamista.
Myös putkien halkaisijat vaikuttavat virtausnopeuteen: pienempi halkaisija –
suurempi nopeus. Myös jos leikkuunestettä on säiliössä vähän, se voi aiheuttaa
ilman pääsemistä pumppuun, joka imee leikkuunestettä. Ilma voi aiheuttaa
ilmakuplia, jotka muodostavat vaahtoa.
• Likaiset koneet ja työkalut. Se voi tarkoittaa esimerkiksi, että leikkuunesteessä
olevat puhdistusaineet tai muut aineet alkavat kulua loppuun tai ovat muutoin
poistuneet, tai että suodattimen toiminnassa on häiriöitä.
• Työntekijöillä ilmenee ihoärsytystä. Tämä voi johtua paitsi leikkuunesteen
•
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suorasta ihokontaktista, myös esimerkiksi liian suuresta leikkuunestetiivisteen
määrästä käyttöliuoksessa, leikkuunesteessä olevan veden korkeasta
alkaliniteetistä (= emäksisyys – pH yli 7, vastaavasti happamuus – pH alle 7)
ja metallipölyn kontaminaatiosta.
• Muita ongelmia, jotka voivat liittyä leikkuunesteen pilaantumiseen:
- työkoneen tai kappaleen ruostuminen, kuluminen tai likaantuminen
- työkalun huono toiminta, joka johtuu työstössä tarvittavien lisäaineiden
puutteesta
- mikrobikasvusto, joka tukkii leikkuunesteen syöttöputkea
- viskositeetin muutos
- leikkuuöljysäiliön pohjalla oleva vesikerros
/32;33;34;35/

6.9. Valvonta
Leikkuunesteitä valvotaan käyttäjän suorittamien valvontatehtävien ja toimittajan
tekemien analyysien avulla. Valvontaan kuuluu myös hankittujen leikkuunestemäärien ja hävitettyjen määrien seuranta ja dokumentointi sekä muiden öljyjen
määrien dokumentointi.
Käyttäjän suorittamat valvontatehtävät ovat yksinkertaisia ja rutiininomaisia
verstaalla suoritettavia toimenpiteitä järjestelmän tilan seuraamiseksi. Toimittajan
tekemät analyysit ovat yleensä laboratoriossa tehtäviä tutkimuksia, joilla saadaan
tarkempaa tietoa nesteen tilasta ja puhdistusjärjestelmästä. /1;14/

6.10. Pitoisuuden seuranta
Järjestelmästä poistuu leikkuunestettä haihtumalla, pisaroitumalla ja lastujen sekä
työkappaleiden mukana. Pitoisuus(konsentraatio)mittauksia tulee tehdä
rutiininomaisesti päivittäin tai viikoittain työkoneella. Pitoisuudet tulee myös mitata
ennen ja jälkeen uuden leikkuunesteen lisäystä. Väärät pitoisuudet aiheuttavat
haitallisen leikkuunesteen toiminnan. Tällaisia haittavaikutuksia ovat esimerkiksi
liian alhaisesta pitoisuudesta johtuvat mahdolliset ruostumiset, härskiintymiset ja
voiteluongelmat sekä liian korkeasta pitoisuudesta johtuvat vaahtoamiset ja ihoongelmat kontaktitilanteissa. /1/
Pitoisuutta voidaan mitata esimerkiksi refraktometrillä, emulsion titrauksella,
happohajotuksella ja -titrauksella. Refraktometri (kuva 7, sivu 33) on yleisin mittari
pitoisuudelle ja sillä on hyvä mittaustarkkuus. Esim. Alfa Kem Oy Ab, Fenno
Merec Oy ja Teo-Pal Oy Ab myyvät refraktometrejä. Leikkuunestetoimittaja antaa
nesteelle refraktometrikertoimen, jolla refraktometrin osoittama tulos kerrotaan,
jotta leikkuunesteen pitoisuus saadaan selville. Esimerkiksi mineraaliöljy32

pohjaisilla emulsioilla kerroin on yleensä noin 1, jolloin virhemahdollisuus on
pieni. Kasvisöljypohjaisilla emulsioilla kerroin on lähempänä kahta, ja
virhemahdollisuus on huomattavasti suurempi. Pitoisuusmittauksissa on otettava
huomioon myös vuotoöljyt, jotka ovat voineet emulgoitua leikkuunesteeseen.
Ne vääristävät tuloksia. Titraus on refraktometriä tarkempi menetelmä, mutta
vaatii erikoisolosuhteet ja -laitteiston. /1/

Kuva 7. Refraktometri on yleisin leikkuunesteiden pitoisuuden mittauslaite.
Kuva: Houghton Finland.

6.11. Sähkönjohtavuuden mittaaminen
Sähkönjohtavuus tarkoittaa vedessä olevien suolojen, kuten nitraattien, fosfaattien
ja metalli-ionien määrää. Sähkönjohtavuus kasvaa suolojen määrän lisääntyessä.
Jos sähkönjohtavuus nousee leikkuunesteessä, korroosion mahdollisuus ja veden
kovuus nousevat. Seurauksena esimerkiksi emulsio voi hajota ja metalliset
työkappaleet voivat syöpyä. Sähkönjohtavuutta voidaan alentaa poistamalla
kiintoaineita leikkuunesteestä. Mittaus voidaan tehdä esimerkiksi refraktometrillä
tai suolapitoisuusmittausten avulla. /12/

6.12. Leikkuunesteiden tutkimuslaboratoriopalvelut
Monet leikkuuneste- ja järjestelmätoimittajat tarjoavat asiakkailleen tarkempia
laboratorioanalyysejä (taulukko 4, sivu 58), joissa mitataan muun muassa
kiintoaineen kokonaismäärää, konsentraatiota, vieraiden öljyjen määrää, pH:ta,
sähkönjohtavuutta ja raskasmetallipitoisuutta. Analyyseilla saadaan esimerkiksi
ennakoitua leikkuunesteen muutoksia ja pidennettyä sen käyttöikää. Näitä
analyyseja voidaan tehdä tasaisin väliajoin tai tilanteen mukaan. /1/
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6.13. Leikkuunestejärjestelmän suunnittelussa huomioitavia
6.13. asioita
Leikkuunestejärjestelmän hyvän suunnittelun avulla nesteiden käyttöikää saadaan
parannettua ja työstön laatu, sekä terveys- ja ympäristöolosuhteet ja näiden kautta
myös taloudellisuus paranevat. Myös mahdollisten häiriötilanteiden riskit
pienenevät. Tällaiset hyvät ominaisuudet ovat tavoitteina leikkuunestejärjestelmää
suunniteltaessa. Huomioitavia asioita järjestelmän suunnittelussa ovat mm.
valvonta, putkistosuunnittelu, pumppujen tehot ja soveltuvuudet,
lämmönjohtuminen pois järjestelmästä ja puhdistus. Järjestelmä on mitoitettava
työstömenetelmien mukaan niille soveltuvaksi. /1;14/
Järjestelmä on hyvä suunnitella rakennettavaksi useassa osassa. Yksittäisiä prosesseja
ovat pääasiassa syöttömenetelmän valinta, puhdistusmenetelmän valinta, nesteen
kierrätys takaisin järjestelmään, nesteen pumppaus koneilta puhdistettavaksi ja
takaisin järjestelmään sekä säiliöiden tilavuuden valinta. /1;14/
Suomessa esim. Teknoma Oy myy ruotsalaista Vivex-nesteiden puhdistusjärjestelmää. Industrial trading Helsinki Oy tuo maahan amerikkalaista Mayfranleikkuunestejärjestelmäsarjaa. Molempien yritysten mallit ovat konekohtaisia tai
useammalle työstökoneelle keskitettyjä suurempia laitteita. Muita toimittajia
löytyy taulukosta 6, sivulta 60. /35;44/
6.13.1. Keskitetty täyskiertoleikkuunestejärjestelmä
Keskitettyyn täyskierrolla varustettuun leikkuunestejärjestelmään (kuva 8, sivu 35)
kuuluu puhdistuslaite (1) - esimerkiksi mikrosuodatin - joka puhdistaa lingotun
(6) ja koneilta (4) tulleen nesteen, josta se syötetään putkia pitkin puhdasneste(sekoitus)säiliöön (3) ja edelleen koneille. Koneilta on paluuputket
likanestesäiliöön (2). Järjestelmä voi olla myös kevyempi, jolloin likanestesäiliö ei
kuulu siihen, vaan kaikki neste koneilta ja lastut ohjataan linkoon. Koneilta syötetään
lastut ja niissä oleva neste välisäiliöön (5) linkoamista varten ja edelleen lingotun
nesteen säiliöön (7). Puhdistuksen jälkeen mitataan leikkuunesteen pH-,
konsentraatio- ja bakteeripitoisuus sekä mahdollisesti muita arvoja ja säädetään
näitä tarvittaessa. Keskitetty järjestelmä helpottaa mittaus- ja puhdistustöitä,
vaikka myös koneilta on hyvä suorittaa mittauksia. /14/
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Kuva 8. Keskitetyn täyskierrolla varustetun leikkuunestejärjestelmän periaate.
Täyskiertojärjestelmä mahdollistaa puhdistuksen ja leikkuunesteen mittaukset yhdestä
pisteestä (1). Menetelmä on kuitenkin kalliimpi kuin konekohtainen järjestelmä, koska
putkistot ja niiden asennukset maksavat. /14/

