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Putkipalkkiliitosten käyttäminen offshore-teollisuuden rakennusten tukirakenteissa on 

erittäin yleistä. Liitosten valmistaminen on hankalaa ja hidasta. Hyvin usein 

tukirakenteiden putkipalkkiliitokset joudutaan hitsaamaan manuaalisesti tukirakenteen 

suuren koon vuoksi. Tukirakenteen uudella valmistustavalla, jossa rakenne kootaan 

pienemmistä osista, voidaan putkipalkkiliitosten valmistaminen ja hitsaaminen 

automatisoida. Robottihitsausasema sekä sen käyttöliittymä ja ohjelmisto todettiin 

toimivaksi ratkaisuksi putkipalkkiliitosten hitsaamiseen.   

 

Automaatiosuunnitteluun liittyy monia eri vaiheita, joiden huolellinen läpikäynti takaa 

todenmukaisemman konseptiratkaisun. Konseptiratkaisu kehittyy samalla, kun laitteistoja 

ja layoutia muokataan valmiimmiksi. Automaatiosuunnittelun aikana pyritään löytämään 

oikea taso automaatiolle. Valittu automaation taso vaikuttaa tuotannon tuottavuuteen, 

läpimenoaikaan ja joustavuuteen. Automaation määrällä vaikutetaan myös ihmisen 

tekemän työn määrään ja työnkuvaan. 

 

Tässä diplomityössä kehitettiin Pemamek Oy:lle hitsausautomaatioratkaisuja putkimaisille 

kappaleille. Putkiston osia valmistavan tehtaan hitsaus- ja tuotantoautomaation 

konseptiratkaisua tarkasteltiin esimerkkitapauksen muodossa, jolla kuvattiin, kuinka 

automaatiojärjestelmä voidaan suunnitella konseptitasolle. Toinen 

hitsausautomaatioratkaisu, joka tässä työssä kehitettiin, on robottihitsausasema 

käyttöliittymineen putkipalkkiliitoksen hitsaamiseen. 
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Using of tubular beam joint is very common in supporting framework of offshore 

structures. Manufacturing of the tubular beam joint is difficult and time-consuming. Very 

often the tubular beam joints have to be welded manually because of the large size of the 

supporting framework. With a new manufacturing process, where the supporting 

framework is assembled in smaller elements, welding and manufacturing of tubular beam 

joints can be automated. The developed robot welding station with user interface proved to 

be a working solution for welding of tubular beam joints.     

 

There are many phases in automation design that need to be thoroughly studied in order to 

achieve more realistic concept solution. The concept solution develops as the machines, 

devices and layout are processed further. A right level of automation is sought during the 

automation design. The right level of automation affects productivity, delivery cycle and 

flexibility. The level of automation also affects to nature and amount of work tasks 

performed by human. 

 

The aim of this thesis was to develop welding automation solutions for tubular products for 

Pemamek Oy Ltd. An example case was created to demonstrate how a concept level 

automation solution can be designed for a factory producing parts of piping. The concept 

level automation solution consists of welding and production automation machines and 

devices. The second welding automation solution developed in this thesis, is a robotic 

welding station with user interface for welding of tubular beam joints.  
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LYHENNELUETTELO 
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1 JOHDANTO 

 

 

Yhä kiristyvässä kilpailutilanteessa valmistavan tuotannon on kehitettävä keinoja tehostaa 

tuotantoaan ja täten vähentää kustannuksia. Kustannustehokkuutta voidaan parantaa monella 

tavalla, joista hitsaavan tuotannon automatisointi on yksi. Usein tarvitaan myös muun 

tuotannon kehittämistä ja automatisointia, jotta yksittäisen tuotantovaiheen automatisoinnista 

saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Tuotantoa kehitettäessä on tärkeää tuntea tuotettavan 

kappaleen ominaisuudet ja tuotannon työvaiheet, jotta voidaan keskittyä tuotettavan 

kappaleen ja itse tuotannon ongelmakohtiin. Tuotettavan kappaleen käyttötarkoitus ja 

loppusijoituskohde asettavat vaatimuksia, jotka voivat lisätä haasteita tuotannon 

automatisoinnissa.  

 

Tässä diplomityössä käsitellään putkimaisten kappaleiden hitsausautomaatiota. Työn 

tarkoituksena on kehittää tuotteistettavia ratkaisuja putkimaisten kappaleiden tuotanto- ja 

hitsausautomatiikkaan Pemamek Oy:lle, jonka toimeksiannosta diplomityö on tehty. Työssä 

kehitettyjä ratkaisuja on tarkoitus hyödyntää käynnissä olevissa ja tulevissa Pemamek Oy:n 

asiakasprojekteissa.  

 

1.1 Työn tavoite ja rajaus 

Työn tavoitteena on kehittää putkiston osia valmistavan tehtaan konseptitasoisia tuotanto- ja 

hitsausautomaatioratkaisuja. Tavoitteena on myös kehittää toimiva robottihitsausasema 

käyttöjärjestelmineen putkipalkkiliitoksen hitsaamiseen. 

 

1.2 Työn rakenne 

Tässä työssä keskitytään teräksisten putkien ja putkimaisten kappaleiden tuotannon 

automatisointiin erityisesti offshore- ja laivateollisuudessa. Työn teoriaosassa esitellään 

putkien valmistustapoja sekä putkien materiaalivaihtoehtoja. Lisäksi esitellään offshore-

teollisuutta ja sen erityispiirteitä. Offshore-teollisuuden erityispiirteet on huomioitu 

standardeissa ja ohjeistuksissa, jotka ohjaavat myös valmistusta ja hitsausta. Myös putkien ja 

putkistojen valmistamista laivateollisuuteen ohjataan standardeilla ja ohjeistuksilla. Työssä 

esitellään molempia teollisuudenaloja ohjaavia standardeja ja ohjeistuksia. 
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Siirryttäessä automaattiseen tuotantoon on tärkeätä analysoida lähtötilanne, jotta pystytään 

arvioimaan, mitä työvaiheita automatisoidaan ja miten. Automatisoinnin hyödyn 

maksimoimiseksi tulee analysoida etenkin materiaalivirtoja, layout vaihtoehtoja sekä 

tuotantoaikoja. Näin pystytään valitsemaan oikeat laitteet ja laitemäärät, jotta haluttu 

tuotantokapasiteetti voidaan täyttää. Hitsauksen automatisointiin liittyy omia erityispiirteitä ja 

käsitteitä, joita myös käsitellään työssä. Edellä mainittujen lisäksi käsitellään myös hitsauksen 

automatisoinnilla saavutettavia etuja sekä automatisointiin liittyviä haasteita.  

 

Teoriaosassa keskitytään myös tarkemmin yksittäisiin työvaiheisiin, joita putkien ja 

putkikokoonpanojen valmistamiseen tarvitaan. Näitä työvaiheita ovat esimerkiksi puhdistus, 

leikkaus, railonvalmistus ja taivutus. Hitsaavaan tuotantoon keskitytään tarkemmin. Putkien ja 

putkikokoonpanojen hitsauksessa tarvitaan kiinnittimiä ja kokoonpanotelineitä eli jigejä. 

Lisäksi käydään läpi hitsauksen esivalmistelun vaiheet, railomuodot sekä liitostyypit. Myös 

putkien hitsaamisessa yleisesti käytetyt hitsausprosessit esitellään. Hitsauksen jälkeen on 

varmistettava, että asetetut vaatimukset on täytetty, joten myös hitsauksen laadunvarmistusta 

käsitellään. Ennen siirtymistä kahteen tutkivaan osioon, luodaan katsaus markkinoilla olevaan 

käytännön sovellukseen, jota käytetään putkien tai putkimaisten osien automaattiseen 

tuotantoon ja hitsaamiseen.     

 

1.2.1 Putkimaisia osia valmistavan tehtaan hitsausautomaatio 

Lähtökohtana on tarve kehittää konseptitasoinen kokonaisratkaisu putkiston osia valmistavan 

tehtaan tuotanto- ja hitsausautomatiikkaan. Putkiston osia valmistetaan useaan eri 

käyttötarkoitukseen ja monen eri aineen kuljettamiseen. Putkisto koostuu monesta eri osasta, 

joita ovat esimerkiksi suorat ja taivutetut putket sekä erilaiset putkiyhteet. Putkistoa pyritään 

valmistamaan mahdollisimman pitkälle tehdasolosuhteissa, sillä asennuspaikalla tehtäviin 

liitoksiin kuluu enemmän aikaa ja se aiheuttaa enemmän kustannuksia. Tehdasolosuhteissa 

putkiston osia on mahdollista valmistaa kustannustehokkaasti tuotanto- ja hitsausautomaation 

avulla. Kuvassa 1 on esitetty esimerkkejä laivanrakennuksessa käytetyistä putkiston osista. 
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Kuva 1. Esimerkkejä laivanrakennuksessa käytetyistä putkiston osista (Lamb, 2003, s. 26 - 

19). 

 

Kokonaisratkaisulla tässä työssä tarkoitetaan tuotanto- ja hitsausautomaatiota, joka kattaa 

koko valmistavan tehtaan valmistusketjun. Valmistusketju alkaa putken saapumisesta 

valmistuslinjalle. Putki voidaan ohjata suoraan valmistukseen tai varastoida väliaikaisesti 

valmistuslinjan alkuun, josta sitä voidaan syöttää nopeasti valmistuslinjalle. Valmistuslinjan 

alussa putki puhdistetaan ja leikataan oikeisiin mittoihin. Putki siirretään leikkauksen jälkeen 

seuraaviin tarvittaviin jatkojalostaviin valmistusvaiheisiin. Näitä voivat olla esimerkiksi 

aukotus tulevaa yhdeputkea varten, hitsausrailon leikkaus tai koneistus, putkenpään hionta tai 

taivutus. Usein putkeen myös hitsataan laippa, jatkopala tai valmiiksi taivutettu putkikäyrä. 

Tässä työssä tavoitteena on löytää ratkaisuja edellä mainittuihin työvaiheisiin. Myös 

materiaalinsiirron automatiikkaan pyritään löytämään ratkaisuja.  

 

1.2.2 Robottihitsausasema putkipalkkiliitoksen hitsaamiseen 

Lähtökohtana on tarve tehostaa tuulivoimalan putkiristikkoperustuksen valmistamista. 

