
Lastuttavien aineiden jaottelu  

 

Konepajateollisuudessa tuotetaan lastuavilla menetelmillä valtava kirjo erilaisia tuotteita 

kaikenlaisista materiaaleista. Materiaalien ominaisuuksiin vaikuttavat merkittävästi esimerkiksi 

seostus, lämpökäsittelyt ja kovuus. Lastuttavan aineen ominaisuudet luonnollisesti ohjaavat 

terägeometrian ja  

-laadun sekä lastuamisarvojen valintaa. ISO-standardissa lastuttavat aineet jaetaan kuuteen 

pääryhmään, joilla kullakin on lastuttavuuden kannalta omat erityispiirteensä: 

ISO P – Teräkset on isoin lastuavilla menetelmillä työstettävien aineiden ryhmä. Käytössä on 

runsaasti erilaisia teräksiä. Esimerkiksi seostus vaihtelee seostamattomista lajeista runsasseosteisiin. 

Muita alaryhmiä ovat teräsvalut sekä ferriittiset ja martensiittiset ruostumattomat teräkset. Terästen 

lastuttavuus on yleensä hyvä mutta vaihtelee laajalti riippuen mm. kovuudesta ja hiilipitoisuudesta. 

ISO M – Ruostumattomissa teräksissä on runsas, vähintään 12 %:n kromiseostus ja mahdollisesti 

myös seosaineita, kuten nikkeliä ja molybdeenia. Ruostumattomat teräkset muodostavat ison 

ryhmän, joka jakautuu moniin alaryhmiin: ferriittiset, martensiittiset, austeniittiset ja austeniittis-

ferriittiset (duplex). Yhteistä näille kaikille on, että lastuavassa 

terässä kehittyy runsaasti lämpöä, ja se altistuu lovikulumille ja irtosärmänmuodostukselle. 

ISO K – Toisin kuin teräkset, valuraudat ovat lyhytlastuisia aineita. Harmaat valuraudat (GCI) ja 

adusoidut valuraudat (MCI) ovat helposti lastuttavia, kun taas pallografiittivaluraudat (NCI), 

tylppägrafiittivaluraudat (CGI) ja austemperoidut valuraudat (ADI) ovat vaikeampia. Kaikki 

valuraudat sisältävät piikarbidia (SiC), joka kuluttaa teräsärmää erittäin abrasiivisesti. 

ISO N – Ei-rautametallit, esimerkiksi alumiini, kupari ja messinki, ovat pehmeitä. Alumiini, jonka 

piipitoisuus (Si) on 13 % tai enemmän, on erittäin abrasiivista. Yleensä voidaan käyttää isoja 

lastuamisnopeuksia ja terä kestää pitkään, kunhan sen särmät ovat terävät. 

ISO S – Kuumalujat superseokset on iso ryhmä, johon kuuluu runsaasti seostettuja rauta-, nikkeli-, 

koboltti- ja titaanipohjaisia materiaaleja. Ne ovat tahmeita, aiheuttavat irtosärmänmuodostusta, 

kovettuvat lastuttaessa (työstökarkeneminen) ja kehittävät lämpöä. Ryhmä muistuttaa ISO M 

-alueen aineita, mutta superseokset ovat paljon vaikeampia koneistaa ja teräsärmien kestoikä jää 

lyhyemmäksi. 

ISO H – Tähän ryhmään kuuluu teräksiä, joiden kovuus vaihtelee välillä 45–65 HRc, sekä myös 

kokillivalurautoja, joiden kovuus on noin 400–600 HB. Kovuus tekee näiden aineiden 

koneistuksesta hankalaa. Lastuamisen aikana kehittyy lämpöä, ja aineet kuluttavat teräsärmää 

erittäin abrasiivisesti 



Teräs, martensiittinen ruostumaton teräs, 

valuteräs, pitkälastuinen adusoitu valurauta  

 
      Peruslaatu   Täydentävä  

 

 

HUOM! 4235 laatu on korvattu uudella InveioTM laadulla 4335. 