6.13.2. Konekohtainen leikkuunestejärjestelmä
Leikkuunestejärjestelmä voi olla myös konekohtainen, jolloin esimerkiksi
puhdistuslaitetta liikutetaan yksittäisille koneille, eikä tarvita rakentaa putkistoja
nesteiden johtamiseen. Myös pitoisuus-, ym. mittaukset joudutaan tekemään
kullekin koneelle erikseen. Menetelmä on paljon työläämpi ja vie enemmän aikaa
kuin keskitetty järjestelmä. Toisaalta, jos esimerkiksi jokin kone on saastunut
bakteereista, saastunut neste ei pääse leviämään järjestelmään, jos puhdistuslaite
desinfioidaan saastuneen koneen puhdistuksen jälkeen. /14/
6.13.3. Ympäristöriskianalyysin käyttö suunnittelussa
Ympäristöriskianalyysi on selvitys jonkun kohteen – kuten työstöprosessi –
mahdollisista häiriötilanteista ja sen aiheuttamasta vaarasta ympäristölle ja
terveydelle. Analyysiä voidaan käyttää esimerkiksi leikkuunestejärjestelmän
suunnittelussa arvioitaessa käytön tai jätekäsittelyn aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Seuraavassa on kuvattu esimerkkinä analyysin toimintaperiaate, jota
voi soveltaa kohteen mukaan.
Ympäristöriskianalyysit voidaan tehdä osana normaalia suunnitteluprosessia,
henkilöstön kouluttamiseksi tai esimerkiksi viranomaisten (esim. kunnan
vesiviranomainen, kunnan ympäristöviranomainen) pyynnöstä (kuva 9, sivu 38,
kohta 1). Analyysin rajaamisessa rajataan käsiteltävä kohde, esim. yksittäinen
prosessi (kuva 9, sivu 38, kohta 2). Lisäksi määritellään, minkä tyyppisiä riskejä
tarkastellaan; esim. omaisuus, ympäristö- ja terveysriskit. Tietojen kokoamisessa
(kuva 9, sivu 38, kohta 3) kerätään tietoa mahdollisimman paljon tarkasteltavasta
kohteesta ja sen ympäristöstä kuten putkistotiedot, käytettävät aineet (esimerkiksi
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kemikaalit ja niiden ominaisuudet ja vaikutukset ympäristöön: ”kemikaalikartoitus”), henkilöstön määrä ja vastuualueet (organisaatio), työvaiheet. Mainitaan
myös lähdetiedot, joista tietoa on saatu sekä tiedon kerääjät. Lisäksi esimerkiksi
kuljetuksiin liittyvät tiedot on hyvä kirjata ylös.
Häiriöpäästötilanteiden tunnistamisessa (kuva 9, sivu 38, kohta 4) tunnistetaan
mahdolliset vaaratilanteet ja niiden todennäköisyydet. Tämä on hyvä tehdä yhdessä
siten, että tarkasteltavan kohteen työntekijät ovat arvioimassa riskiä. Apuna voi
käyttää erilaisia riskinhallintamenetelmiä, esimerkiksi POA-analyysi (potentiaalisten
ongelmien analyysi, taulukko 2). Siinä määritellään toiminnasta aiheutuvat
mahdolliset häiriötilanteet, niiden todennäköisyys (esim. ”epätodellinen,
mahdollinen, todennäköinen”) ja seuraukset sekä tämänhetkinen varautuminen
häiriöihin, kuten ennaltaehkäisy tai toiminta häiriötilanteessa. Analyysi kirjataan
taulukon muotoon. Muita ovat esimerkiksi vikapuuanalyysi ja poikkeamatarkastelu
(HAZOP). Vikapuuanalyysissä tarkastellaan graafisesti ongelmaa ja sen mahdollisia
aiheuttajia ns. vikapuun avulla ja pyritään löytämään yksittäisiä tekijöitä, jotka ovat
yhteydessä riskeihin. Poikkeamatarkastelussa, eli nk. HAZOP-analyysissa pyritään
löytämään prosessin ainemäärien (kemikaalit, muut aineet) muutoksien yhteyttä
riskeihin.
Taulukko 2. POA-analyysilomake. Lomake on hyvä täyttää ryhmätyönä, jotta saadaan
tunnistettua mahdollisimman hyvin eri riskejä ja vaikutuksia. /30/

Riskin suuruuden arvioinnissa (kuva 9, sivu 38, kohta 5) arvioidaan, millaisia
seurauksia häiriötilanteilla on prosessin, ympäristön ja terveyden kannalta:
esimerkiksi ovatko vaikutukset pitkäikäisiä – esimerkiksi haitallisten
raskasmetallien pääseminen jätevesien kautta ympäristöön, kuten järviin – ja
kuinka laajalle ne ulottuvat.
Riskien merkityksen arvioinnissa (kuva 9, sivu 38, kohta 6) riskit luokitellaan
siten, että merkittävimmät ovat ne riskit, joiden todennäköisyys on suuri ja
seuraukset vakavat. Nämä riskit olisi myös syytä pyrkiä poistamaan välittömästi.
Tällaiset riskit voidaan luokitella esim: luokka I (taulukko 3, sivu 37). Vähemmän
merkityksellisiä riskejä ovat sellaiset, joiden tapahtumistodennäköisyys ja seuraus
on pienempi – esim. luokka IV.
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Taulukko 3. Luokan I riskit on hyvä pyrkiä poistamaan välittömästi. Riskiluokan II
riskit pyritään poistamaan lähikuukausien aikana. Riskiluokan III riskit pyritään
poistamaan noin vuoden tai kahden sisällä. Neljännen luokan riskit on hyvä poistaa
sitten, kun siihen on sopiva tilaisuus. /22/

Tuloksien ja toimenpiteiden arvioinnissa (kuva 9, sivu 38, kohta 7) esitetään
yhteenveto arvioiduista riskeistä ja näiden ehkäisemistoimenpiteet. Pahimmat riskit
kuvataan tarkemmin.
Analyysin tietoja tulee päivittää (kuva 9, sivu 38, kohta 8) sitä mukaa, kun toiminta
muuttuu riskien kannalta. Viranomaiset tarvitsevat myös tiedon analyysistä ja sen
muutoksista (kuva 9, sivu 38, kohta 9). Muille kuin viranomaisille analyysistä
tiedottaminen on yrityksen päätettävissä. Yrityksen sisäinen ja ulkoinen tiedotus
analyysistä antaa hyvän kuvan riskitilanteiden hallinnasta ja ympäristöasioiden
huomioimisesta.
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1. Analyysin tavoitteiden määrittely
2. Analyysin rajaaminen
3. Tietojen kokoaminen
4. Riskien tunnistaminen
5. Riskien suuruuden arviointi
6. Riskien merkityksen arviointi
7. Tulokset ja toimenpide-ehdotukset
8. Analyysin arvioiminen ja päivittämissuunnitelma
9. Raportointi ja analyysista tiedottaminen
Kuva 9. Ympäristöriskianalyysin päärakenne. /22/

