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Blaserin lastuamisnesteet on kehitetty 
monelle eri teollisuussektorille

Eri teollisuusaloilla materiaalit, työstötavat ja 
laatukriteerit vaihtelevat ja tämä asettaa
monia vaatimuksia myös lastuamisnesteille.

Jokaisen asiakkaan tilanne on erilainen. 
Blaserin edustaja on alusta saakka mukana 
työstönesteen valinnassa ja käytössä. Tarkan 
analyysin avulla selvitämme asiakkaan yksilöl-
liset vaatimukset työstönesteelle ja räätälöim-
me oikeat tuotteet kohteeseen. Blaser -asian-
tuntija on mukana prosessissa alusta saakka ja 
tavoitteena on luoda kehittyvä, pitkäaikainen 
asiakassuhde joka pyrkii asiakkaan tuotannon 
jatkuvaan tehostamiseen.

• Autoteollisuus
• Metalliteollisuus
• Lääketeollisuus
• Kelloteollisuus
• Lentokoneteollisuus
• Energiateollisuus

Vaativankin asiakkaan
lastuamisnestevalmistaja

NESTEMÄINEN TYÖKALU

Blasocut BC Kombi SW
Blasocut BC 935 SW
Blasocut 2000 CF
Vasco 5000
B-cool 9665
Grindex 10
Vascomill CSF 35
Blasogrind
Blasogrind HC
Blasogrind PAO
Blasomill
Blasomill CSF
Blasomill DM
Blasomill HD
Blasomill HD CF

tuoteperhe



Lastuamisnestekustannusten
jakautuminen tuotannossa
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Tehostamalla ja parantamalla lastuamisnestei-
den käsittelyä ja ylläpitoa voidaan saavuttaa 
runsaasti hyötyjä. Lastuamisnesteen kunto 
vaikuttaa suoraan työkalujen kestoon ja
kokoneistettuun pinnanlaatuun. Hyvällä nestei-
den ylläpidolla ja työstökoneen voiteluöljyjen 
(yhteensopivuus nesteen kanssa) valinnalla 
voidaan esimerkiksi vähentää suunnittelemat-
tomia käyttökatkoja ja pidentää työkalujen ja 
koneiden käyttöikää, välttää koneiden ja työ-
kappaleiden korroosiota sekä työstökoneen 
muovi ja kumiosien degeneroitumista. Nou-
dattamalla seuraavia vinkkejä voit pitää lastua-
misnesteiden kunnon tasaisena ja tuotannon 
tehokkaana ja ongelmattomana.

1. NIMEÄ LASTUAMISNESTEISTÄ
VASTAAVA HENKILÖ JA VARAHENKILÖ

Nesteiden kunnon ja olosuhteiden tasaisuuden kannalta on 
tärkeää, että nesteistä ja niiden kunnosta vastaa aiheeseen 
koulutettu henkilö ja hänen varamiehensä. Tämä sujuvoittaa 
nesteiden kanssa toimimista ja ylläpitoa, kun vastuu ylläpi-
dosta on yksilöity ja tehtävään tarvittava koulutus on annet-
tu. 

Nestevastaavan on huolehdittava seuraavista:
• Tarkistaa järjestelmien oikeat pitoisuudet.
• Ylläpitää lokikirjaa, johon merkitään säännöllisesti
  nesteen pitoisuudet ja sen pH.
• Toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet nesteiden
  ylläpidossa sen ominaisuuksien säilyttämiseksi. Pitää
  kirjaa työstökoneeseen tankatuista voiteluöljyistä ja niiden
  määristä.

2. MERKITSE KONEET

Jos käytät eri lastuamisnesteitä erityyppisiin työstösovelluk-
siin, niin merkitse näkyvästi kuhunkin työstökoneeseen siinä 
käytettävän lastuamisnesteen tyyppi ja sen tavoitepitoisuus 
(%) sekä tarvittavat muut voiteluöljyt. Näin vältät lastuamis-
nesteiden tai voiteluöljyjen sekoittumisen ja helpotat koneis-
tajien suorittamaa päivittäistä ylläpitoa.