GC4305 – P05 (P01–P15) 

• CVD-pinnoitettu laatu, joka kestää erittäin hyvin kuoppakulumista ja plastista muodonmuutosta. 

• Suositellaan tukeviin olosuhteisiin, kun teräksen rouhinnassa tai puolikarkeassa koneistuksessa tarvitaan suurta lastuvirtaa. 

• Kestää sekä kuivana että märkänä lastuttaessa korkeita lämpötiloja ilman että särmälujuus kärsii. 

• Pinnoitteessa on sovellettu Inveio™-teknologiaa 

GC4315 – P15 (P01–P30) 

• CVD-pinnoitettu kovametallilaatu teräksen ja teräsvalujen jatkuvaan tai kevyesti hakkaavaan rouhintaan ja viimeistelyyn. 

• Pinnoitteessa on sovellettu InveioTM-teknologiaa. 

• Kestää sekä kuivana että märkänä lastuttaessa korkeita lämpötiloja ilman että särmälujuus kärsii. 

GC4325 – P25 (P10–P40), Ensisijainen laatu yleissorvaukseen. 

• Ensisijainen laatu yleissorvaukseen. 

• CVD-pinnoitettu kovametallilaatu teräksen ja teräsvalujen viimeistelyyn ja rouhintaan. 

• Pinnoitteessa on sovellettu InveioTM-teknologiaa. 

• Tämä laatu soveltuu sekä jatkuvaan että hakkaavaan lastuamiseen suurilla lastuvirroilla. 

• Erittäin laaja käyttöalue. 

GC4235 – P35 (P20–P45) Korvattu uudella InveioTM laadulla 4335 

• CVD-pinnoitettu kovametallilaatu teräksen ja teräsvalun rouhintaan vaikeissa olosuhteissa. 

• Särmälujuutensa ansiosta laatu soveltuu hakkaavaan koneistukseen suurilla lastuvirroilla. 

CT5015 – P10 (P01–P20) 

• Pinnoittamaton cermet, joka kestää erittäin hyvin irtosärmän muodostusta ja plastista muodonmuutosta. 

• Sopii viimeistelyyn, kun vaatimuksena on hyvä pinnankarheus ja/tai alhaiset lastuamisvoimat. 

• fn x ap < 0.35 mm2 

GC1525 – P15 (P05–P25) 

• PVD-pinnoitettu cermet. 

• Erittäin hyvä kulumiskestävyys ja hyvä särmäsitkeys. 



• Niukkahiilisten ja -seosteisten terästen viimeistelyyn ja väliviimeistelyyn. 

• Hyvä valinta, kun vaaditaan hyvää pinnankarheutta keskisuurella tai pienellä lastuamisnopeudella. 

• fn x ap < 0.35 mm2. 

GC1515 – P25 (P10–P30) 

•  Ohuelti CVD-pinnoitettu kovametallilaatu. 

• Suositellaan niukkahiilisten ja niukkaseosteisten terästen ja muiden ”tahmeiden” terästen viimeistelyyn pienillä ja keskisuurilla lastuamisnopeuksilla. 

• Erinomainen valinta, kun vaaditaan hyvää pinnankarheutta tai terävää lastuamista. 

• Soveltuu erittäin hyvän lämpöšokkien kestokyvyn ansiosta myös kevyesti hakkaavaan koneistukseen. 

GC3005 – P10 (P01–P25) 

• Kovametallilaatu, jossa kulumiskestävä CVD-pinnoite, kestää korkeita lämpötiloja. 

• Runsasseosteisten terästen viimeistelyyn ja väliviimeistelyyn suurilla lastuamisnopeuksilla. 

GC15 – P20 (P15–P25) 

• PVD-pinnoitettu kovametallilaatu sitkeää särmälinjaa vaativaan terästen koneistukseen. 