6.13.4. Tarvittava litratuotto ja nestejärjestelmän tilavuus
Leikkuunesteen kiertonopeuden järjestelmässä on oltava riittävän alhainen, jotta
nesteessä olevat vieraat aineet ehtivät erottua. Leikkuunesteiden jäähdytysominaisuuksilla on tärkeä osa tuotannon laadukkuuden kannalta, koska lämpö
työkappaleista on saatava johdettua pois hyvin, jotta saadaan oikean mittaisia
kappaleita aikaan. Nestettä on syötettävä sopivassa määrin työstökohteeseen.
Tarvittavan leikkuunestemäärän ja leikkuunestejärjestelmän tilavuuden voi laskea
esimerkiksi seuraavilla yhtälöillä (6.1 ja 6.2 /1/):
tarvittava litratuotto (l/min) = karan ottoteho (kW) x 10 - 20 l/min
nestejärjestelmän tilavuus (l) = pumppujen litratuotto (l/min) x 15 min

(6.1)
(6.2)

6.13.5. Putkisto ja pumput
Putkiston painovoimainen tyhjentyminen sekä kiintoaineiden poistuminen ovat
putkistosuunnittelussa tärkeimpiä asioita. Leikkuunestejärjestelmiin soveltuvia
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pumppuja ovat esimerkiksi matalakierroksiset, kiintoainetta ja hörppäystä hyvin
kestävät pumput. Huonosti mitoitetut putket ja pumput voivat aiheuttaa
esimerkiksi emulsion hajoamista ja vaahtoamista. /1/
6.13.6. Ylläpito
Leikkuunestejärjestelmän ylläpito vaatii yleisen valvonnan lisäksi muita
toimenpiteitä, kuten vieraiden aineiden poistamista ja biosidien lisäämistä. Uutta
leikkuunestettä vaihdettaessa on järjestelmä puhdistettava huolellisesti, tai uusi
neste voi pilaantua nopeasti. Jo vähäiset määrät likaista leikkuunestettä voi pilata
uuden bakteerien kasvun vuoksi. /1;14/
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7. LEIKKUUNESTEIDEN PUHDISTAMINEN
7.1. Yleistä puhdistuksesta
Puhdistuksen tarkoituksena on hyötykäyttää leikkuunestettä siten, että koneesta
tullut leikkuuneste puhdistetaan jollakin prosessilla ja ohjataan takaisin
työstönesteeksi. Näin myös säästetään ympäristöä, koska jätenesteiden
kuormitusmäärä ympäristöön vähenee. Samalla myös säästetään työkustannuksia,
kun esimerkiksi leikkuunestettä ei tarvitse vaihtaa järjestelmään turhan usein.
Leikkuuneste voidaan siirtää takaisin työstöön vasta sen konsentraation, pH:n,
bakteerikannan mittaamisen ja puhdistamisen jälkeen. Koneille nestettä syöttävän
syöttösäiliön konsentraatiota on myös valvottava, ettei neste väkevöidy. /1;14;21/