Nykyisessä valmistustavassa putkipalkkiliitosten hitsauksen automatisointi on erittäin 

haasteellista, koska ristikkorakenne kasataan mahdollisimman pitkinä osioina, joka 

käytännössä estää kappaleen liikuttelun. Tällä valmistustavalla minimoidaan hitsien määrä, 

jotka lisäisivät valmistusaikaa ja kustannuksia. Putkiyhteiden hitsaus suoritetaan käsin tai 

osittain mekanisoidusti. Nykyisestä valmistustavasta on tavoite siirtyä uuteen 

valmistustapaan, jossa putkiristikkorakenne pilkotaan pieniin osiin, jotka voitaisiin valmistaa 

automatisoidusti ja liittää sen jälkeen toisiinsa mekanisoidusti. Vaikka hitsien määrä 
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rakenteessa kasvaa, nopeutuisi rakenteen kokonaisvalmistumisaika, sillä hitsit voitaisiin tehdä 

mekanisoidusti tai automatisoidusti. Kuvassa 2 on esitetty kaksi esimerkkiä 

putkiristikkorakenteen putkipalkkiliitoksista. 

 

 

Kuva 2. Kaksi esimerkkiä putkiristikkorakenteen putkipalkkiliitoksista.  

 

Tärkeä kehityksen kohde uudessa valmistustavassa on putkiristikkorakenteen 

putkipalkkiliitoksen valmistus. Putkipalkkiliitoksen valmistuksessa haasteet alkavat jo 

hitsausrailon leikkaamisessa. Ainepaksuuksien ollessa suuria ja leikkauskulmien pieniä voi 

tarvittava leikkauspituus kasvaa liian suureksi. Yleisimmät railokulmat ja ainepaksuudet on 

leikattavissa polttoleikkaamalla, mutta hitsausrailoa voidaan joutua koneistamaan, jotta railo 

täyttää automatisoinnin asettamat vaatimukset. Putkipalkkiliitoksille standardeissa ja 

ohjeistuksissa asetetut mitta- ja paikkatoleranssit ovat myös tiukkoja. Täten putkien 

asettaminen yhteen on tehtävä huolellisesti. Seuraavaksi haasteeksi muodostuu juuripalon 

hitsaaminen. Kyseessä olevassa vaativassa hitsausrakenteessa vaaditaan läpihitsaantunut hitsi, 

joten juuripalon hitsaamisella on suuri merkitys. Juuripalon jälkeen railo täytetään 

monipalkohitsaamalla. Etenkin monipalkohitsauksen automatisointi vaikuttaa suuresti 

putkipalkkiliitoksen valmistamisessa syntyviin kustannuksiin ja valmistusaikaan.  

 

1.3 Yritysesittely 

Pemamek Oy on Loimaalla toimiva hitsaus- ja tuotantoautomatiikkaa sekä työkappaleen 

käsittelylaitteita valmistava yritys. Yritys on kasvanut vuosien saatossa yhdeksi alan 

johtavaksi toimijaksi. Yritys on perustettu vuonna 1970, jolloin yritys alkoi valmistaa 

käsittelylaitteita ja rullastoja lähinnä Suomen markkinoille. Nykyään hitsaus- ja 
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tuotantoautomatiikasta koostuvia laitetoimituksia tehdään suurimmaksi osaksi Suomen 

ulkopuolelle. Pemamekin asiakaskunta koostuu monen eri teollisuuden alan edustajista. 

Yritys on segmentoinut toimintansa seitsemään eri teollisuuden alaan (Pemamek Oy, 2014):  

- civil steel construction (teräsrakenneteollisuus) 

- heavy fabrication (konepajateollisuus) 

- industrial boilers (voimalaitosteollisuus) 

- mobile machinery (liikkuvien työkoneiden valmistus) 

- process and nuclear (prosessi- ja ydinvoimateollisuus) 

- shipbuilding and offshore (laivanrakennus- ja offshoreteollisuus) 

- wind energy (tuulivoimateollisuus). 

 

Edellä mainittujen teollisuuden alojen yrityksiin Pemamek on toimittanut yli 15000 

laitetoimitusta yli 50 maahan. Pemamekin suunnittelu- ja tuotantotilat sijaitsevat Loimaalla, 

mutta paikallisia myyntitoimistoja on perustettu myös Brasiliaan, Puolaan, Saksaan ja 

Venäjälle. Henkilöstömäärä tällä hetkellä on noin 160 ja liikevaihto vuonna 2013 oli yli 31 

miljoonaa euroa. Pemamek toimii yhteistyössä robottivalmistaja Yaskawa Motomanin sekä 

hitsauslaitevalmistaja Lincoln Electricin kanssa. Kuvassa 3 on esitetty Pemamekin Loimaalla 

sijaitseva päätoimipiste. (Kauppalehti Oy, 2014; Pemamek Oy, 2014.)  

 

 

Kuva 3. Pemamek Oy:n päätoimipiste Loimaalla (Pemamek Oy, 2013, s. 18). 
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2 PUTKIMAISTEN KAPPALEIDEN KÄYTTÖ OFFSHORE- JA 

LAIVATEOLLISUUDESSA 

 

 

Putkien teollinen tuotanto sai alkunsa valssaustekniikan kehittyessä 1800-luvun 

alkupuoliskolla. Tällöin kelalle rullattua levynauhaa muovattiin ympyränmuotoiseksi 

suppilomaisilla järjestelyillä tai rullilla, jonka jälkeen levyn reunoihin tehtiin päittäis- tai 

limiliitos hitsaamalla. Myös saumattomien putkien valmistus alkoi tehdä tuloaan useiden 

uusien prosessien kehityksen myötä. Saumattomat putket syrjäyttivät hitsatut putket lähes 

täysin ennen toista maailmansotaa. Sodan jälkeisenä aikana hitsaustekniikan tutkimukseen 

panostettiin suuresti ja hitsattujen putkien valmistusmäärät nousivat uusien hitsausprosessien 

ansiosta. Nykyään teräsputkien tuotannosta noin kaksi kolmasosaa tehdään hitsaamalla. Niistä 

noin neljännes käytetään öljy- ja kaasuputkilinjoissa. (Brensing & Sommer, 2013, s. 3.)   

 

2.1 Putkien valmistus 

Putket jaotellaan joko saumattomiin tai hitsattuihin putkiin. Saumattomat putket on joko 

valettu tai valssattu muotoonsa. Yleensä saumattomien putkien ulkohalkaisija on välillä 10 – 

660 mm ja niiden seinämänpaksuus vaihtelee välillä 1,4–125 mm. Hitsatuissa putkissa hitsi 

on joko suora ja putken pitkittäissuuntainen tai spiraali ja putkea kiertävä. Hitsattujen putkien 

ulkohalkaisija voi olla välillä 6–2500 mm ja seinämäpaksuus vaihtelee 0,5–40 mm:n välillä. 

Ulkohalkaisijan ja seinämäpaksuuden alueella, johon molemmat valmistustavat pystyvät, 

valinta hitsatun tai saumattoman putken kesken riippuu paljon materiaalille asetetuista 

vaatimuksista sekä putken käyttöolosuhteista ja -tarkoituksesta. (Brensing & Sommer, 2013, 

s. 3 - 36; Metallinjalostajat ry, 2009, s. 81 - 84.) 

 

2.1.1 Saumattomat putket 

Keskipakovalumenetelmässä käytetään pyörivää muottia saumattoman putken 

valmistamiseen. Keskipakovalumenetelmällä valmistetaan yleensä hauraan 

jähmettymisrakenteen omaavia erikoisteräksisiä putkiaihioita sekä valurautaputkiaihioita. 

Saumattoman putken valmistus kuumamuokkaamalla tehdään kahdessa vaiheessa: ensin 

kuumennettuun pyöreään aihioon tehdään reikä lävistämällä, minkä jälkeen lävistetty aihio 

kuumamuovataan lopulliseen muotoonsa. Yksi kuumamuokkauksessa yleisesti käytössä oleva 

menetelmä tunnetaan nimellä Mannesmannin menetelmä. Siinä kuumennettu pyöreä aihio 



16 

 

kuljetetaan kahden erikoismuotoillun valssin väliin, jotka pyörivät samaan suuntaan. Valssit 

ovat toisiinsa nähden viistosti ristikkäin. Menetelmässä aiheutuvat syntyvät suuret 

vetojännitykset repivät aihion sisuksen auki, jonka jälkeen aihio valssataan tuurnan ympärille. 

(Metallinjalostajat ry, 2009, s. 84.) Periaate Mannesmannin menetelmästä on esitetty kuvassa 

4. Kuvan ylälaidassa näkyy valssien toisiinsa nähden viisto sijoittelu ja alalaidassa tuurnalla 

tehtävä valssaus.  

 

 

Kuva 4. Putkiaihion kuumamuokkaus Mannesmannin menetelmällä (Metallinjalostajat ry, 

2009, s. 84). 

 

Putkiaihiot muovataan lopulliseen mittaansa rullamuovauksessa, jossa putkiaihio myös venyy. 

Rullamuovaus parantaa myös putkiaihion samankeskisyyttä. Kuumamuovatun putken 

mittatoleransseja ja pinnanlaatua voidaan parantaa kylmävalssaamalla tai kylmävetämällä. 

Kylmämuovatessa putkea käytetään putken sisällä myös tuurnaa. Kylmämuovauksen jälkeen 

putki tarvitsee jälkilämpökäsitellä, jotta kylmämuovauksen aikana syntyneet jännitystilat 

saadaan purettua. (Brensing & Sommer, 2013, s. 8 - 10; Huitt, 2007, s. 13; Metallinjalostajat 

ry, 2009, s. 84.) 

 

2.1.2 Hitsatut putket 

Hitsattuja putkia valmistetaan eri tavoin riippuen valmistettavan putken ulkohalkaisijasta ja 

seinämänpaksuudesta. Putkia valmistetaan joko jatkuvatoimisesti putkenmuovaus- ja 

hitsauslinjalla, jatkuvatoimisesti kierrehitsauslinjalla tai yksittäin muovaamalla ja hitsaamalla. 