• Pienille työkappaleille, hakkaavaan lastuamiseen, tasosorvaukseen kohti kappaleen keskiötä tai olaketta keskisuurilla ja pienillä lastuamisarvoilla. 

GC1125 – P25 (P10–P30) 

• PVD-pinnoitettu kovametallilaatu niukkahiilisten terästen viimeistelyyn pienillä syötöillä tai lastuamisnopeuksilla. 

GC2015 – P25 (P20–P30) 

• CVD-pinnoitettu kovametallilaatu. 

• Yhdistetään kevyesti lastuaviin 

geometrioihin. Suositellaan hiiliterästen ja muiden ”tahmeiden” metallien viimeistelyyn ja kevyeen rouhintaan.  

GC2025 – P35 (P25–P40) 

• CVD-pinnoitettu kovametallilaatu. 

• Vaihtoehto sitkeyttä vaativiin töihin. 

GC30 – P40 (P35–P45) 

• CVD-pinnoitettu kovametallilaatu puolikarkeaan koneistukseen ja viimeistelyyn keskisuurilla ja pienillä lastuamisarvoilla rankoissa olosuhteissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Austeniittinen/ferriittinen ruostumaton teräs, 

valuteräs, mangaaniteräs, seostettu valurauta, 

adusoitu valurauta, automaattiteräs  

 
      Peruslaatu   Täydentävä  

 

 

HUOM! 2025 laadun rinnalle on tullut uusi laatu 2220, joka on ensisijainen valinta M25 

alueen ruostumattomille materiaaleille. 

 

GC2015 – M15 (M05–M25) 

• CVD-pinnoitettu kovametallilaatu viimeistelyyn ja kevyeen rouhintaan. 

• Laatu kestää korkeita lämpötiloja ja pinnoitteen kulumiskestävyys on hyvä, joten se on hyvä valinta jatkuvaan lastuamiseen kohtalaisilla ja suurilla 

lastuamisnopeuksilla. 

GC2025 – M25 (M15–M35), Osittain korvattu uudella laadulla 2220 joka on ensisijainen valinta. 

• Ensisijainen laatu yleissorvaukseen (2220). 

• CVD-pinnoitettu kovametalli, optimoitu väliviimeistelyyn ja rouhintaan. 

• Kestää lämpöšokkeja ja mekaanisia iskuja, minkä ansiosta sen särmälujuus on erittäin hyvä myös hakkaavassa koneistuksessa. 

GC2035 – M35 (M25–M40) 

• PVD-pinnoitettu kovametallilaatu. 

• Suositellaan väliviimeistelyyn ja rouhintaan pienillä ja kohtalaisilla lastuamisnopeuksilla. 

• Kestää erittäin hyvin lämpöšokkeja, joten se soveltuu ihanteellisesti hakkaavaan koneistukseen suurilla nopeuksilla.  

GC4235 – M25 (M15–M30) Korvattu uudella InveioTM laadulla 4335 

• CVD-pinnoitettu kovametallilaatu 
• Sopii ferriittisen ruostumattoman teräksen rouhintaan epäsuotuisissa olosuhteissa 

GC1115 – M15 (M05–M25) 

• PVD-pinnoitettu kovametallilaatu. 

• Hyvä särmälujuus ja pinnoite tekevät laadusta erittäin kestävän tahmeiden materiaalien koneistuksessa. 

• Teräväsärmäiseen geometriaan yhdistettynä hyvä suorituskyky ja tasainen kuluminen. 

GC1125 – M25 (M10–M30) 

• PVD-pinnoitettu kovametallilaatu. 

• Viimeistelyyn pienellä tai keskisuurella lastuamisnopeudella. 

• Erinomainen, kun tarvitaan terävää lastuamista ja erityisen hyvää särmäsitkeyttä tai pinnankarheutta. 



• Soveltuu erittäin hyvän lämpöšokkien kestokyvyn ansiosta myös kevyesti hakkaavaan koneistukseen. 

GC235 – M40 (M25–M40) 

• CVD-pinnoitettu kovametallilaatu rouhintaan esim. kun työkappaleessa on hankala pintakuori. 