7.2. Puhdistustyypit
Päävirtapuhdistusmenetelmässä (= jatkuva puhdistus) prosessista tuleva
leikkuuneste puhdistetaan ennen uusiokäyttöä. Likainen leikkuuneste puhdistetaan
prosessilla, josta se kiertää uudelleen käytettäväksi leikkuunestesäiliöstä. /1;14;21/
Sivuvirtapuhdistuksessa leikkuuneste johdetaan ensin likaisen leikkuunesteen
säiliöön, josta se siirretään puhdistusprosessiin ja edelleen puhtaaseen säiliöön.
Puhdistusprosessin virtaus on yleensä sivuvirtapuhdistuksessa pienempi kuin
työstövirtaus, eikä riipu siitä, kuten jatkuvassa puhdistuksessa. Sivuvirtapuhdistuksen tehokkuus on parhaillaan samaa luokkaa, kuin päävirtapuhdistuksessa. /1;14;21/
Panospuhdistuksessa leikkuuneste siirretään koneelta erilliseen
puhdistusprosessiin, jossa se puhdistetaan ja palautetaan myöhemmin takaisin
järjestelmään puhdistettuna. Likaisen leikkuunesteen tilalle laitetaan täysin
puhdas neste. Tämä tehdään säännöllisesti bakteerimäärän raja-arvoihin
perustuen, jotta bakteerikanta ei pääse kasvamaan liian suureksi. Tyhjennys
voidaan tehdä esimerkiksi imemällä neste säiliöön ja sitä kautta puhdistukseen
tai korvaamalla syöttöputket paluuputkistoilla, jotka johtavat puhdistusprosessiin.
/1;14;21/
Tuorejärjestelmässä käytetään jatkuvasti uutta leikkuunestettä. Käytännössä tällaisia
järjestelmiä ovat vain sumuvoitelujärjestelmät, jossa pieni määrä leikkuunestettä
paineilman avulla ohjataan työstökohtaan. Puhdistusjärjestelmä poistaa tietyn osan
leikkuunesteen joukkoon tulleesta liasta. Neste saavuttaa tasapainotilan, kun
puhdistusjärjestelmän poistama likamäärä ja prosessin tuottama likamäärä on sama.
Puhdistusjärjestelmästä riippuu, kuinka pian tasapainotila saavutetaan ja kuinka
suuri määrä likaa nestejärjestelmään sitoutuu. /1;14;21/
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7.3. Puhdistuslaitteet
Leikkuunesteiden puhdistuslaitteista yleisimpiä ovat selkiytysaltaat, jotka perustuvat
painovoiman hyödyntämiseen. Jos halutaan suurempi tehokkuus, voidaan käyttää
erilaisia erottimia ja kalvosuodattimia, joilla saadaan myös pienet hiukkaset eroteltua
(taulukko 6, sivu 60). /1/
Laitteen käytön aloittaessa on syytä ensimmäisellä kerralla mitata bakteerikanta
ennen ja jälkeen puhdistamisen. Näin saadaan selville laitteen puhdistusteho.
Puhdistusmenetelmän valinta riippuu muun muassa vieraiden aineiden laadusta,
puhdistustasosta ja nesteen ominaisuuksista. /1/
7.3.1. Leikkuunestejärjestelmän varastointiallas
Kaikkiin leikkuunestejärjestelmiin kuuluu varastoimisallas, joka toimii
puhdistuslaitteena ja jäähtymispaikkana ja jossa nestettä voidaan säilyttää ennen
sen johtamista työstöprosessiin. Altaan on oltava riittävän suuri säilyttämään koko
järjestelmän sisältämä leikkuunestemäärä. Jos allas toimii puhdistuslaitteena, siitä
käytetään nimitystä seisonta-allas. Varastoaltaan mitoitus perustuu järjestelmän
nestemäärään, mutta seisonta-altaassa on otettava huomioon myös selkeyttämiseen
tarvittava nestemäärä. Selkeyttämisaltaassa on oltava riittävän suuri nestemäärä,
että vieraat hiukkaset ehtivät nousta tai laskeutua. Myös muotoilussa on otettava
huomioon selkeyttämisvaatimukset. Partikkelien nousu- tai laskeutumisaika riippuu
vesisyvyydestä altaassa. Jos esimerkiksi käytetään matalaa allasta, se soveltuu hyvin
selkeytykseen. Myös kiintoaineiden mahdolliseen keräytymiseen tiettyyn osaan
allasta voidaan vaikuttaa muotoilulla. Tällöin kiintoaineet voidaan tarvittaessa kerätä
helposti, kun ne ovat kertyneet tiettyyn kohtaan. Keräämiseen voidaan käyttää
kuljetinta tai hiukkaset voidaan kerätä käsin muilla menetelmillä.
Laskeuttamisallasta on hyödyllistä käyttää vain kohtuullisessa ajassa erkanevien
partikkelien osalta. Tällainen aika on arviolta ½ h - 1 h. Eroteltavien
likahiukkasten lisäksi myös nesteen ominaisuudet, kuten viskositeetti vaikuttavat
laskeutumis- tai nousuominaisuuksiin. /1/
7.3.2. Skimmerit
Skimmereillä eli öljynkuorijoilla voidaan poistaa leikkuunesteen pinnalle noussut
vuotoöljy. Skimmerit perustuvat kuorintaelementin pintaominaisuuksiin. Öljy poistetaan
kuorintaterällä ja johdetaan jätesäiliöön. Skimmerit voivat olla esimerkiksi nauhoja,
levyjä, putkia tai kiekkoja. Skimmeri voi olla myös monitoimilaite, kuten esimerkiksi
Tekupit Oy:n valmistama kolmitoiminen Zebra Muscle -leikkuunesteen puhdistuslaite,
jossa on leikkuunesteen ilmaus, öljynkuorinta ja suodatus samassa laitteessa. Industrial trading Helsinki Oy on sveitsiläisen Lestoprexin Lestol-sarjan skimmerilaitteiston
maahantuoja Suomessa. Sarjaan kuuluu nauha- ja kiekkoerottimia. /1;15;28/
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7.3.3. Magneettierottelijat
Magneettierottelijat perustuvat kiintoaineiden magneettisuuden hyödyntämiseen
elementin avulla, joka (elementti) vetää puoleensa nesteessä olevia magneettisia
kappaleita. Partikkelit kuoritaan pois terän avulla. Magneettierottelijat sitovat jonkin
verran epämagneettista ainesta, joskin yleensä vähän. /1/
7.3.4. Flotaatioerottelijat
Flotaatioerottelijat perustuvat ilmakuplan kykyyn sitoa hienoja partikkeleita
itseensä. Ilma johtaa partikkelit keräyspinnalle, josta nämä voidaan kerätä pois.
Menetelmä toimii myös nestettä raskaammilla aineilla johtuen ilmakuplien
muodostamasta tiheästä verkosta, josta partikkelit eivät pääse pois.
Flotaatioerottelijat mitoitetaan leikkuunesteiden kemiallisten ominaisuuksien
mukaan, koska kaikki nesteet eivät kestä voimakasta ilmausta tai muut lisäaineet,
kuten vaahdonestoaineet, saattavat estää kuplien muodostumisen. /1/
7.3.5. Hydrosyklonit
Hydrosykloni on kartion muotoinen laite, jonka toiminta perustuu
keskipakovoiman hyödyntämiseen. Neste tulee kammion yläreunasta ja virtaa
sisäseiniä pitkin suurella nopeudella alaspäin. Keskipakovoiman vuoksi kiintoaineet
jäävät seinään ja seinään jääneet kiintoaineet ja osa leikkuunesteestä poistuvat
kammion pohjassa olevasta pienestä reiästä. Puhdistunut leikkuuneste kiertää
kammion yläosassa olevaan poistoaukkoon uudelleen käyttöä varten. Pohjareiän
kautta voi poistua jopa noin 10 % leikkuunestettä. Reikä tehdään tarkoituksella
pieneksi, jotta leikkuunestettä ei kuluisi hukkaan paljon. /1/
Hydrosyklonit soveltuvat parhaiten hiukkasmaisille aineille mutta eivät lastumaisille
tai hiutalemaisille kappaleille, jotka eivät jää seinään hyvin kiinni keskipakovoiman
avulla. Myöskään öljyjen puhdistukseen suuren viskositeetin vuoksi laitetyyppi ei
sovellu. Hydrosyklonit kykenevät erottelemaan 10 - 20 µm kokoluokan
partikkeleita. /1/
7.3.6. Sentrifugit
Sentrifugit ovat keskipakovoiman hyödyntämiseen perustuvia erotuslaitteita.
Sentrifugissa on roottorin avulla pyörivä keskusakseli ja sen ympärillä oleva,
esimerkiksi sylinterimäinen kammio, johon keskipakovoiman avulla painavat
partikkelit joutuvat. Kevyemmät partikkelit eivät joudu reunoille, vaan jäävät
pyöritettävään nesteeseen. /1;16/
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Sentrifugeilla voidaan erottaa leikkuunesteistä vieraita öljyjä, osa bakteereista