Jatkuvatoimisella putkenmuovauslinjalla levynauhaa muovataan vaiheittain 

putkenmuotoiseksi muovausrullien avulla, minkä päätteeksi nauhan reunat liitetään yhteen. 
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Hitsaus voidaan suorittaa joko kuumentamalla koko nauha muovauksen yhteydessä 

hitsauslämpötilaan ja puristamalla reunat yhteen tai sulahitsaamalla reunat yhteen ilman koko 

aihion lämmittämistä. Sulahitsaus voidaan suorittaa joko vastus-, induktio- tai 

kaarihitsaamalla. Jatkuvatoimisella putkenmuovaus- ja hitsauslinjalla valmistetaan yleensä 

putkia, joiden ulkohalkaisija on 10–600 mm. (Brensing & Sommer, 2013, s. 35 - 45; Huitt, 

2007, s. 12.) 

 

Kierrehitsatut putket valmistetaan myös jatkuvatoimisella linjalla. Nauhakelalta puretaan 

levynauhaa jatkuvasti muotoilurullille, jotka taivuttavat levynauhaa ruuvimaiselle kierteelle. 

Kierteen nousu ja nauhan leveys määrittävät putken ulkohalkaisijan. Kierteelle taivutettu 

nauha muodostuu putken muotoiseksi, minkä jälkeen nauhan reunat voidaan hitsata yhteen. 

Reunat hitsataan yhteen sisä- ja ulkopuolelta, yleensä jauhekaarella. Kierrehitsatut putket ovat 

useimmiten ulkohalkaisijaltaan välillä 500–2500 mm. (Brensing & Sommer, 2013, s. 55 - 58; 

Metallinjalostajat ry, 2009, s. 83.) 

 

Yksittäin muovatut ja hitsatut putket muovataan levyaihiosta. Muovaus tapahtuu U-, O- ja E-

vaiheissa. U-vaiheessa putki taivutetaan U-kirjaimen muotoiseksi puristimella. Puristusta 

jatketaan O-vaiheessa erimuotoisella puristimella, jolla levyaihio saadaan muovattua U-

kirjaimen muotoisesta pyöreäksi. Seuraavaksi levyn reunat puristetaan yhteen ja liitetään 

toisiinsa jauhekaarihitsauksella. Yhteen liittämisen jälkeen putken lopulliset mitat saadaan 

aikaiseksi mekaanisella laajentamisella. Tätä kutsutaan E-vaiheeksi, joka juontaa tunnuksensa 

englannin kielen sanasta expanding. Yksittäisten putkien valmistuksessa putken 

ulkohalkaisija on yleensä noin 400–1600 mm. (Brensing & Sommer, 2013, s. 50 - 54.) 

 

2.2 Putkien koko 

Putkien kokoa ilmaistaan nominaalisena, suureettomana arvona. Imperiaalisessa 

yksikköjärjestelmässä putken koko ilmaistaan NPS-arvoilla (Nominal Pipe Size) ja 

kansainvälisessä yksikköjärjestelmässä DN-arvona (Diameter Nominal). NPS-arvo tai DN-

arvo ei kerro putken ulko- tai sisähalkaisijasta eikä seinämänpaksuudesta mitään. 

Poikkeuksena ovat NPS-arvot 12 ylöspäin. Arvosta NPS 14 lähtien NPS-arvo on vastaava 

kuin putken ulkohalkaisija tuumissa. DN-arvoissa vastaavaa poikkeavuutta ei ole. (Nayyar, 

2000, s. A.4.) Taulukossa 1 on NPS- ja DN-arvojen vastaavuuksia. 
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Taulukko 1. NPS-arvojen ja DN-arvojen vastaavuus (Nayyar, 2000, s. A.5). 

 

 

Tietty nominaaliarvo määrittää putken ulkohalkaisijan, mutta seinämänpaksuus ja täten 

sisähalkaisija voivat muuttua yksittäisen nominaaliarvon sisällä. Putkien seinämäpaksuudelle 

ja sisähalkaisijalle on taulukoitu luokkia, jotka huomioivat putken paineensietokyvyn. 

Standardisoidut luokat ovat tunnukseltaan SCH (Schedule) ja niitä on yhteensä kuusitoista. 

Kaikilla putkikooilla ei ole kaikkia luokkia, vaan tietyllä putkikoolla on omat luokkansa.  

Mitä suurempi luokkanumero putkella on, sitä paksumpi on seinämäpaksuus. Standardeissa 

luokiteltujen putkien koot löytyvät esimerkiksi amerikkalaisista standardeista ASME 

B36.10M ja ASME B36.19M. (Nayyar, 2000, s. A.4 - A.5.) 

 

2.3 Materiaalit 

Putkissa ja putkimaisissa kappaleissa käytetään monia eri teräksiä. Teräksen 

materiaaliominaisuudet määräävät, mikä teräslaatu valitaan vaadittuun käyttötarkoitukseen. 

Standardit ja ohjeistukset ottavat myös osaltaan kantaa siihen, mikä materiaali sopii mihinkin 

käyttötarkoitukseen. Materiaalinvalinnalla pyritään täyttämään käyttötarkoituksen asettamat 

vaatimukset mahdollisimman kustannustehokkaasti. Materiaalinvalinnassa tulee ottaa 

huomioon ainakin seuraavat seikat (Nayyar, 2000, s. A.125; SFS-EN ISO 21457, 2010,; 

Smith, 2007, s. 116): 

- putkessa kulkeva aines 

- putkeen vaikuttava paine 

- putkeen vaikuttava lämpötila 

- korroosio- ja eroosiokestävyys 

- vaadittu käyttöikä 

- sopivuus taivutukseen ja muovaukseen 

- hitsattavuus 

- materiaalin mekaaniset ominaisuudet. 
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Teräksien jaotteluja voidaan tehdä monella eri perusteella kuten koostumuksen, 

mikrorakenteen tai vaaditun lujuuden mukaan (ASM International Handbook Committee, 

1990, s. 140). Kun teräkset on jaoteltu käyttötarkoituksen mukaan, helpottuu 

materiaalinvalinta, kun tiedetään mihin käyttöön materiaali tarvitaan. Mikäli teräkselle on 

asetettu raja esimerkiksi lujuudelle, materiaalinvalinta helpottuu lujuuden mukaan tehdyn 

jaottelun myötä. Kuvassa 5 on esitelty jaottelu kahden eri ominaisuuden mukaan. Kuvasta 

havaitaan, kuinka esimerkiksi teräksen mikrorakenne vaikuttaa sen käyttötarkoitukseen. 

Kuvasta nähdään myös, kuinka esimerkiksi teräksen mikrorakenne vaikuttaa sen 

käyttötarkoitukseen. 

 

 

Kuva 5. Terästen jaottelu kahden eri ominaisuuden mukaan (ASM International Handbook 

Committee, 1990, s. 140; MET, 2001, s. 157).  

 

Seostamaton teräs on yleisin putkissa ja putkimaisissa osissa käytettävä materiaali. Sillä 

voidaan kattaa useimmat käyttötarkoituskohteet kustannustehokkaasti. Erittäin sitkeät 

teräslaadut kestävät erittäin matalia lämpötiloja ja termomekaanisesti käsitellyt teräkset 

sopivat suurta lujuutta vaativiin kohteisiin. Putkissa käytetään myös seostettuja teräksiä. 

Seostuksella saadaan teräkseen haluttuja materiaaliominaisuuksia, joita tarvitaan 

erikoistapauksissa. Ruostumattomat teräkset ovat yksi tärkeä osa seostetuista teräslaaduista. 

Ruostumattomat teräkset omaavat nimensä mukaan hyvän korroosionsuojan. (ASM 

International Handbook Committee, 1990, s. 140; Nayyar, 2000, s. A.157; Smith, 2007, s. 116 

- 125.)  
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2.3.1 Materiaalien kemialliset ominaisuudet 

Materiaalin kemiallisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan ominaisuuksia, jotka johtuvat 

materiaalin kemiallisesta koostumuksesta. Kemiallinen koostumus kertoo, mitä ja kuinka 

paljon seosaineita kyseinen materiaali sisältää. Yleisin ja käytetyin seosaine on hiili. Teräksen 

hiilimäärä vaihtelee 0,05 ja 2,1 prosentin välillä. Teräksessä olevan hiilen pitoisuus vaikuttaa 

suuresti teräksen ominaisuuksiin. Hiilipitoisuuden lisääminen kasvattaa teräksen lujuutta ja 

kovuutta, mutta heikentää muokattavuutta, iskusitkeyttä ja hitsattavuutta. Hiilen ohessa 

teräksissä käytetään monia muita seosaineita, jotka vaikuttavat myös teräksen ominaisuuksiin. 

Yleensä tietyn seosaineen lisääminen parantaa haluttua ominaisuutta muiden ominaisuuksien 

kustannuksilla. (Nayyar, 2000, s. A.157 - A.158; Smith, 2007, s. 117 - 118.) Taulukossa 2 on 

esitelty hiilen lisäksi yleisimpiä teräksen seosaineita ja niiden vaikutuksia teräksen 

ominaisuuksiin.  

 

Taulukko 2. Teräksen yleisimmät seosaineet hiilen lisäksi ja niiden vaikutukset teräksen 

ominaisuuksiin (Nayyar, 2000, s. A.155 - A.156; Smith, 2007, s. 122 - 124). 

Seosaine Vaikutus teräksen ominaisuuksiin 

Alumiini (Al) Tiivistää terästä sekä pienentää teräksen raekokoa. 

Boori (B) Lisää karkenevuutta. 

Fosfori (P) Parantaa työstettävyyttä, mutta huonontaa iskusitkeyttä 

Kromi (Cr) Parantaa karkenevuutta, kovuutta, kuumalujuutta sekä korroosionsietokykyä. 

Kupari (Cu) Nostaa myötölujuutta ja parantaa ilmakorroosionsietokykyä. 

Lyijy (Pb) Parantaa työstettävyyttä. 

Mangaani (Mn) Parantaa kulumiskestävyyttä ja kuumamuovattavuutta sekä nostaa lujuutta. 

Molybdeeni (Mo) Parantaa karkenevuutta, iskusitkeyttä sekä virumislujuutta. 

Nikkeli (Ni) Parantaa iskusitkeyttä ja lujuutta. 

Pii (Si) 
Nostaa murtolujuutta, karkenevuutta, hapettumisensietokykyä ja 

resistiivisyyttä. 

Rikki (S) Haurastuttaa terästä, mutta parantaa työstettävyyttä. 

Titaani (T) Tiivistää ja stabiloi terästä. 

Vanadiini (V) Nostaa lujuutta ja iskusitkeyttä. 