3. TARKISTA NESTEEN PITOISUUS 

Jotta lastuamisneste toimii optimaalisesti, pitoisuuden olisi 
pysyttävä suositellulla tasolla. Jos pitoisuus on liian korkea, 
lastuamisneste saattaa jättää tahmaista kalvoa koneeseen, 
koneen käyttäjien iho-ongelmien riski kasvaa ja lastuamis-
nestettä kuluu enemmän. Jos pitoisuus on liian alhainen, 
seurauksena voi olla bakteeri- ja / tai sieni-infektio nesteessä, 
korroosiota ja voiteluominaisuuksien huononeminen, mitkä 
lyhentävät työkalujen ja nesteen käyttöikää.

Pitoisuus on tärkeää mitata säännöllisesti – mielellään päivit-
täin, mutta joka tapauksessa vähintään kaksi kertaa viikossa. 
Pitoisuus mitataan joko refraktometrilla, joka on helpoin 
mittaustapa tai titraamalla (kemiallinen menetelmä, mikä 
perustuu nesteen pH puskurin mittaukseen). Säädä nesteen 
pitoisuus tarpeen mukaan tavoitetasolle mittauksen jälkeen. 
Normaalisti järjestelmän ylläpitotäytössä käytetään alhaista 
pitoisuutta, luokkaa noin 1–2 % (vesi haihtuu öljy ei) työstös-
tä, nesteestä ja järjestelmästä riippuen. 

4. VARMISTA NESTEEN KUNNOLLINEN SEKOITUS
         
Täytä usein ja pieniä määriä, jolloin pitoisuus pysyy tasaisena. 
Parhaat tulokset saavutat päivittäisellä täytöllä. Käytä sekoi-
tukseen Blaserin omaa laadukasta JETMIX-sekoitinta.

5. TARKISTA NESTEEN pH 

pH-arvon seuraaminen on äärimmäisen tärkeää. Useimpien 
lastuamisnesteiden pH-arvo on luokkaa 9–9,6, mutta on 
olemassa myös tuotteita, joiden pH on käytössä alhaisempi 
tai jopa korkeampikin. Tyypillisesti lastuamisnesteiden pH-ar-
von on oltava vähintään 9.0. Jos pH-arvo laskee, voi nesteen 
pitoisuus olla liian alhainen tai järjestelmässä on bakteerikas-
vustoa, jonka happamat aineenvaihduntatuotteet laskevat 
nesteen pH:ta (vrt. Xylitol jenkki mainos ja ”Happohyökkäys”). 
pH:n laskun seurauksena voi olla korroosio-ongelmia ja / 
tai ”haju haittaa”. Tarkista pH-arvo päivittäin, jos mahdollista, 
kuitenkin vähintään kahdesti viikossa. Korjaa tarvittaessa al-
hainen pH-arvo pH-boosterilla tai tankkaamalla lisää tuoretta 
nestettä.



6. MINIMOI VUOTOÖLJYN VAIKUTUKSET ÖLJYN-
EROTTIMILLA ELI SKIMMERILLÄ

Emulsion likaava vuotoöljy voi olla johdeöljy, ruosteenes-
tonestettä, hydrauliöljyä tai vaihteistoöljyä. Vuotoöljyn 
muodostama kalvo nesteen pinnalla tarjoaa vähähappisen 
rajapinnan bakteerien kasvulle. Siksi vuotoöljyn poisto on 
tärkeä tehtävä päivittäin. Mikään emulsio ei kestä olla pitkään 
vuotoöljyn peitossa hapettomassa tilassa.

Vuotoöljy on helpointa poistaa imuroimalla nesteen pinnalta 
tai erityisellä öljynerottimella eli skimmerillä. Vuotoöljypitoi-
suutta nesteessä voidaan arvioida karkeasti myös mittaamal-
la erkautuneen vapaan öljyn määrä (näkyvä öljymäärä emul-
sion yläpuolella), mutta tämä ei huomioi vuotoöljyä, joka on 
päässyt jo emulgoitumaan lastuamisnesteen joukkoon.