ja metallipartikkeleita mikrometrikokoluokkaan asti. Suuret metallipartikkelit
kuluttavat sentrifugia, jonka vuoksi ne pitäisi suodattaa pois. Leikkuunestettä
lämmitetään ennen sentrifugiin johtamista, jotta sakka ei tartu sentrifugin
sisäpuolisiin osiin. Myös muut aineet erkanevat lämpötilan nousun avulla, koska
viskositeetti laskee. /1;16/
Sentrifugien käyttöä on epäilty kovan käsittelymekanismin (suuret
pyörimiskiihtyvyydet – suuri keskipakoisvoima) vuoksi ja siksi, että leikkuunesteen
ja partikkelien erottuminen ei ole ollut täydellistä. Näin esimerkiksi
leikkuunesteeseen on – tosin yleensä haitattomin määrin – jäänyt poistettavia
ainepartikkeleita. Toisaalta on myös havaittu emulsion hajoamista, joskaan ei olla
oltu varmoja, onko se aiheutunut linkoamisesta. /1;16/
Sentrifugeja on liikuteltavia tyyppejä ja keskusjärjestelmän osana toimivia yksiköitä.
Sentrifugeja voidaan käyttää jatkuvatoimisesti tai erillisessä panospuhdistuksessa.
Suomen markkinoilla olevien sentrifugien erottelukyky on 1 000 - 10 000 l/h.
/1;16/
7.3.7. Suodattimet
Suodattimien avulla voidaan poistaa kiintoainesta. Yleensä käytetään sellaisia
suodattimia, joissa primäärisuodattimena toimii suodatinkuitu ja
sekundäärisuodattimena kuidun päälle saostunut aines, joka kerää kiintoainesta
itseensä. Kun kiintoaines on kertynyt ”kakuksi”, saadaan suurin suodatusteho.
Nauhasuodattimet ovat yleisimpiä leikkuunesteiden suodatuksessa. Näitä on kolme
erilaista tyyppiä: painovoimainen nauhasuodatin, hydrostaattisuodatin ja
imusuodatin. Muita suodattimia ovat esimerkiksi rumpusuodatin,
öljysumusuodatin ja evaporaattori. /1/
7.3.7.1. Nauhasuodatin
Nauhasuodattimen toiminta perustuu nesteen suodattumiseen kuidun lävitse
painovoiman vaikutuksesta, jolloin kiintoaineet tarttuvat suodattimeen ja
muodostavat oman kerroksen sen päälle. Kun kerros kasvaa, nesteen virtaus
hidastuu sitä mukaa johtuen virtausvastuksesta. Samalla nestepinta alkaa nousta.
Kun se yltää hälytysrajalle, kuljetusjärjestelmä siirtää suodatinkuitua eteenpäin,
kunnes saadaan riittävä virtaus. Juuri ennen nesteen ylitulvimista kerros on
suurimmillaan, ja myös suodatusteho on parhaimmillaan. Suodatinkuidut hävitetään
ongelmajätelaitoksessa. /1/
Suomessa nauhasuodattimia myy esimerkiksi tehdasautomaatiotoimittaja Fastems
Oy Ab (taulukko 5, sivu 59), jolla on myynnissä Accufil-mallisia, pääosin
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ruostumattomasta teräksestä tehtyjä, nauhasuodattimia; joko stand alone malleina tai intergroitavina muihin prosessilaitteisiin. Näiden kapasiteetti on
leikkuunesteen viskositeetista riippuen 260 - 800 l/min. /17/
7.3.7.2. Imusuodatin
Imusuodatin eli tyhjiösuodatin on periaatteessa nauhasuodatin, johon on lisätty
suodatinkankaan alapuolinen imu, jolla tehostetaan nesteen virtausta
suodatinkankaan läpi. Tehokkuus näissä voi olla huomattavan suuri, kuten
amerikkalaisen Mayfran-leikkuunestejärjestelmän osana olevassa
tyhjiösuodattimessa suodatusteho vaihtelee 200…8 000 l/min riippuen
leikkuunesteen öljypitoisuudesta ja työstömäärästä. /1;35/
7.3.7.3. Hydrostaattisuodatin
Hydrostaattisuodattimessa suodatinkuitu on 45°:n kulmassa vaakatasoon nähden, ja likaantunut neste kerätään kuidun päälle. Nesteen hydrostaattinen paine
edesauttaa suodatusprosessia. Laitteen etuina ovat pienempi lattiatilan tarve,
parempi suodatusteho kuin nauhasuodattimessa, ja vähäisempi kulutus. /1/
7.3.7.4. Rumpusuodatin
Rumpusuodattimen toimintaperiaatteena on pyörivä sylinteri, jonka ulkopinnalla
on suodatinkangas ja siinä tiheässä olevia uria. Ulkopinta ei pyöri. Rummun
ulkopuolinen suodattamaton neste imeytyy alipaineen vaikutuksesta rummun
sisälle, kun likapartikkelit jäävät suodatinkankaaseen. Nestettä syötetään
suodattimeen esimerkiksi ulkopuolisen kourun avulla. Kerääntyvä lika toimii
osaltaan suodattavana, aineita keräävänä osana. Sisä- ja ulkopuolten välisen paineeron kasvaessa tietyn raja-arvon yli, osa sakasta kaavitaan pois. Kiintoaine
pestään ja kuivataan ennen sen ottamista pois. /1;18;35/
Kiintoaineen irrottaminen voi tapahtua eri menetelmillä, riippuen irrotettavan
kiintoaineen ominaisuuksista. Esimerkiksi hauraille ja kuiville materiaaleille sopii
hyvin veitsilasta/kaavin. Aineille, jotka aiheuttavat helposti tukkeutumista, soveltuu
hyvin jatkuvatoiminen hihnairrotusmenetelmä, jossa käytetään erillistä hihnaa ja
sitä pyörittäviä apurullia helpottamaan irrotusta. Tällainen menetelmä voi poistaa
suodatinapuaineiden käytön tarpeen. /1;18;35/
Rumpusuodattimella on erinomainen puhdistusteho, suuri kapasiteetti ja luotettava
toiminta. Nestevirran on oltava tasainen, jotta sakka ei pääse putoamaan pois
liian hiljaisen nestevirran vuoksi. Puhdistusteho näillä puhdistimilla on esimerkiksi
100…1 500 l/min. /1;18;35/
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7.3.7.5. Mikrosuodatin
Mikrosuodatus on kalvonerotusmenetelmä, jossa neste suodattuu puoliläpäisevän
kalvon läpi, ja isomman molekyylipainon omaavat partikkelit suodattuvat pois.
Mikrosuodatusta käytetään nesteiden puhdistuksessa. Menetelmä soveltuu 0,07 2 µm kokoluokan partikkeleille. Tällöin myös bakteerit suodattuvat. /1;20/
Suomessa mikrosuodattimia myy esimerkiksi HyXo Oy, jolla on myynnissä
DynaDisc-mallinen mikrosuodatin, joka on suunniteltu prosessiteollisuuden veden
kierrätykseen ja kiintoaineen erottamiseen. /1;20/
7.3.7.6. Suodatinapuaineet
Jauhemaisilla, nesteeseen sekoitettavilla suodatinapuaineilla edesautetaan
suodattumista estämällä kakun kokoonpuristumista ja sitä kautta tukkeutumista,
jolloin saadaan parempi virtaus. Suodatinapuaineet myös itse toimivat suodattimena
keräten kiintoainesta itseensä. Aineet ovat kemiallisesti inaktiivisia ja kevyitä. Yleisin
suodatinapuaine on piimaa, muita ovat esimerkiksi perliitti ja inaktiivinen hiili.
Aineiden suodatuskyky vaihtelee. /18;19/
7.3.7.7. Öljysumunerotin
Öljysumunerottimella suodatetaan leikkuunestesumua ilmasta ja johdetaan se
uudelleen käytettäväksi. Usein on suositeltavaa johtaa poistoilma suoraan ulos,
koska suodattimet eivät välttämättä poista kaikkia haitallisia komponentteja ilmasta.
Öljysumunerottimia Suomessa myyvät esimerkiksi Machinery Group Oy, jolla on
tarjolla 3nine-merkkisiä öljysumuerottimia. Näiden kapasiteetti on esimerkiksi
0…500 m 3 /h ja 0…2 500 m 3/h. Ourex Oy tarjoaa öljysumuerottimia
laitekohtaisina ja keskitettyinä öljysumunpoistojärjestelminä. Laitekohtaisissa
kapasiteetti vaihtelee 200…2 000 m3/h ja keskitetyissä 2 000…16 000 m3/h.
Houghton Finland toimittaa ScandMist-merkkisiä öljysumusuodattimia (kuva
10, sivu 46). /37;38;40/
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Kuva 10. ScandMist-merkkisen öljysumusuodattimen
periaatekuva. Öljysumu imetään laitteen alaosasta ja puhdistuu sisällä olevissa suodattimissa vaiheittain. Laite poistaa
työstön aikana lähtevän öljysumun ilmasta jopa 99,99prosenttisesti.
Kuva: Houghton Finland.