Volframi (W) Parantaa karkenevuutta. 

 

Yleensä terästä seostaessa saadaan haluttu ominaisuus parhaiten käyttämällä yhdistelmää 

seosaineista. Yksittäisen seosaineen lisääminen suuressa määrin harvoin tuottaa yhtä hyvää 
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lopputulosta kuin seosaineiden yhdistäminen. Seosaineiden määrä teräksessä ilmoitetaan 

pitoisuuksina. Teräslajeille on määrätty standardeissa tiukat pitoisuusrajat kullekin 

seosaineelle.  Pitoisuusrajoilla varmistetaan, että teräslajilla on varmasti sellainen kemiallinen 

koostumus kuin on tarkoituskin ja että teräslajilla on sellaiset ominaisuudet kuin tarvitaan. 

(ASM International Handbook Committee, 1990, s. 140 - 141; Nayyar, 2000, s. A.156.) 

  

2.3.2 Materiaalien mekaaniset ominaisuudet 

Mekaaniset ominaisuudet määrittävät materiaalin kyvyn reagoida siihen kohdistuviin 

rasituksiin. Rasituksia aiheutuu staattisista ja dynaamisista kuormituksista, väsymisestä, 

lämpötilasta, kulumisesta ja korroosiosta. Materiaalinvalinnassa tulee ottaa huomioon kaikki 

mahdolliset rasitukset, jotta materiaali pystyy vastustamaan siihen kohdistuvia rasituksia. 

Mekaaniset ominaisuudet ovat usein määräävimpinä putkiston materiaalinvalinnassa. 

Mekaaniset ominaisuudet määräytyvät materiaalin kemiallisen koostumuksen, valmistustavan 

sekä lämpökäsittelyn mukaan. Yleisimmät ja käytetyimmät mekaaniset ominaisuudet ovat 

myötö- ja murtolujuus, murtovenymä, kovuus sekä iskusitkeys. (Nayyar, 2000, s. A.128 - 

A.133; Smith, 2007, s. 118 - 120.)  

 

Myötölujuus ilmoittaa jännityksen määrän, jossa materiaalissa alkaa tapahtua merkittävää 

plastista muodonmuutosta. Murtolujuus taas ilmoittaa jännityksen määrän, jossa materiaali 

murtuu. Molemmat lujuudet ilmoitetaan yleensä megapascaleina (MPa). Murtovenymä 

ilmoittaa materiaalin suhteellisen venymän prosentteina. Kovuudella tarkoitetaan materiaalin 

kykyä vastustaa muodonmuutosta. Kovuus ilmoitetaan useimmiten Vickersin, Brinellin tai 

Rockwellin kovuutena. Niin Vickersin, Brinellin kuin Rockwellinkin kovuudella on oma 

testaustapansa ja kovuusasteikkonsa. Iskusitkeydellä tarkoitetaan materiaalin kykyä vastustaa 

haurasta murtumaa. Iskusitkeysarvoilla ilmoitetaan, kuinka ison iskuenergian materiaali 

kestää tietyssäkin lämpötilassa. (ASM International Handbook Committee, 1990, s. 771; 

Nayyar, 2000, s. A.128 - A.133; Smith, 2007, s. 118 - 120.)  

 

2.4 Putkien kanssa käytettäviä putkiyhteitä 

Putkien kanssa käytetään monia erilaisia putkiyhteitä, joilla suora putki saadaan liitettyä 

osaksi putkistoa. Putkiyhteiden tulee täyttää samat vaatimukset kuin suoran putken niin 

kemiallisilta kuin mekaanisilta ominaisuuksiltaan. Putkiyhteillä on putkiston osana eri 
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käyttötarkoituksensa. Seuraavana on lueteltuna yleisimpiä putkiyhteitä sekä niiden 

käyttötarkoituksensa (Smith, 2007, s. 70 - 71): 

- putkikäyrä, putkiston suunnan muuttaminen 

- T-kappale, putkiston suunnan muuttaminen 

- supistuskappale, putkikoon muuttaminen 

- muhvi, putkien liittäminen toisiinsa 

- laippa, putkien liittäminen toisiinsa. 

 

Putkiyhteitä voidaan liittää putkiin tai toisiinsa mekaanisin keinoin, juottamalla tai 

hitsaamalla. Tässä diplomityössä ei käsitellä putkiyhteiden mekaanista liittämistä tai 

juottamista, vaan keskitytään pelkästään putkiyhteiden hitsaamiseen putkeen. Putkiyhteet 

hitsataan kiinni putkiin joko päittäishitsillä tai pienahitseillä. Pienahitseillä ei saada aikaiseksi 

yhtä luotettavia ja kestäviä liitoksia kuin päittäishitsillä. Täten pienahitsejä voidaan käyttää 

vain, jos putkisto ei joudu suurten rasitusten alaiseksi. Rasituksia aiheuttaa esimerkiksi suuri 

paine, putkiston kuljettama aine ja korkea lämpötila. Pienahitsit ovat kuitenkin helpommin 

hitsattavissa kuin päittäishitsit ja niiden valmistaminen on halvempaa. Näistä syistä 

pienahitsejä pyritään käyttämään putkistojen valmistamisessa, jos olosuhteet sen sallivat. 

Päittäishitsillä putkiyhteet saadaan liitettyä luotettavasti putkeen. Päittäishitsin tulee olla 

läpihitsaantunut, joka varmistaa putken ja putkiyhteen liitoksen luotettavuuden ja 

kestävyyden. (Smith, 2007, s. 72 - 73.)   

 

Putkikäyristä yleisimpiä vaihtoehtoja ovat 45-asteen ja 90-asteen käyrät, joissa vaihtoehtoina 

löytyvät lyhyen ja pitkän taivutussäteen putkikäyrät. Putkikäyriä valmistetaan niin 

päittäishitsattavana kuin pienahitsattavana mallina. T-kappaleen tarkoituksena on muuttaa 

putkiston suuntaa, mutta se voidaan valmistaa myös supistavana mallina. Tällöin myös 

putkikoko muuttuu putkiston suunnan lisäksi. T-kappaleita on myös molemmilla 

hitsaustavoilla liitettävinä malleina kuten myös supistuskappaleita. Muhvilla voidaan liittää 

putkia toisiinsa. Muhvin sisähalkaisija on hieman putken ulkohalkaisijaa isompi, jolloin 

muhvi voidaan asettaa putken ympärille. Muhvi liitetään ensimmäiseen putkeen kahdella 

pienahitsillä. Toinen hitsi tulee putken ulkopuolelle ja toinen sisäpuolelle. Toista putkea 

liitettäessä muhviin on mahdollista hitsata vain ulkopuolinen pienahitsi. (Kelly Pipe Co LLC, 

2013, s. 3 - 6; Smith, 2007, s. 70 - 73.) Kuva 6 on esimerkkikuva yllä esitellyistä 

putkiyhteistä.  
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Kuva 6. Esimerkkikuva yleisimmistä putkiyhteistä (Kelly Pipe Co LLC, 2013, s. 4 -6). 

 

Laippojen käyttötarkoituksena putkistossa on liittää putkia toisiinsa. Kaksi laippaa asetetaan 

vastakkain ja kiristetään toisiinsa pulttiliitoksin. Putkeen hitsattavia laippoja on useita 

erilaisia, joissa laipan tyypin ja tiivistyspinnan yhdistelmät valitaan käyttöolosuhteiden 

mukaan. Niin kuin monissa muissakin putkiyhteissä, laipoissakin päittäis- tai pienahitsin 

valinta riippuu putkiston käyttötarkoituksesta. Yleisimpiä hitsattavia laippatyyppejä, joita 

putkistoissa käytetään, ovat hitsattava kauluslaippa, putken päälle hitsattava kauluksellinen 

laippa, kauluksellinen pienahitsattava laippa ja irtolaippa olakekauluksella. Tiivistyspinnan 

yleisimmät muodot ovat tasomainen, korokkeellinen ja tiivisterenkaalle uritettu. (Huitt, 2007, 

s. 3 - 5; Kelly Pipe Co LLC, 2013, s. 7 - 8; Smith, 2007, s. 74 - 78.) Yleisimmät laippatyypit 

ja tiivistyspintojen muodot on esitetty kuvassa 7. 

 

 

Kuva 7. Yleisimmät laippatyypit ja tiivistyspintojen muodot (Kelly Pipe Co LLC, 2013, s. 7 - 

8; SFS-EN 1092-2, 1997, s. 13). 
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Hitsattava kauluslaippa ja irtolaippa olakekauluksella ovat päittäishitsattavia laippatyyppejä. 

Putken päälle hitsattava kauluksellinen laippa vaatii kaksi pienahitsiä. Toinen hitseistä tulee 

laipan sisäpuolelle ja toinen ulkopuolelle. Kauluksellisen pienahitsattavan laipan liittämiseen 

putkeen riittää yksi pienahitsi laipan ulkopuolelle. (Kelly Pipe Co LLC, 2013, s- 7 - 8; Smith, 

2007, s. 74 - 78.)  

 

2.5 Putkimaisten kappaleiden käyttökohteet offshore- ja laivateollisuudessa 

Putkia ja putkimaisia kappaleita käytetään laajalti eri käyttötarkoituksiin monella teollisuuden 

alalla. Offshore-teollisuudelle asetetut vaatimukset esimerkiksi hitsauksesta ja sen 

laadunvarmistuksesta sekä monimuotoinen loppusijoitusympäristö tuovat putkien ja 

putkimaisten kappaleiden valmistamiseen ja käyttämiseen lisää haasteita. Laivateollisuudessa 

putkimaisia kappaleita käytetään lähinnä eri aineiden siirtoon paikasta toiseen. Seuraavana on 

esitelty joitakin käyttökohteita, joissa putkia ja putkimaisia kappaleita offshore- ja 

laivateollisuudessa käytetään. 

  

2.5.1 Öljy- ja kaasuputkilinjat 

Putkilinjoja on käytetty raakaöljyn kuljettamiseen jo yli 150 vuotta. Putkilinjat ovat 

kustannustehokkaimpia ratkaisuja siirtämään suuria määriä ja pitkiä matkoja raakaöljyä tai 

maakaasua. Raaka-aineiden kuljetus putkilinjoja pitkin on jatkuva ja luotettava 

kuljetusmenetelmä. Putkilinjojen muokattavuus ja sopeutuvuus on mahdollistanut niiden 

käytön monimuotoisissa ympäristöissä kuten arktisilla ja syrjäisillä seuduilla. Yhä kasvanut 

tarve öljylle ja maakaasulle on pakottanut kehittämään putkilinjoissa käytettäviä materiaaleja. 