7. HUOLEHDI LASTUNPOISTOSTA

Työstössä syntyneet lastut ja muut pienet partikkelit on pois-
tettava nesteestä suodattamalla. Muutoin nämä epäpuh-
taudet heikentävät työstön pinnanlaatua ja terien kestoikää 
sekä lyhentävät emulsion käyttöikää tarjoamalla bakteerien 
ja sienien kasvulle otollisen vähähappisen sedimentin säiliön 
pohjalle.

8. MINIMOI JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKATKOJEN HAITAT 

Nosta nesteen pH-arvoa käyttökatkon ajaksi 0,2–0,3 yksikköä. 
Jos kyseessä on pitkä käyttökatko, kuten kesälomat, voi olla 
tarpeen kierrättää nestettä järjestelmään säännöllisin vä-
liajoin tai lisää nesteen ilmastusta. Pieniin järjestelmiin riittää 
ilmaukseksi normaali akvaariopumppu.

9. TOTEUTA NESTEENVAIHDOT SUUNNITELLUSTI, JA 
VAIN TARPEESEEN

Suunnittelemattomat, kalliit vaihdot voidaan välttää järjes-
telmän hyvällä seurannalla ja ylläpidolla (nesteen puhtaana 
pidolla).



10. KÄYTÄ VAIHDON YHTEYDESSÄ AINA JÄRJESTELMÄN 
PUHDISTUSAINETTA 

Pesuainetta lisätään vanhan nesteen sekaan, annostus 
tyypillisesti 1-2 % nestetilavuudesta ja sen annetaan vaikuttaa 
normaalin työstön aikana 3 - 7 päivää. Pesuaine on tyypilli-
sesti vesiliukoinen puhdistus- ja dispergointiaine emulsioille 
ja liuoksille. Jotkut järjestelmän puhdistusaineet desinfioivat 
bakteeri- ja sienikasvustot sekä irrottavat myös mikrobiologi-
sen kalvon ja lietteen koneen ja nestesäiliön pinnalta. Järjes-
telmänpuhdistusaine yleensä nostaa nesteen pH:ta, jolloin 
käyttäjien on huolehdittava työturvallisuudestaan olemalla 
varovainen etenkin nesteroiskeiden suhteen ja lisäksi heidän 
on huolehdittava hyvästä käsihygieniasta. 

11. VARMISTA TYÖSTÖKONEIDEN VOITELUAINEIDEN 
YHTEENSOPIVUUS KÄYTETYN LASTUAMISNESTEEN 
KANSSA 

Varmista, että kaikki työstökoneen voiteluaineet ovat fy-
sikaalisesti ja kemiallisesti yhteensopivia käytetyn lastua-
misnesteen kanssa. Näin vältät ne monet ongelmat, jotka 
aiheutuvat tästä epäyhteensopivuudesta kuten: korroosio, 
rakokorroosio, muovi- ja kumiosien degeneroituminen 
(sähköjohtojen kovettuminen, kumisten johdekaavareiden 
turpoaminen tai kuivuminen), tiivisteiden pettäminen sekä 
maalien irtoaminen jne. Usein em. seikat ovat osa koneiden 
jatkuvaa ylläpitoa ja kunnostusta, eikä niiden aina ymmärre-
tä johtuvan osaksi ”ulkoisista syistä”, joihin oikeasti voidaan 
ennakoimalla vaikuttaa.

Edellisten lisäksi vuotoöljyt vaikuttavat lastuamisnesteen 
vaahtoamiseen lisäävästi. Vaadi omalta nestetoimittajaltasi 
yhteensopivuustestien tuloksia nähtäväksi, jotta voit varmis-
tua käyttämäsi lastuamisnesteen ja työstökoneen voiteluöl-
jyjen yhteensopivuudesta. Näin varmistat, että nesteelläsi on 
parhaat mahdollisuudet toimia pitkä vaihtoväli vailla
suurempia lastuamisneste- ja työstökonehuolia.
Lastuamisnesteiden toimivuuteen ja käsittelyyn kannattaa 
kiinnittää huomiota. 
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