7.3.7.8. Evaporaattori
Evaporaattori (evaporation = haihdutus) on laite, jolla saadaan vettä haihdutettua
esimerkiksi syöttämällä vesisäiliöön tai vettä sisältävään emulsiosäiliöön
aiheuttamalla alipaine säiliöön imemällä ilmaa pois. Sen ansiosta vesi haihtuu
alhaisemmassa lämpötilassa ja voidaan johtaa pois säiliöstä. Evaporaattorin toiminta
voi myös perustua esimerkiksi haihduttamiseen lämmön avulla, tai käyttämällä
sekä imua että lämpöä. Esimerkiksi Houghton Finland:lla on myynnissä LEDmallinen leikkuuneste-emulsioiden evaporaattorilaite (kuva 11, sivu 47), jolla
käytetystä leikkuuneste-emulsiosta saadaan erotettua vesi tehokkaasti. Vesi voidaan
ohjata vielä esimerkiksi ultrasuodatukseen ja aktiivihiilisuodatukseen, jotta esim.
öljy- ja mikrobipitoisuutta saadaan lasketuksi veden johtamiseksi viemäriverkostoon.
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Kuva 11. LED-evaporaattori osana emulsion puhdistuksessa. Evaporaattori erottaa
veden ja kiintoainejäämän tehokkaasti. Puhdistunut vesi voidaan ohjata esimerkiksi
uudelleen käytettäväksi leikkuuneste-emulsioissa tai puhdistaa tehokkaammin ultraja aktiivihiilisuodatuksessa ja johtaa viemäriin.
Kuva: Houghton Finland. /47;48/
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8. LASTUJEN KÄSITTELY
8.1. Yleistä lastujen käsittelystä
Suurin osa metallien työstössä; kuten porauksessa, sorvauksessa ja jyrsinnässä
syntyvästä jätteestä, on lastuja. Lastut voidaan hyödyntää lastujenkäsittelykoneistolla
tiiviiksi materiaalipaketeiksi (”briketti”), joista voidaan esimerkiksi valmistaa uusia
metallituotteita. Näin työstöjäte vaatii vähemmän tilaa, ja helpottaa myös työntekoa
sekä tuo säästöjä.
Lastujen käsittelysysteemi koostuu viidestä osasta: kuljettimet, lastujen murskaus,
linkous, puhdistaminen ja briketöinti (kuva 12). /21/

Kuva 12. Keskitetyn lastunkäsittelyjärjestelmän periaatekuva. Keskitetty järjestelmä
soveltuu usealle työstökoneelle kerralla. /14;21/

8.2. Kuljettimet
Lastut täytyy kuljettaa työstökohdasta murskaimeen yhden tai useamman
kuljettimen avulla. Kuljettimen valintaan vaikuttaa pääasiassa syntyvien lastujen
määrä ja laatu. Yleisimpiä kuljettimia ovat mekaaniset kuljettimet,
teräsnauhakuljettimet, ruuvikuljettimet, kolakuljettimet, magneettikuljettimet
ja alipainekuljettimet. Näiden toimintaperiaate vaihtelee esimerkiksi
sähkömoottorikäytöstä magneettisuuden hyödyntämiseen tai alipaineen
hyödyntämiseen. Myös kuljettimien kuljetusetäisyys vaihtelee, esimerkiksi
mekaaniset kuljettimet soveltuvat lyhyelle etäisyydelle ja alipaineiset pitkälle
etäisyydelle (jopa 100 m). /21/
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Mikäli alipainejärjestelmään kytketään sorvi, lastut täytyy murskata erillisellä
murskaimella ennen syöttämistä imujärjestelmään, koska lastut ovat liian karkeita.
Lastujen mukana oleva leikkuuneste voidaan erottaa imukeskuksessa ja johtaa
uudelleenkäytettäväksi työstökoneissa pumpun avulla. /21/
Erikoiskuljettimia on saatavilla tavallisten lisäksi. Ne suunnitellaan
erikoistilanteisiin, kuten esimerkiksi ahtaisiin tiloihin. Erikoiskuljettimissa voi
olla esimerkiksi lastujen murskaus tai tiivistysominaisuus kuljetuksen yhteydessä,
kuten ruuvikuljettimessa. /21/8.2.2.