Myös käyttöympäristön asettamat haasteet ovat vaikuttaneet tarpeeseen kehittää uusia 

materiaaleja putkiin. Materiaaleissa on pyritty kasvattamaan lujuutta ja sitkeyttä. Näiden 

kahden ominaisuuden kasvattaminen mahdollistaa seinämäpaksuudeltaan pienempien putkien 

käytön, mikä pienentää materiaali-, kuljetus- sekä rakennuskustannuksia. Kehittyneemmän 

materiaalin myötä voidaan putkissa käyttää myös korkeampaa painetta, joka korottaa 

putkilinjan kapasiteettia. (Guo et al., 2005, s. 1; Rajan et al., 2009, s. 1.) 

 

Putkilinjojen materiaalien kehityksen myötä myös niiden hitsaamisen tulisi kehittyä samaa 

vauhtia. Uudet materiaalit vaativat tarkkaa jäähtymisaikaa, jotta mahdolliset kylmähalkeamat 

voitaisiin estää. Hitsin lujuuden, iskusitkeyden ja muovattavuuden tarvitsee myös kestää 

putkilinjan toiminnan sille asettamat vaatimukset. Hitsausprosesseina käytetään usein puikko- 
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ja MIG/MAG-hitsausta. Putkilinjojen hitsaaminen suoritetaan suurimmaksi osin käsin tai 

mekaanisesti, mutta myös joitakin automaattisia ratkaisuja löytyy. Putkilinjan hitsauksen 

mekanisoinnissa käytetään esimerkiksi putken ympäri kulkevaa hitsausvaunua, jolloin 

hitsausta kutsutaan orbitaalihitsaukseksi. (Rajan et al., 2009, s. 1 - 2.) 

 

2.5.2 Putkistot 

Putkistolla tarkoitetaan laajempaa kokonaisuutta, johon kuuluu esimerkiksi putkia, laippoja, 

putkikäyriä ja erilaisia liitoskappaleita (Huitt, 2007, s. 12). Tätä kokonaisuutta käytetään 

kuljettamaan ainesta, joka voi sisältää nestettä, kiinteää ainetta, höyryä tai kaasua tai 

yhdistelmää näistä. Offshore- ja laivateollisuudessa putkistoja käytetään samoihin 

tarkoituksiin kuin muissakin teollisuudenaloissa. Putkistojen materiaalit vaihtelevat muovista 

metalleihin. Teräksistä putkistoa kuitenkin käytetään kaikkein vaativimmissa käyttökohteissa. 

Putkistossa kulkeva aines ja putkiston käyttöolosuhteet vaikuttavat putkiston suunnitteluun, 

valmistukseen sekä testauksen ja tarkastuksen laajuuteen. (IACS, 2011, s. 12 - 13; SFS-EN 

13480-1, 2013, s. 6 - 9.)  

 

Putkistoja hitsataan joko tuotantotiloissa tehtaalla tai asennuspaikalla. Tuotantotiloissa 

hitsatessa putkistot yleensä pilkotaan pienempiin osiin, jotta putkiston osia on helpompi 

valmistaa, helpompi siirrellä sekä kuljettaa asennuspaikalle. Asennuspaikalla putkisto kootaan 

paloista ja hitsataan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tuotantotiloissa yleensä hitsataan käsin, 

osittain mekanisoidusti tai mekanisoidusti. Käsin hitsatessa prosesseina käytetään 

puikkohitsausta tai TIG-hitsausta. TIG-hitsausta käytetään etenkin erittäin vaativiin hitseihin. 

Puikkohitsauksella kuitenkin voidaan hitsaus suorittaa nopeammin. Myös MIG/MAG-

hitsausta käytetään putkiston osien valmistuksessa. Hitsausta helpottamaan käytetään erilaisia 

kappaleenkäsittelylaitteita ja kokoonpanotelineitä. Asennuspaikalla hitsausprosesseina 

käytetään samoja prosesseja kuin tuotantotiloissa, mutta hitsaus vaikeutuu. Luoksepäästävyys, 

hankalammat hitsausasennot sekä mahdollisesti huonommat olosuhteet hankaloittavat 

hitsaamista. Tuotantotiloissa putkiston osien valmistus on mahdollista automatisoida, joka 

nopeuttaa läpimenoaikaa sekä parantaa laatua. Automatisointi mahdollistaa myös 

tehokkaampien ja tuottavampien prosessien käyttöönoton. (Cuhel, 2008, s. 66; Mosayebi et 

al., 2012, s. 30 - 33; Norris & Clayton, 2008, s. 1.) 
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2.5.3 Tuki- ja runkorakenteet 

Putkien ja putkimaisten kappaleiden käyttö tuki- ja runkorakenteina on yleistä etenkin 

offshore-teollisuudessa. Monien merelle pystytettyjen rakennusten tukirunko on putkista 

valmistettu. Putkien käyttö tuki- ja runkorakenteissa keskittyy eniten merenpohjaan 

kiinnitettäviin rakenteisiin. Tässä diplomityössä tutkitaan robottihitsaussolun 

käytettävyyttäputkipalkkiliitoksen hitsauksessa. Kyseessä olevia putkipalkkiliitoksia 

käytetään paljon offshore-teollisuuden tuki- ja runkorakenteissa. Kiinteästi merenpohjaan 

asennettava jacket-rakenne valmistetaan lähes kokonaan putkista, joten rakenne sisältää 

monia putkipalkkiliitoksia. (American Petroleum Institute API, 2014 s. 10 - 13; Chakrabarti, 

2005, s. 8 - 36; El-Reedy, 2012, s. 10 - 20; VALOR NAG Partners Oy, 2013, s. 11 - 12.) 

Kuvassa 8 on nähtävissä tyypillinen jacket-rakenne lastattuna merelle kuljetusta varten.  

 

 

Kuva 8. Tyypillinen jacket-rakenne (Seidel, 2007, s. 2). 

 

Tuki- ja runkorakenteita valmistetaan usein mahdollisimman isoina osioina kuin vain 

mahdollista. Valmistus pyritään tekemään mahdollisimman hyvissä olosuhteissa 

tuotantotiloissa. Rakenteiden suuri koko ja heikko liikuteltavuus kuitenkin rajoittavat 

valmistusta. Tärkeimmät asiat valmistuksessa ovat hitsaus ja sen laadunvalvonta. Hitsauksen 

kaikki osiot tulee hoitaa mahdollisimman hyvin ja tarkasti, jotta valmistuksen laatu säilyy. 
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Tuki- ja runkorakenteiden valmistuksessa käytetään paljon manuaalista ja osittain 

mekanisoitua hitsausta. Vaativien hitsausliitosten valmistaminen vaatii ammattitaitoisen 

hitsaajan. Hitsausliitokset joudutaan usein tekemään asentohitseinä, koska työkappaleen 

pyöritys tai liikuttelu ei ole mahdollista. Hitsien tulee olla virheettömiä ja läpihitsaantuneita. 

Putkipalkkiliitosten hitsien lisäksi tuki- ja runkorakenteissa hitsataan putkia päittäisliitoksilla 

yhteen. Päittäisliitoksissa voidaan käyttää mekanisointilaitteita, joilla hitsauspoltinta 

kuljetetaan putken ympäri. Hitsaustuotannon automatisointi on hankalaa, jos valmistettavia 

osioita ei jaeta pienempiin osiin. Pienempiä osioita käytettäessä hitsien määrä rakenteessa 

lisääntyy, mutta mekanisoinnin ja automatisoinnin määrä voidaan kasvattaa. Pienemmissä 

osissa valmistettaessa putkipalkkiliitokset tehdään erikseen ja liitetään myöhemmin rakenteen 

pitempiin jalka- ja vinotukiputkiin. Putkipalkkiliitoksia voidaan myös valmistaa valamalla 

niitä teräksestä. Valamalla voidaan valmistaa putkipalkkiliitoksia, joissa putkien välinen 

kulma on pienempi kuin hitsatuissa putkipalkkiliitoksissa ja niillä on hyvä lujuus- ja 

väsymyskestävyys. Valukappaleiden teko on kuitenkin kalliimpaa kuin hitsatun 

putkipalkkiliitoksen. Putkipalkkiliitosten valmistuksen automatisoinnilla ja päittäisliitosten 

hitsauksen mekanisoinnilla voitaisiin tuki- ja runkorakenteiden valmistuksen kustannuksiin ja 

läpimenoaikoihin vaikuttaa huomattavasti. (El-Reedy, 2012, s. 293 - 302; Seidel, 2007, s. 1 - 

8.) 

 

2.6 Offshore-teollisuus 

Offshore-termiä käytetään nykyään kuvaamaan toimintaa, jossa erityisesti merellä etsitään ja 

tuotetaan kaasua ja öljyä. Offshore-teollisuus onkin kehittynyt juuri kaasu- ja öljyteollisuuden 

tarpeisiin. Offshore-teollisuus voidaan käsittää monen eri liiketoiminnan yhdistymänä. 

(VALOR NAG Partners Oy, 2013, s. 7 - 8.) VALOR NAG Partners Oy:n tekemä raportti 

”Suomen offshore-toimiala 2013” kuvaa Suomen offshore-teollisuutta ja siihen liittyvää 

liiketoimintaa kuvan 9 mukaisella tavalla. 
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Kuva 9. Suomen offshore-teollisuuden rakenne (VALOR NAG Partners Oy, 2013, s. 8). 

 

Offshore-teollisuus joutuu kohtaamaan jatkuvasti uusia haasteita energianlähteiden etsinnän ja 

tuotannon siirtyessä yhä karumpiin olosuhteisiin. Energianlähteitä etsitään entistä syvemmältä 

ja kauemmalta mereltä sekä entistä kylmemmissä lämpötiloissa. Matalammissa syvyyksissä 

voidaan tuotantolaitokset, kuten öljyn- ja kaasuntuotantolautat sekä tuulivoimalat, kiinnittää 

kiinteästi merenpohjaan. Mitä syvempiin vesiin energiantuotantolaitos halutaan rakentaa, sitä 

vähemmän on mahdollisuuksia kiinnittyä merenpohjaan muuten kuin ankkuroimalla. 