• Sitkeä perusaine antaa erittäin hyvän särmälujuuden, mikä mahdollistaa raskaan hakkaavan koneistuksen pienillä ja kohtalaisilla lastuamisnopeuksilla. 

GC1105 – M15 (M05–M20) 

• PVD-pinnoitettu kovametallilaatu, hyvä kuumakovuus ja plastisten muodonmuutosten kestokyky. 

• Hyvä, ennakoitava suorituskyky, kuluu tasaisesti. 

• Sopii viimeistelyyn suurilla nopeuksilla. 

GC1515 – M20 (M10–M25) 

• CVD-pinnoitettu kovametallilaatu. 

• Sopii viimeistelyyn, kun tarvitaan kulumiskestävää särmälinjaa. 

GC1525 – M10 (M05–M15) 

• PVD-pinnoitettu cermet. 

• Erittäin hyvä kulumiskestävyys ja hyvä särmäsitkeys. 

• Vähäinen kuoriutumistaipumus. 

• Erinomainen viimeistelyyn hyvissä olosuhteissa. 

• Käytettävä suurta lastuamisnopeutta ja suhteellisen pientä syöttöä. 

• fn x ap < 0.35 mm2 

GC15 – M15 (M05–M25) 

• PVD-pinnoitettu kovametallilaatu  puolikarkeaan koneistukseen ja viimeistelyyn keskisuurilla ja pienillä lastuamisarvoilla. 

GC30 – M20 (M15–M25) 

• CVD-pinnoitettu kovametallilaatu. 

• Isojen työkappaleiden pitkäkestoiseen koneistukseen keskisuurilla ja pienillä lastuamisarvoilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valurauta, kokillirauta, lyhytlastuinen 

adusoitu rauta  

 
      Peruslaatu   Täydentävä  

 

 

CC6190 – K10 (K05–K15) 

• Puhtaasti piinitridipohjainen keraami, jolla on erittäin hyvä kulumiskestävyys korkeissa lämpötiloissa. 

• Valurautojen suurnopeuskoneistukseen rouhinnasta viimeistelyyn hyvissä olosuhteissa. 

• Kestää jossain määrin hakkaavaa koneistusta. 

GC3210 – K10 (K01–K20) 

• CVD-pinnoitettu kovametallilaatu, erinomainen viistekulumisen kestokyky. 

• Kaikkien valurautojen sorvaukseen hyvissä ja kohtalaisissa koneistusolosuhteissa. 

• Soveltuu sekä jatkuvaan että hakkaavaan lastuamiseen. 

 

GC3225 – K25 (K15–K35)  

• CVD-pinnoitettu kovametallilaatu, erittäin hyvä särmälujuus. 
• Kaikkien valurautojen sorvaukseen kohtalaisissa ja vaikeissa koneistusolosuhteissa.  
• Sekä kevyesti että raskaasti hakkaavaan lastuamiseen sopiva laatu. 

CB7525 – K05 (K01–K10) 

• Erittäin kova kuutioboorinitridilaatu. 

• Sopii hyvän särmäsitkeyden ja kulumiskestävyyden ansiosta optimaalisesti harmaan valuraudan viimeistelyyn suurella lastuamisnopeudella; lastuaminen voi 

olla sekä jatkuvaa että hakkaavaa. 

CC650 – K01 (K01–K05) 

• Al2O3-pohjainen seoskeraami. 

• Suositellaan harmaiden ja karkaistujen valurautojen suurnopeusviimeistelyyn tukevissa olosuhteissa. 

GC3005 – K10 (K01–K20) 

• CVD-pinnoitettu, kulumiskestävä kovametallilaatu, kestää korkeita lämpötiloja. 

• Pallografiittivalurautojen, lujien adusoitujen rautojen ja ”tahmeiden” (seostettujen) harmaiden rautojen koneistukseen rouhinnasta viimeistelyyn. 