8.3. Lastujen murskaus
Murskauksessa lastut hienonnetaan, jotta ne voidaan pakata tiiviisti
briketöintikoneessa. Murskauksella saadaan lastujen tilavuus noin 3 - 6 kertaa
pienemmäksi. Leikkuunesteen erotus esimerkiksi linkoamisen tai briketöinnin avulla
helpottuu huomattavasti, kun lastut on hienonnettu. Murskaimia on kahta eri
päätyyppiä: pysty- ja vaakamurskain. /21/
Pystymurskain koostuu pystyakselin ympäri pyörivästä murskaimesta. Sen ympärillä
on siilomainen rakenne. Murskain on rakenteen alaosassa. Murskaimia on saatavana
erikokoisia riippuen syötettävän lastun määrästä. Laitteen tuotanto vaihtelee noin
muutamasta sadasta kilosta noin kymmeneen tuhanteen kiloon per tunti. /21/
Vaakamurskaimen toimintaperiaate on hyvin samantapainen kuin pystymurskaimen.
Tässä tapauksessa laite on vaakatasossa ja lastut kulkevat murskainterien läpi. Malleja
on saatavana yksi-, kaksi- tai kolmeakselisina. Kapasiteetti vaihtelee muutamasta
sadasta kilosta noin viiteentoistatuhanteen kiloa per tunti. /21/

8.4. Leikkuunesteen erotus lastuista linkoamalla
Leikkuunestettä jää työstökappaleisiin työstön aikana riippuen työstötilanteesta (esim.
lastuamissyvyys ja terän pyörimisnopeus) ja käytetystä leikkuunesteen määrästä sekä
nesteen ominaisuuksista. /21/
Linkoaminen on tehokas tapa erottaa leikkuuneste lastuista, erotustehokkuuden
ollessa yli 90 prosenttia. Markkinoilla myydään kahta erilaista linkotyyppiä: vaakaja pystylinkoja. Molemmat perustuvat keskipakovoiman hyödyntämiseen
erotuksessa. Linko pyörii suurella nopeudella ja painavat, märät lastut joutuvat lingon
seinämille. Edelleen keskipakovoiman vuoksi neste poistuu lastuista, jolloin kuivat
lastut poistuvat lingosta. /21/
Vaakamallissa linko pyörii vaaka-akselin ympäri, ja lastujen syöttö sekä kuivien
lastujen ja leikkuunesteen poisto tapahtuvat lingon sivuilta. Pystymallissa lastujen
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syöttö tapahtuu lingon yläosasta, jota kautta myös kuivat lastut poistetaan
leikkuunesteen poistuessa alaosasta. /21/
Linkoja on saatavana eri kokoluokkia riippuen lastuvirran määrästä. Esimerkiksi
teräslastuille kapasiteettia on parin sadan kilon tuntituotosta noin viiteentuhanteen
kiloon tunnissa. Lingot soveltuvat ainakin teräs-, alumiini- ja valurautalastuille.
/21/

8.5. Lastujen erotus kuljettimesta paineilmalla
Käytettäessä lamellikuljettimia lastut voivat helposti päätyä leikkuunestesäiliöön
pilaten leikkuunestettä. Lastut tarttuvat kiinni lamellien pintaan ja palaavat hihnan
mukana takaisin koneeseen ja leikkuunesteen mukana nestesäiliöön.
Nestesäiliöön joutuneet lastut eivät kelpaa enää kierrätykseen, jos ne sekoittuvat
eri materiaalisiin lastuihin. /31/
Keravalainen CWT Technics on kehittänyt lamellikuljettimiin Hit-tuotesarjaan
kuuluvan Blower-puhdistuslaitteen, joka toimii paineilmalla. Se suuntaa
paineilman kuljettimen alapintaan kohtaan, jossa lastun pitäisi irrota normaalisti.
Laite soveltuu kaikille työstettäville materiaaleille, jotka muodostavat lyhyttä
tai kevyttä lastua. /31/

8.6. Paineilman ja imun käyttö lastujen ja pölyn poistossa
Lastut voidaan poistaa työstökohdasta paineilmalla tai imemällä. Imeminen tosin
soveltuu vain lyhyille lastuille, koska pitkät tukkivat helposti imujärjestelmän.
Lastuavan terän ympärille joudutaan rakentamaan myös kotelo, jotta lastut
ohjautuvat työstöstä imuun. Imuun tarvitaan korkeapainejärjestelmä, koska lastut
ovat painavia. /1/
Pölyn poistoon soveltuu matalapainejärjestelmä eikä erillistä koteloa tarvita
välttämättä. Syntyvän pölyn määrä riippuu työstettävästä materiaalista ja
työstömenetelmästä. Metallien ja grafiitin (grafiitti = hiilen yleisin
ilmenemismuoto, on puhdasta hiiltä, kuuluu epämetalleihin) pitoisuuksille ilmassa
on asetettu raja-arvot (HTP), joista joitakin on lueteltu kohdan 3.1.1. taulukossa.
Pölyn poistoon on Suomen markkinoilla olemassa erilaisia imulaitteita, joita
myyvät esimerkiksi Extor Oy, Suomen Imurikeskus Oy ja Scandab. /1;39/

8.7. Lastujen briketöinti
Briketöinti on lastujenkäsittelyn viimeinen vaihe. Menetelmässä lastut puristetaan
tiiviiksi paketeiksi hydrauliikan avulla. Lastujen tilavuus pienenee noin
viidennekseen puristuksen ja leikkuunesteiden sekä ilman poistumisen vuoksi.
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Briketöinnin tarkoituksena on säästää tilaa ja saada hyötykäytettyä metalli
tehokkaasti. Näin säästetään myös ympäristöä (vähemmän energiaa sulattamiseen
– pienemmät päästöt) ja taloutta. Brikettilastuista maksetaan noin 30 prosenttia
enemmän kuin irtolastuista kuivien ja tiiviiden metallilastujen helpomman ja
taloudellisemman sulattamisen vuoksi. Pienempi tilavuus vaatii myös vähemmän
varastointitilaa. Briketöintilaitteisto lisätään yleensä lastujenkäsittelyjärjestelmän
loppuun (kuva 12, sivu 48), mutta se voidaan myös liittää suoraan työstökohteeseen. /21/
8.7.1. Briketöintilaitteiston liittäminen suoraan työstökohteeseen
Jos briketöintilaitteisto lisätään suoraan työstökohteen yhteyteen, on
syöttölastujen oltava lyhyitä katkolastuja puristamisen onnistumisen vuoksi.
Sorvattaessa syntyvät pitkät lastut tulee murskata ennen syöttöä briketöintiin.
Erityisen tärkeää on huomata, että jos lastut briketöidään, on pyrittävä
käyttämään emulsioleikkuunesteitä työstössä. Emulsionesteet irtoavat helpommin
puristettaessa kuin öljyt ja saadaan helpommin näin talteen. Leikkuunesteet
aiheuttavat haitallisia päästöjä poltettaessa/sulattaessa (esim. rikki hapettuu
poltossa rikkidioksidiksi SO 2 joka aiheuttaa muun muassa hajuhaittoja ja
happamoitumista, jos se on muuntunut ilmakehässä rikkihapoksi H2SO4). /21/
8.7.2. Suomen briketöintilaitetarjonnan nykytilanne
Suomalaisia laitevalmistajia briketöintilaitteille ei juuri tällä hetkellä ole, mutta
maahantuojia löytyy. Esimerkiksi Industrial trading Helsinki Oy tuo maahan
RUF-merkkisiä briketöintilaitteistoja. Näiden kapasiteetti on teräslastuille noin
30 kg - 3 000 kg/tunti. Toinen suuri maahantuoja on Tecalemit Oy, joka tuo
Arboga-Darenth-merkkisiä laitteita Suomeen. Näiden kapasiteetti on teräslastuille
noin välillä 100 - 800 kg/tunti. Molempien valmistajien laitteet soveltuvat ainakin
teräs-, alumiini- ja valurautalastuille kapasiteetin vaihdellessa pienten konepajojen käyttötarpeesta suurempien tehtaiden tarpeeseen. Myös esim. Process
and Layout Machinery Oy toimittaa lastujenkäsittelyjärjestelmiä Suomessa.
/21;45/
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9. LEIKKUUNESTEIDEN
9. JÄTEKÄSITTELYMENETELMIÄ
9.1. Yleistä jätekäsittelystä
Jätelain (1072/1993) mukaan jätteet on pyrittävä hyödyntämään, mikäli se on
teknisesti mahdollista ja jollei siitä aiheudu kohtuuttomia kustannuksia muulla
tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Nykysuuntaus jätehuollossa on, että jätteiden
syntyä pyritään ehkäisemään mahdollisimman pitkälle ja toisaalta hyödyntämään
jäte. Ensisijaisesti pyritään hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti
energia. Esimerkiksi metallit pyritään uusiokäyttämään valmistettaessa uutta
metallia, kuten alumiiniromusta tehdään alumiinia (ainehyödyntäminen). /1;23;49/