Ankkuroidut tuotantolaitokset eivät ole kiinteästi asennettuja, vaan ne kelluvat meren 

pinnalla.  (American Petroleum Institute API, 2014 s. 10 - 13; El-Reedy, 2012, s. 1 - 4.) 

Kuvassa 10 on esitettynä tyypillisiä offshore-teollisuuden merenpohjaan kiinnitettäviä sekä 

kelluvia tuotantolaitoksia.  
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Kuva 10. Tyypillisiä offshore-teollisuuden tuotantolaitoksia (American Petroleum Institute 

API, 2014, s. 11 - 12). 

 

Koko offshore-teollisuutta määrittelee erittäin korkeat laatuvaatimukset. Korkeilla 

laatuvaatimuksilla pyritään estämään virheitä ja onnettomuuksia, jotka voisivat vaarantaa 

ihmisiä tai ympäristöä. Korkeat laatuvaatimukset koskettavat jokaista toimijaa, joka offshore-

teollisuuden alalla toimii. Laatuvaatimuksilla pyritään huomioimaan rakenteisiin kohdistuvat 

rasitukset. Näitä rasituksia aiheuttavat aallot, virtaukset, lämpötila ja jää. Näitä korkeita 

laatuvaatimuksia valvomaan ja turvaamaan on perustettu eri standardointi- ja 

luokituslaitoksia. (Chakrabarti, 2005, s. 8 - 40; VALOR NAG Partners Oy, 2013, s. 7 - 8.)  

 

2.7 Laivateollisuus 

Laivateollisuus on laaja teollisuuden ala, johon kuuluu laivojen suunnittelua, valmistusta, 

korjaamista sekä varustamista. Tämän diplomityön yhtenä osa-alueena on laivojen putkistojen 

valmistus. Täten tässä kappaleessa keskitytään vain laivanvalmistukseen, joka suoritetaan 
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laivanrakennustelakoilla. Laivanrakennustelakat työllistävät suuren määrän ihmisiä. Euroopan 

unionin jäsenmaissa pelkkä laivanrakennus työllisti vuonna 2011 noin 130000 henkilöä 

(BALance Technology Consulting GmbH, 2014, s. 40). Suomessa laivateollisuus kehittyi 

voimakkaasti 1970 – 1980 luvuilla, jolloin teknologinen kehitys laivanrakennuksessa oli 

suurta. Tällöin laivanvalmistus tehtiin lähes täysin telakan sisällä eikä alihankintaa 

suuremmin käytetty. Nykyään tilanne on muuttunut ja telakka teettää suuren osan 

valmistuksesta alihankintana. Telakoilla rakennetaan laivoja erikokoisina ja eri 

käyttötarkoituksiin. Laivoja rakennetaan esimerkiksi risteily- ja automatkustuskäyttöön, 

rahtikuljetuksiin, huolto- ja pelastuskäyttöön offshore-teollisuudelle sekä jäänmurtoon. 

Laivan levyrakenteiden valmistuksessa käytetään paljon tuotanto- ja hitsausautomaatiota. 

Automaatiota pyritään lisäämään myös laivojen putkistojen valmistuksessa. Automaatiolla 

voidaan taata tasainen laatu ja kustannustehokas tuotanto, jotka ovat tärkeitä tekijöitä yhä 

kiristyvillä maailman markkinoilla. (Lamb, 2003, s. 3-18 - 3-19, 26-12 - 26-20; Meriteollisuus 

2020 -kilpailukykytyöryhmä, 2013, s. 8 - 9.) 

 

2.8 Offshore- ja laivateollisuutta käsitteleviä standardeja ja ohjeistuksia 

Luokituslaitokset, jotka keskittyvät lähinnä offshore- ja laivateollisuuden sovellutuksiin, 

laativat luokituksia, suositeltuja toimintatapoja sekä ohjeistuksia. Luokituslaitosten 

julkaisuilla pyritään ohjaamaan ja parantamaan sovellutusten suunnittelua, valmistusta ja 

käyttöä, jotta voitaisiin välttyä virheiltä ja onnettomuuksilta. Monet luokituslaitokset ovat 

kansainvälisen luokituslaitosten kattojärjestön, IACS:n (International Association of 

Classification Societies), jäseniä. (IACS, 2014.) Valtioilla ja teollisuuden aloilla voi olla myös 

omia standardeja ja ohjeistuksia, jotka perustuvat kansainvälisiin ohjeistuksiin. Niihin on 

kuitenkin lisätty oman valtion tai teollisuuden alan erityispiirteitä, joita ei välttämättä ole 

huomioitu kansainvälisissä ohjeistuksissa. Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (ISO = 

International Organization for Standardization) on myös julkaissut joitakin standardeja, jotka 

liittyvät offshore-teollisuuden sovellutuksiin. Kansainvälisen standardisoimisjärjestön 

julkaisujen tarkoitus on sama kuin luokituslaitosten.  

 

Kappaleessa 7.1 esitellään offshore-teollisuuteen oleellisesti liittyvän putkipalkkiliitoksen 

valmistusta ja hitsausta koskevia ohjeistuksia ja vaatimuksia. Tiedot on kerätty viidestä eri 

standardi- ja ohjeistusjulkaisusta: 
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- API RP 2A-WSD Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing 

Fixed Offshore Platforms – Working Stress Design 

- AWS D1.1 Structural welding code 

- GL Guideline for the Certification of Offshore Wind Turbines 

- NORSOK M-101 Structural steel fabrication 

- SFS-EN ISO 19902 Öljy- ja maakaasuteollisuus. Kiinteät teräksiset merirakenteet. 

 

Laivateollisuuden putkistojen hitsausta ja valmistusta käsitellään useissa eri luokituslaitosten 

julkaisuissa. Kappaleessa 6.3 esitellään laivateollisuuden putkimaisten kappaleiden 

valmistusta ja hitsausta koskevia ohjeistuksia ja vaatimuksia. Tietojen lähteinä on käytetty 

kuutta eri standardi- ja ohjeistusjulkaisua: 

- DNV Rules for Classification of Ships / High Speed, Light Craft and Naval Surface 

Craft. Part 2. Chapter 3. Fabrication and Testing of Ships 

- DNV Rules for Classification of Ships. Part 4. Chapter 6. Piping Systems 

- IACS Requirements concerning pipes and pressure vessels 

- LR Rules & Regulations for the Classification of Naval Ships 

- NORSOK M-601 Welding and inspection of piping 

- RMRS Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships. 
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3 AUTOMAATIO HITSAAVASSA TUOTANNOSSA 

 

 

Automaatiota harkittaessa ja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon jokaisen projektin 

omalaatuisuus. Vaikkakin työvaiheita voidaan suorittaa samoilla laitteilla automaattisesti 

monissa eri projekteissa, ei se välttämättä tarkoita sitä, että samat laitteet sopisivat 

suunniteltavaan projektiin. Joitakin työvaiheita voi olla myös edullisempi ja järkevämpi 

toteuttaa käsin. Manuaalisessa työvaiheiden suorittamisessa matalampi pääomantarve ja 

parempi mukautuvuuskyky voivat joissain tilanteissa olla kannattavampia vaihtoehtoja kuin 

automaation tuomat edut. Näistä syistä haluttaessa siirtyä manuaalisesta tai mekanisoidusta 

hitsaavasta tuotannosta automaattiseen, on syytä käydä järjestelmällisesti läpi projektille 

asetetut vaatimukset vaihe vaiheelta, jotta löydetään järkevin ja kannattavin vaihtoehto. (Cruz 

Di Palma & Scavarda Basaldua, 2009, s. 949 - 954; Pemamek Oy, 2013, s. 6 - 10.)  

 

3.1 Elinkaarimalli automaatiosuunnittelulle 

Automaattiseen tuotantoon siirtyminen on pitkä prosessi, joka sisältää monta eri vaihetta. 

Usein automaattinen tuotanto on suuri investointi. Jotta saadaan mahdollisimman hyvä 

vastine investoinnille, on projekti suunniteltava tarkasti. Projekti aloitetaan 

määrittelyvaiheella, jossa käydään läpi lähtötilanne, vaatimukset ja tavoite. Näiden tietojen 

perusteella voidaan tehdä päätelmiä automaatiotarpeista, kustannuksista ja automaation 

tuomista hyödyistä. Lisäksi on tarpeen selvittää, mitä vaatimuksia automaattinen tuotanto 

asettaa asiakkaalle sekä millaisia turvallisuuteen liittyviä seikkoja automaatiosta seuraa. 

Tuotantoautomatiikasta luodaan selkeä malli, jolla pystytään kuvaamaan yksittäiset työvaiheet 

riittävän tarkasti sekä myös koko automaatiolinjan toiminta. Määrittelyvaiheen tavoitteena on 

koota mahdollisimman kattava ja selkeä aineisto, siitä mitä tullaan tekemään, millä laitteilla ja 

miten suuri investointi on kyseessä. (Suomen Automaatioseura, 2001, s. 16 - 18.) 

 

Määrittelyvaiheen jälkeen aloitetaan automatiikan ja laitteiden tarkempi suunnittelu. 

Laitteisiin suunnitellaan niiden tarvitsemat toiminnot tarkasti, jotta pystytään täyttämään 

määrittelyvaiheessa asetetut vaatimukset. Suunnitteluvaiheessa hyödynnetään 

määrittelyvaiheessa luotuja konsepteja ja pyritään käyttämään konseptimalleja ja jo olemassa 

olevia laitteita uusien tuotantolaitteiden pohjana. Suunnitteluvaiheessa luodaan myös 

suunnitelmat laitteiden toimitukselle, asennukselle sekä testaukselle. Suunnitteluvaiheen 
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päätyttyä kootaan sovitut laitteet ja varusteet testausta varten. Tehdastesti suoritetaan 

toimittajan tiloissa, jonka jälkeen laitteet joko hyväksytään tai niitä muutetaan, jotta 

hyväksyntä voidaan suorittaa myöhemmin. Hyväksytyn testauksen jälkeen laitteet voidaan 

toimittaa asiakkaan tiloihin ja asennus voidaan aloittaa. Asennus päättyy toiminnalliseen 

testaukseen, jossa osoitetaan, että toimitettu automaatioratkaisu vastaa toiminnallista kuvausta 

ja sopimusta. Toiminnallisen testauksen onnistuessa tuotantolinja laitteineen voidaan 

luovuttaa asiakkaalle, joka voi aloittaa tuotannon uusilla laitteilla. (Suomen Automaatioseura, 

2001 s. 19 - 22; Suomen Automaatioseura, 2007, s. 16 - 17.) 