CB7925 – K05 (K01–K10) 

•  Kuutioboorinitridilaatu, hyvä särmäsitkeys ja kulumiskestävyys. 

• Soveltuu harmaan valuraudan ja kokillivaluraudan sekä jatkuvaan että hakkaavaan koneistukseen. 



GC4315 – K15 (K10–K25) 

• CVD-pinnoitettu kovametallilaatu harmaan valuraudan ja pallografiittivaluraudan rouhintaan ja viimeistelyyn pienillä ja keskisuurilla lastuamisnopeuksilla.  

• Hyvä särmälujuus sekä märkänä että kuivana lastuttaessa. 

CC620 – K01 (K01–K05) 

• ”Puhtaasti” Al2O3-pohjainen keraami. 
• Harmaiden valurautojen suurnopeusviimeistelyyn tukevissa olosuhteissa ja kuivana. 

CT5015 – K05 (K01–K10) 

• Pinnoittamaton cermet, joka kestää erittäin hyvin irtosärmän muodostusta ja plastista muodonmuutosta. 

• Sopii viimeistelyyn, kun vaatimuksena on hyvä pinnankarheus, tarkat toleranssit ja/tai alhaiset lastuamisvoimat. 

• fn x ap < 0.35 mm2 

GC15 – K10 (K05–K15) 

• PVD-pinnoitettu kovametallilaatu sisäsorvaukseen ja lopulliseen viimeistelyyn. 

H13A – K20 (K10–K30) 

• Pinnoittamaton kovametallilaatu. 
• Hyvä hankauskulumisen kesto ja sitkeys. 

• Valuraudan koneistukseen kohtalaisilla ja pienillä lastuamisnopeuksilla sekä suurilla syötöillä. 

GC30 – K40 (K35–K40) 

• CVD-pinnoitettu kovametallilaatu puolikarkeaan koneistukseen ja viimeistelyyn keskisuurilla ja pienillä lastuamisarvoilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ei-rautamateriaalit  

 
      Peruslaatu   Täydentävä  

 

 

H10 – N15 (N01–N25) 

• Pinnoittamaton kovametallilaatu.  
• Hyvä hankauskulumisen kesto ja samalla terävä särmä.  

• Alumiiniseosten rouhintaan ja viimeistelyyn. 

CD10 – N05 (N01–N10) 

• Ensisijainen valinta.  
• Monikiteinen timanttilaatu erittäin kuluttavien ei-rautametallien ja epämetallien viimeistelyyn ja väliviimeistelyyn.  

• Pitkä kestoikä, siisti lastuamisjälki ja hyvä pinnankarheus. 

CD05 – N01 (N01–N10) 

• Monikiteinen timanttilaatu erittäin kuluttavien ei-rautametallien ja epämetallien viimeistelyyn ja väliviimeistelyyn.  

• Laatu sopii esimerkiksi paljon piitä sisältävien alumiiniseosten sorvaukseen, metallimatriisikomposiittien (MMC), lasikuidun, kuitulevyn ja puulaminaattien 

koneistukseen. 

H13A – N15 (N05–N25) 

• Pinnoittamaton kovametallilaatu.  
• Hyvä hankauskulumisen kesto ja sitkeys.  

• Alumiiniseosten puolikarkeaan sorvaukseen ja rouhintaan. 

GC1115 – N15 (N10–N20) 

• PVD-pinnoitettu kovametallilaatu töihin, joissa tarvitaan terävää särmää. 

• Soveltuu hyvän särmälujuuden ja kulumiskestävyyden ansiosta sitkeyttä vaativaan koneistukseen. 

GC1125 – N25 (N15–N30) 

• PVD-pinnoitettu kovametallilaatu, suositellaan sitkeyttä vaativiin töihin tai kun vaaditaan terävää särmää. 

GC15 – N15 (N10–N20) 

• PVD-pinnoitettu kovametallilaatu ei-rautamateriaalien sitkeyttä vaativaan koneistukseen. 

 

 

 