9.2. Jätteen käsittely omalla laitteistolla
Ongelmajätteiden käsittely vaatii ongelmajäteluvan, eikä yritys voi käsitellä toisten
(omien lisäksi) jätteitä ilman lupaa. Puhdistetun veden tai vesihöyryn laskeminen
viemäriverkostoon tai ilmakehään vaatii myös paikallisten ympäristöviranomaisten
luvan. Lupakäytännöissä on eroja paikkakuntien välillä. Luvan saantiin vaikuttaa
erityisesti liuenneiden raskasmetallien määrä. /1/

9.3. Veden erottamismenetelmät
Leikkuunesteet luokitellaan ongelmajätteeksi, koska ne voivat aiheuttaa terveys- ja
ympäristöhaittoja johtuen niiden sisältämistä aineista – esim. mineraaliöljy – ja liasta
– kuten raskasmetallit, joita työstön aikana kertyy. Veden erottaminen leikkuunesteistä
vähentää huomattavasti jätteen määrää. Erottamiseen on olemassa eri menetelmiä,
kuten kalvosuodatus, aktiivihiilisuodatus ja UV-suodatus. Erotuksen voi tehdä itse
tai jonkun siihen erikoistuneen yrityksen toimesta. Jos erottamisen tekee toinen yritys,
se tarvitsee ongelmajäteluvan. /1;23;49/
9.3.1. Kalvosuodatusmenetelmät
Kalvosuodatusmenetelmissä neste suodatetaan mekaanisesti paine-eron avulla
puoliläpäisevän kalvon läpi. Epäpuhtaudet suodattuvat kalvoille, ja puhdas vesi pääsee
läpi. Useimmissa kalvonerotusmenetelmissä kuitenkin vain osa vedestä läpäisee kalvon
(ns. permeaatti) ja osa jää kalvon syöttöpuolelle sisältäen likaisen aineksen (ns. rejekti).
Kalvosuodatusmenetelmät voidaan jakaa mikro-, ultra- ja nanosuodatukseen sekä
käänteisosmoosiin. Leikkuunesteiden hävityksessä (veden erottamisvaiheessa)
käytetään lähinnä ultrasuodatusta ja käänteisosmoosia, kun taas ainakin
mikrosuodatusta käytetään leikkuunesteiden puhdistukseen. Esim. Alfa Laval Oy
Ab, Aquator Oy ja Separtec Oy myyvät Suomessa kalvosuodatuslaitteita. /24/
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Mikro- ja ultrasuodatus poistavat partikkelimuotoiset epäpuhtaudet ja
nanosuodatus lisäksi orgaanisen aineksen. Käänteisosmoosilla saadaan myös
pienemmät ionimuotoiset epäpuhtaudet poistettua. Kaikilla kalvosuodatusmenetelmillä saadaan bakteerit, alkueläimet ja levät poistettua. Nanosuodatuksella ja käänteisosmoosilla saadaan myös virukset tehokkaasti suodatettua
pienemmän huokoskoon vuoksi. Kalvosuodatusmenetelmiä käytetään esimerkiksi
talousveden valmistuksessa merivedestä tai jäteveden käsittelyssä. /24/
9.3.1.1. Puoliläpäisevä kalvo
Puoliläpäiseväksi kalvoksi nimitetään kalvoa, joka päästää rei’istään lävitse pieniä
molekyylejä, kuten vettä, mutta ei suolaioneja. Kun esimerkiksi astia täytetään
vedellä, laitetaan astian keskelle puoliläpäisevä kalvo ja lisätään toiselle puolelle
suolaa, toisen puolen vesi (laimeampi liuos) alkaa virrata suolaliuokseen (väkevämpi
liuos) niin kauan, kunnes vesipitoisuus on sama molemmilla puolilla. Kyseessä on
ns. osmoosi-ilmiö. Koska toiselle puolelle tulee – suolan määrästä riippuen –
enemmän vettä, sen (veden)paine kasvaa. Paine-eroa nimitetään osmoottiseksi
paineeksi. /26/
9.3.1.2. Kalvojen rakenne
Suodatuskalvoja voidaan valmistaa epäorgaanisista – esimerkiksi lasi ja metalli –
tai orgaanisista – polymeerit – aineista riippuen suodatusmenetelmästä. Kalvojen
valmistusmenetelmiä on useita ja ne kehittyvät jatkuvasti. Huomioitavia asioita
kalvojen valmistuksessa ovat tasainen huokoisuus ja huokosten koko. Kalvojen
paksuus on yleensä välillä 100 nm...1mm. Myös tasainen pintarakenne, kemiallinen,
mekaaninen ja terminen kestävyys sekä kalvopinnoille mikroskooppisten ja
makroskooppisten eliöiden kertymisen (ns. fouling-ilmiö) hallinta. Myös
valmistuskustannukset vaikuttavat osaltaan kalvomateriaalin valintaan. /25;26/
9.3.1.3. Ultrasuodatus
Ultrasuodatuslaitteisto toimii ns. cross flow -periaatteella, jossa suodatettava
neste kulkee suurella virtausnopeudella suodatinkalvon suuntaisesti, ja osa
vedestä läpäisee kalvon. Jäljelle jäänyt tiivistynyt neste palaa syöttösäiliöön, josta
se voidaan syöttää uudelleen suodatettavaksi. Suodatus jatkuu niin kauan kuin
veden virtaus kalvon läpi tyrehtyy. Jotta kalvo ei tukkeutuisi, järjestelmässä on
oltava esisuodatin, joka suodattaa suurimmat partikkelit. Useissa
ultrasuodattimissa on myös ns. takaisinisku-toiminto, jolla pyritään saamaan
kalvoa tukkiva aines liikkeelle kääntämällä virtausta noin sekunnin ajaksi. /1/
Ultrasuodatuksen erottelukyky on luokkaa 10-3 - 10-1 µm. Menetelmällä saadaan
erotetuksi kaikki paitsi liuenneet suolat ja metallit. Kalvon läpäisseen
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konsentraatin vesipitoisuus on noin 30 - 50 %. Lähtötilanteessa vettä voi olla
jopa 95 %. Puhdistuksen jälkeen konsentraatti siirretään jäteastiaan ja lähetetään
ongelmajätelaitokselle. Kalvo puhdistetaan pienellä määrällä pesuainetta ja
huuhdellaan. Leikkuunesteen suodatuksessa käytetään 1 - 10 barin ylipainetta.
Kalvojen läpäisykyky on 400 - 1 200 neliömetriä per 24 tuntia. /1/
Ultrasuodatuksessa käytetään kalvomateriaalina keraamisia tai kuitumateriaaleja
(esim. polyvinyylideenifluoridi). Polymeereistä valmistetut kalvot eivät kestä yli
40 °C nestelämpötilaa. Suuret esineet ja liian suuret määrät vapaita öljyjä voivat
tukkia kalvon huokoset. Liuottimet voivat vahingoittaa kalvoa. Ultrasuodatuslaitteistoon kuuluu runsaasti putkistoja, minkä vuoksi rakenne näyttää
monimutkaiselta. Suodatettavan nesteen pH-arvon pitäisi olla välillä 2,5 - 12. Usein
ultrasuodatusmenetelmä ei ole riittävä, vaan vaaditaan erotetun veden puhdistamista
edelleen. /1/
9.3.1.4. Käänteisosmoosi
Osmoosi tarkoittaa nesteen siirtymistä itsestään puoliläpäisevän kalvon läpi
laimeasta liuoksesta väkevämpään liuokseen. Osmoottinen paine on sitä suurempi,
mitä enemmän väkevämpi toinen liuos on. Käänteisosmoosissa pyritään puolestaan
siirtämään vettä väkevämmästä liuoksesta laimeaan ulkopuolisen paineen avulla.
Paine kohdistetaan väkevään liuokseen ja paine pyritään saamaan suuremmaksi
kuin osmoottinen paine. Näin saadaan aikaan päinvastainen virtaus. /1;27/
Menetelmä, kuten ultrasuodatuskin, vaatii esisuodatuksen. Käänteisosmoosilla
pystytään poistamaan – toisin kuin ultrasuodatuksella – myös liuenneet suolat ja
metallit. Ultrasuodatuksessa ei esiinny osmoottista painetta kalvon eri puolilla.
/1;27/
Käänteisosmoosia pidetään ns. kolmannen asteen puhdistusmenetelmänä, koska
käsiteltävä neste on esipuhdistettu kahdessa vaiheessa. Ensin vapaat öljyt ja kiinteät
partikkelit poistetaan. Sitten käytetään ultrasuodatusta esipuhdistusmenetelmänä
ennen käänteisosmoosia. Tarvittava paine käänteisosmoosissa on huomattavasti
suurempi kuin ultrasuodatuksessa, noin 40 - 90 bar. Laitteiston läpi pääsee pieniä
määriä epäorgaanisia suoloja ja orgaanisia aineita, joiden määrät ovat kuitenkin
riittävän pieniä veden laskemiseksi viemäriverkostoon. /1;27/
9.3.2. Haihduttaminen
Veden poistaminen leikkuunesteistä haihduttamalla voidaan tehdä joko normaalitai alipaineisessa kuumentamisessa. Menetelmä soveltuu useille erilaisille nesteille
eikä laitteisto vie paljon tilaa sekä on lisäksi yksinkertainen. Haittana on energian
suuri kulutus, viranomaisilta tarvittavat luvat kaasumaisille päästöille (esim.
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fossiilisten polttoaineiden poltto luo hiilidioksidipäästöjä) ja mahdollisesti
korroosiota aiheuttavat (esim. rikkidioksidi SO2) ja pahanhajuiset kaasut (esim.
rikkivety H2S, muodostaa rikkidioksidia ja vettä poltettaessa). On kuitenkin
analysoitu, että haihtuneissa leikkuunestekaasuissa on kaikilla leikkuunestetyypeillä
vain vähän haitallisia epäpuhtauksia. Ongelmia aiheuttavat lähinnä nesteiden
joukkoon päässeet hiilivedyt, ohenteet tai klooratut hiilivedyt. Alhaisessa
lämpötilassa haihtuvat hiilivedyt (VOC = haihtuvat orgaaniset hiilivedyt, aiheuttavat
terveydelle haitallista alailmakehän otsonia) saattavat sekoittua vesihöyryyn.
Menetelmä soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi, mikäli yrityksellä on käytettävissä
hukkalämpöä. /1/
9.3.3. Kemiallinen erotus
Emulsio saadaan hajotettua lisäämällä siihen positiivisesti varautuneita ioneja
(suoloja), jolla kumotaan öljypisarassa oleva negatiivinen pintavaraus. Menetelmiä
on useita, joista yleisimmin käytetty on happo-alumiini-yhdistelmä. Ensimmäisenä
neutraloidaan neste lisäämällä siihen happoa tietty määrä, minkä jälkeen veden
kovuutta nostetaan lisäämällä siihen suolaa. Sitten säädetään pH-arvo sopivaksi
lisäämällä emästä, jotta erottuminen tehostuu. Liuoksen annetaan seistä, jotta öljy
erottuu pinnalle. /1/
Menetelmä soveltuu parhaiten puhtaille öljyemulsioille. Mitä stabiilimpi tai
synteettisempi liuos on, sitä huonommin menetelmä toimii. Epäpuhtauksien
erottumista voi tehostaa pumppaamalla nesteen läpi pieniä ilmakuplia, joihin öljy
tarttuu ja nousee pinnalle. Menetelmää on arvosteltu sen monimutkaisuuden ja
koulutetun henkilökunnan tarpeen vuoksi. /1/
9.3.4. Aktiivihiilisuodatus
Aktiivihiilisuodatus on veden puhdistusmenetelmä, jossa vedestä puhdistuu
tehokkaasti esim. orgaanista ainesta, kiintoainesta ja klooria. Aktiivihiiltä
valmistetaan esimerkiksi kivihiilestä ja turpeesta ja se toimii suodattajana
vesiliuoksessa. Aktiivihiilisuodatusta voi käyttää esimerkiksi ultrasuodatuksen
jälkeen haluttaessa suurempi puhdistustehokkuus, jos vesi halutaan esimerkiksi
johtaa jätevesiviemäriin. Esim. Aquator Oy:llä, HyXo Oy:llä ja KW Filter Oy:llä
on Suomessa myynnissä aktiivihiilisuodatuslaitteita (taulukko 6, sivu 61). /46/
9.3.5. UV-suodatus
UV-suodatus on ympäristöystävällinen vedenpuhdistusmenetelmä, jossa ei käytetä
kemikaaleja, kuten klooria, kloramiinia, otsonia ja kloorioksidia. Menetelmässä
vesi altistetaan ultraviolettisäteilylle, joka tuhoaa bakteereja, viruksia ja
alkueläimiä vaikuttamalla niiden DNA-rakenteeseen siten, etteivät ne kykene
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lisääntymään. Suomessa UV-suodatuslaitteita toimittavat esimerkiksi Aquator
Oy ja HyXo Oy. /56;57/
9.4. Lähettäminen ongelmajätekäsittelyyn
Lähes poikkeuksetta käytetyt leikkuunesteet käsitellään siihen erikoistuneissa
yrityksissä, koska yksittäisen konepajan jätemäärät ovat liian pieniä oman
käsittelylaitoksen investointia varten. Lisäksi konepajat eivät koe
jätteenkäsittelyn kuuluvan ydinliiketoimeen.
Suomessa on muutamia yrityksiä, jotka tarjoavat käytettyjen leikkuunesteiden
käsittelyä. Palveluun kuuluvat myös oheispalvelut, kuten tarvittavien säiliöiden
vuokraaminen, kuljettaminen ja raportointi. Suurimmat valtakunnalliset
leikkuunesteiden käsittelijät ovat Ekokem Oy Ab ja Lassila & Tikanoja Oyj.
/36/
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10.1. Leikkuunesteet ja lisäaineet sekä laboratoriopalvelut
Taulukko 4. Suomessa olevia yleisiä leikkuuneste-, lisäaine- ja laboratoriopalvelutoimittajia.
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10.2. Leikkuunesteiden puhdistuslaitteet
Taulukko 5. Yleisiä Suomen markkinoilla olevia teollisuuspuhdistuslaitteiden toimittajia.
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10.3. Leikkuunesteiden jäte-, neste- ja lastujenkäsittelyjärjestelmät
Taulukko 6. Leikkuunesteiden jätekäsittelyjärjestelmien, leikkuunestejärjestelmien ja
lastujenkäsittelyjärjestelmien toimittajia Suomessa.

60

10.4. Leikkuunesteiden käytössä tarvittavia yleisiä tarvikkeita
Taulukko 7. Leikkuunesteiden ja nestejärjestelmien käyttöön liittyvien yleisten
lisätarvikkeiden myyjiä Suomessa.
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