 

3.2 Tuotannon arviointi tunnusluvuin 

Tuotannon toimintaa ja suorituskykyä on tarpeen seurata ja arvioida, jotta yritys pärjäisi yhä 

kiristyvillä markkinoilla kilpaileville yrityksille. Kilpailukyvyn kohottamiseen aiheuttaa 

painetta myös yhä vaativampi asiakaskunta toimitusnopeus- ja kustannusvaatimuksineen ja 

yhä korkeammat laatuvaatimukset. Yrityksen tuotannolle asetettujen tavoitteiden 

seuraamisessa voidaan käyttää useita eri tunnuslukuja. Tuotantoa voidaan arvioida 

esimerkiksi läpäisyajan, joustavuuden, tuottavuuden, laadun ja kustannustehokkuuden 

mukaan. Jotta tunnuslukujen avulla voidaan arvioida tuotannon tavoitteiden täyttymistä, 

tarvitaan tuotannon toiminnasta suuri määrä oikeellista ja huolellisesti valittua tietoa. Tiedon 

kerääminen ja hyödyntäminen on usein hankalaa ja vaatii suuren työmäärän. (Chin & Saman, 

2004; Haverila et al., 2009, s. 398 - 399.) 

 

Tunnuslukuihin perustuvan tiedon perusteella voidaan aloittaa toimenpiteet, joilla tuotanto 

saadaan täyttämään sille asetetut tavoitteet. Tarvittavien toimenpiteiden valitsemiseen voidaan 

hyödyntää tunnuslukujen välittämää tietoa. Arvioitaessa tuotannon toimintaa esimerkiksi 

valmistuksen läpäisyajan perusteella, saadaan tunnusluvun arvoksi se aika, joka kuluu 

tuotteen valmistuksen aloittamisesta valmistuksen lopettamiseen. Ajanjakson aikana kerätty 

tieto eri valmistusvaiheisiin kuluvasta ajasta ja materiaalinsiirtoihin kuluneesta ajasta on 

tärkeää tietoa, jota voidaan hyödyntää tuotannon toiminnan tehostamiseen. Usein 

valmistuksen läpimenoajasta suurimman osan vie odottelu ja materiaalinsiirrot. Itse jalostavat 

työvaiheet vievät vain pienen osan valmistuksen läpimenoajasta. Tämän tiedon perusteella 

voidaan keskittyä lyhentämään odotusaikoja ja vaikuttaa positiivisesti valmistuksen 

toimintaan. (Haverila et al., 2009, s. 400.) 
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Hitsaustuotantoa arvioidessa tärkeimpiä avainlukuja ovat hitsiaineentuotto, hyötyluku, 

kaariaikasuhde ja tarvittava hitsiainemäärä. Hitsiaineentuotolla tarkoitetaan sitä 

lisäainemäärää, joka saadaan hitsiin sulatettua hitsauskaaren palaessa. Yksikkönä 

hitsiaineentuotolle käytetään yleensä kg/h. Hyötyluku kertoo sen, kuinka paljon käytetystä 

lisäaineesta saadaan hyödynnettyä itse hitsausrailon täyttöön. Osa lisäaineesta kuluu aina 

hitsauksessa syntyviin roiskeisiin, kuonaan, oksideihin ja hitsaussavuihin. Kaariaikasuhteella 

tarkoitetaan kaariajan ja hitsaustyöhön kulutetun ajan suhdetta. Tarvittava hitsiainemäärä 

lasketaan hitsattavan railon mukaan. Teoreettinen hitsiaineentilavuus voidaan laskea 

hitsausrailon poikkipinta-alan ja hitsin pituuden avulla. Hitsiainemäärä saadaan kertomalla 

saatu tilavuus lisäaineen tiheydellä. Usein hitsiainemäärään lisätään noin 10 – 30 %, joka 

vastaa todellista hitsiainemäärää. Hitsauksessa esimerkiksi hitsikupu, ylisuuri a-mitta ja 

ilmarako aiheuttavat edellä mainitun 10 – 30 % lisäyksen teoreettiseen hitsiainemäärään. 

Näillä neljällä avainluvulla voidaan arvioida ja vertailla eri hitsausprosessien sopivuutta 

tarvittavaan tilanteeseen. Avainlukujen perusteella voidaan saada myös hyödyllistä tietoa 

hitsausprosessien taloudellisista hyödyistä. (Stenbacka, 2011, s. 68 - 77.) Taulukossa 3 on 

esitettynä putkimaisten kappaleiden hitsaamisessa käytettyjen prosessien avainlukuja. 

 

Taulukko 3. Hitsausprosessien avainlukuja (Lukkari, 2002, s. 144. 165; Stenbacka, 2011, s. 

59 - 72). 

Hitsausprosessi Hitsiaineentuotto (kg/h) Hyötyluku (%) Kaariaikasuhde (%) 

Puikkohitsaus 1,5 - 3,7 60 20 

MIG/MAG-hitsaus 1 - 8 95 25 - 90 

Jauhekaarihitsaus 4 - 14 98 40 - 80 

 

3.3 Layoutin suunnittelu 

Layoutilla tarkoitetaan termiä, joka kuvaa tuotantojärjestelmän osien sijoittelua tehtaassa. 

Layoutsuunnittelulla voidaan merkittävästi vaikuttaa tuotannon kustannustehokkuuteen, 

laatuun ja joustavuuteen. Monimutkaiseen suunnittelutyöhön vaikuttavat monet eri tekijät, 

joiden syystä layoutista tulee kompromissi; kaikkien tekijöiden suhteen optimoitua 

layoutratkaisua harvoin löytyy. Layoutsuunnittelu perustuu kolmeen keskeiseen asiaan. Nämä 

keskeiset tekijät ovat toimintojen yhteys layoutissa, toiminnoille tarvittava tila ja toimintojen 

yhteyden ja tilan yhdistäminen toimivaksi suunnitelmaksi. (Haverila et al., 2009, s. 475 - 481; 

Richard Muther & Associates, 2005, s. 2 - 7.) Layoutsuunnittelu voidaan jakaa neljään 

selkeään vaiheeseen: 
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- Määritellään tila, johon layout suunnitellaan. Huomioidaan tilassa olevat muut 

toiminnot ja tilat, jotka vaikuttavat layoutiin. 

- Suunnitellaan toiminnoille alustavat paikat parhaan materiaalivirran saavuttamiseksi ja 

määritellään pääkäytävät. 

- Suunnitellaan yksityiskohtainen layout, jossa esitetään myös tuotantolaitteet ja 

varusteet. 

- Viimeistellään suunnittelupiirustukset ja tekninen erittely. Toimitetaan laitteet ja 

saatetaan asennus valmiiksi. 

 

Layoutsuunnittelulla pyritään käyttämään olemassa olevaa tilaa mahdollisimman tehokkaasti. 

Tilaan pyritään suunnittelemaan mahdollisimman tehokas materiaalinkäsittely ja varastointi. 

Tuotantojärjestelmän työvaiheet ja niiden järjestys vaikuttavat myös olennaisesti 

layoutsuunnitteluun. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös layoutin joustavuus, jolla 

huomioidaan mahdolliset muutokset tuotantojärjestelmässä. (Haverila et al., 2009, s. 475 - 

481.) 

 

Layout-mallit voidaan jakaa kolmeen eri työnkulun ja tuotantolaitteiden sijoittelun perusteella 

jaettuun päätyyppiin. Tuotantolinjamaisessa layoutissa tuotantolaitteet on sijoiteltu 

valmistettavien tuotteiden työkulun mukaan. Tuotantolinja on pitkälle automatisoitu ratkaisu, 

jonka tehokkuutta lisää mahdollisuus materiaalinkäsittelyn mekanisointiin tai 

automatisointiin. Tuotantolinjan keskittyessä tietyn tuotteen valmistamiseen, sen toiminta 

automatisoituna on erittäin tehokas. Tuotantolinjamaisen layoutin valintaa edellyttävät suuri 

volyymi sekä korkea linjan kuormitusaste. Tuotantolinjamainen layout on herkkä häiriölle, 

sillä yksikin häiriö voi aiheuttaa koko linjan toimimattomuuden. Funktionaalisessa layoutissa 

tuotantolaitteet sijoitellaan työtehtävän samankaltaisuuden mukaan. Tuotantolaitteiden 

sijoittelu lisää joustavuutta niin tuotetyyppien kuin tuotantomäärien suhteen. 

Materiaalinkäsittely vaikeutuu poikkeavien työkulkujen ja työpisteiden pitkien välimatkojen 

takia. Funktionaalinen layout on toteutettavissa helpommin ja halvemmin kuin 

tuotantolinjamainen layout, mutta sen tuottavuus ja laitteiden kuormitusasteet jäävät usein 

heikommiksi. Solumainen layout on yhdistelmä tuotantolinjamaista ja funktionaalista 

layoutia. Solu on erikoistunut tiettyjen osien valmistamiseen tai tietyn valmistusvaiheen 

tekemiseen. Solu on rakentunut erilaisista koneista ja työpaikoista. Solumainen layout on 

tehokkaampi kuin funktionaalinen layout ja joustavampi kuin tuotantolinjamainen layout sille 
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määrätyn tuoteryhmän puitteissa. Tuotantomäärät voivat vaihdella suuresti solumaisessa 

layoutissa. (Haverila et al., 2009, s. 475 - 479.) 

 

3.4 Materiaalivirran automatisointi 

Materiaalivirtojen käsittely on useimmissa tehtaissa ja tuotantotiloissa enemmän aikaa vievä 

työvaihe kuin itse jalostavat tuotantovaiheet. Tästä syystä materiaalivirtoja ja 

materiaalinkäsittelyä kannattaa optimoida, jotta turhia kustannuksia ei synny. Nykyään monet 

laitteet voivat hoitaa useampaa tehtävää ja materiaalia tarvitsee siirtää vähemmän. Kuitenkin 

jäljelle jäävät siirrot kuten siirrot varastoista ja varastoihin sekä siirrot työasemien välillä tulisi 

hoitaa mahdollisimman tehokkaasti. Joustavan valmistusyksikön sisällä materiaalia voidaan 

siirtää esimerkiksi paleteilla ja kaseteilla, kuormalavoilla, lavoilla, joissa on asemointituet 

sekä irrallisina kuljettimilla. Palettien, kasettien ja asemointituellisilla lavoilla on etunsa, kun 

mietitään kappaleenkäsittelyä materiaalinsiirron jälkeen. Materiaali voidaan asemoida 

tiettyihin asentoihin ja paikkoihin, jotka voidaan ohjelmoida kappaleenkäsittelijälle. Näin 

nopeutetaan materiaalinsiirto jalostavaan tuotantovaiheeseen. Kuormalavoilla ja irrallisilla 

kuljettimilla materiaalia kuljetettaessa täytyy jollakin tavalla saada tietoa 

kappaleenkäsittelijälle, missä ja millaisessa asennossa saapuva materiaali on. Tietoa voidaan 

saada esimerkiksi konenäköjärjestelmällä, mutta ratkaisu on kallis ja tuotantotilaolosuhteissa 

osittain haavoittuvainen. (Aaltonen & Torvinen, 1997, s. 206 - 208.) 

 

Materiaalin varastointia joudutaan usein lisäämään tuotantolinjan työasemien luo. Harvoin 

pelkästään tuotantolinjan alussa oleva materiaalivarasto riittää varastointitarpeeksi 

tuotantohallissa. Tarvittavat varastot työasemien välillä voidaan hoitaa esimerkiksi hyllyillä 

tai kuljettimilla. Tällä tavalla voidaan luoda puskurivarastoa, jotta hitaampien ja nopeampien 

työasemien välille saadaan joustavuutta. Usein tuotantohalleissa varastoitavan materiaalin 

tarve on suuri ja perinteiset manuaaliset tai mekanisoidut varastotoiminnot eivät riitä. Tällöin 

voidaan pyrkiä automatisoimaan varastoja. Automaattisilla varastoilla saadaan lisättyä 

varastointikapasiteettia, vähennettyä lattiapinta-alaa sekä työvoimakustannuksia. Myös 

turvallisuus, valvonta ja tuottavuus paranevat automaattisen varastoinnin kautta. Etenkin 

automaattisten varastojen yhteyteen liitetään erilaisia kuljettimia hoitamaan materiaalisiirtoja 

pois varastosta. (Aaltonen & Torvinen, 1997, s. 223 - 227.) 
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Kiinteitä kuljettimia ja siirtojärjestelmiä käytetään usein kohteissa, joissa layout on pysyvä ja 

työasemien ja –vaiheiden järjestys pysyy samana. Kuljettimet ja siirtojärjestelmät ovat usein 

mekanisoituja tai automatisoituja, kiinteästi kiinnitettyjä sekä materiaalivirraltaan 

yksisuuntaisia. Materiaalinsiirtojen toteuttaminen kyseessä olevilla laitteilla on usein halpaa, 

mutta laitteet ovat usein liikkumisen tiellä eivätkä ne ole kovinkaan joustavia layoutin 

muutoksille. Yleisimpiä kuljettimia ja siirtojärjestelmiä ovat erilaiset rullaradat, 

lamellikuljettimet, hihnakuljettimet, ketjukuljettimet sekä kiskovaunut. Varastojen yhteydessä 

usein käytetään pinoavia siirtovaunuja ja hyllystöhissejä. Ne pystyvät siirtämään materiaalia 

niin pituus-, pysty- kuin poikittaissuunnassa nopeasti ja tehokkaasti. Materiaalinsiirtoihin 

voidaan käyttää myös lattiatasosta irti nostettua portaalijärjestelmää. 

Portaalirobottijärjestelmällä saadaan materiaalinsiirtoon nopeutta ja hyvää 

paikoitustarkkuutta. (Aaltonen & Torvinen, 1997, s. 228 - 238.) Taulukossa 4 on esitetty eri 

materiaalinsiirtojärjestelmien ominaisuuksia.  

 

Taulukko 4. Materiaalinsiirtojärjestelmien ominaisuuksia (Aaltonen & Torvinen, 1997, s. 

239). 

Tyyppi 
Kuorman 

tyyppi 

Kuorman-

kantokyky 
Nopeus 

Reitin 

joustavuus 
Hinta 

Yleis-

käyttöisyys 

Vihi-

vaunu 

Yksittäis-

kuljetukset 
Korkea Keskimääräinen Korkea Erittäin korkea Korkea 

Kisko-

vaunu 

Yksittäis-

kuljetukset 
Korkea Korkea Alhainen Korkea Alhainen 

Kuljetin Jatkuva 
Alhainen-

keskimääräinen 

Alhainen-

korkea 

Keski-

määräinen 
Alhainen-korkea 

Erittäin 

korkea 

Robotti 
Yksittäis-

kuljetukset 

Alhainen-

keskimääräinen 
Keskimääräinen Alhainen 

Keskimääräinen-

korkea 

Keski-

määräinen 

Portaali 
Yksittäis-

kuljetukset 

Alhainen-

keskimääräinen 
Keskimääräinen Alhainen Alhainen-korkea Alhainen 

Manuaa-

linen 

Yksittäis-

kuljetukset 
Alhainen Alhainen 

Erittäin 

korkea 
Alhainen 

Erittäin 

korkea 

Pumppu-

kärry 

Yksittäis-

kuljetukset 

Alhainen-

keskimääräinen 
Keskimääräinen Korkea Alhainen Korkea 

 

3.5 Tuotannon automaatioasteet 

Automaatiolla pyritään vähentämään ihmisen tarvetta puuttua tietyn työtehtävän tai prosessin 

suorittamiseen. Automaation mukana tuomia etuja käytetään hyväksi monella eri teollisuuden 

alalla. Näihin etuihin kuuluvat esimerkiksi tuotantonopeuden kasvu, tuotteen laadun 

parantuminen, työvoiman kustannusten lasku, työergonomian ja –turvallisuuden 
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parantuminen sekä sellaisten työtehtävien suorittaminen, joiden suorittaminen onnistuneesti 

on ihmiselle mahdotonta. Vaikka automaation avulla on mahdollista saada tuotannosta 

enemmän irti, ei se kuitenkaan aina ole kaikkein toteuttamiskelpoisin vaihtoehto. Mikäli 

tuotantolaitoksen tuotekirjo on laaja ja tuotteiden vaihtelut isoja, ei automaatio välttämättä ole 

sopivin vaihtoehto tuotannolle. Myös tuotteiden lyhyet elinkaaret ja tuotteiden 

yksittäiskappaleiden valmistus rajoittavat automaatioon siirtymistä. (Cruz Di Palma & 

Scavarda Basaldua, 2009, s. 947 - 949.) 

 

Tuotannon automaatioasteella tarkoitetaan kuvausta, josta selviää automaatiojärjestelmän ja 

järjestelmän operoijan roolit tehtävien suorittamisessa järjestelmän eri kohteissa. 

Automaatiojärjestelmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä automaatiolaitteista ja niiden 

ohjelmistoista muodostuvaa kokonaisuutta. Tuotannon automaatioasteista ja 

automaatiotasoista on useita eri määritelmiä, jotka eroavat hieman toisistaan. 

Automaatioasteita ja –tasoja voidaan havainnollistaa automaatiohierarkialla. 

Automaatiohierarkiassa ylemmät tasot kuvaavat korkeampaa automaation tasoa, jossa 

automaatiolla hallitaan laajempia kokonaisuuksia pitemmällä aikavälillä. Alemmissa tasoissa 

automaatiolla hoidetaan lyhytkestoisia, yksittäisiä tehtäviä. (Fonselius et al., 1996, s. 14 - 15.) 

Kuvassa 11 on esitetty automaatiohierarkian periaate.  

 

 

Kuva 11. Automaatiohierarkian periaate (Fonselius et al., 1996, s. 15; Advantech Co. Ltd, 

2013 s. 6). 

 

Toinen tapa jakaa automaatiojärjestelmän ja ihmisen väliset tehtävät automaatiossa on 

esiteltynä taulukossa 5. Automaatiotasot on esiteltynä kymmenenä eri tasona, joissa 

 

Toiminnan- 

ohjausjärjestelmä 

Tuotannonohjaus 

Valvomo-ohjelmisto 

Ohjauslaitteet 

Sensorit, toimilaitteet, laitteisto 
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järjestelmän ja ihmisen kanssakäynti vaihtelee. Kanssakäynnillä tarkoitetaan tasojen 

yhteydessä sitä, mitä päätöksiä ja toimintoja automaatiojärjestelmä tai ihminen tekee. 

 

Taulukko 5. Automaatiotasot kymmenenä eri tasona (Repperger & Phillips, 2009, s. 296). 

 
Automaatiotaso Automaatiojärjestelmän ja ihmisen rooli päätöksenteossa ja toimintojen tekemisessä 

Korkea 10 Järjestelmä päättää kaikesta ja toimii autonomisesti. 

 
9 Järjestelmä informoi ihmistä vain, jos järjestelmä päättää informoida. 

 
8 Järjestelmä informoi ihmistä vain, jos pyydetään. 

 
7 Järjestelmä toimii automaattisesti, informoi ihmistä tarvittaessa. 

 
6 Järjestelmä sallii ihmiselle määrätyn ajan päätöksentekoon, muuten toimii automaattisesti. 

 
5 Järjestelmä tekee toiminnon, jos ihminen sallii. 

 
4 Järjestelmä ehdottaa vaihtoehdon päätökselle tai toiminnolle. 

 
3 Järjestelmä rajaa vaihtoehdot muutamaan vaihtoehtoon. 

 
2 Järjestelmä tarjoaa kaikki vaihtoehdot päätöksentekoon tai toimintoon. 

Matala 1 Järjestelmä ei tarjoa apua. Ihminen tekee päätökset ja toiminnot. 

 

Kolmannessa tavassa automaation taso voidaan määritellä automaation tekemien toimintojen 

suhteena kaikkiin tehtyihin toimintoihin. Jotta automaation taso kuvastaisi mahdollisimman 

hyvin oikeaa automaation tasoa, on toiminnot suhteutettava toisiinsa pisteyttämällä ne niiden 

monimutkaisuuden mukaan. Automaation taso saadaan jakamalla automaation pisteiden 

summa kokonaispisteiden summalla. Automaation tasoa näin kuvaamalla saadaan tulokseksi 

prosenttiluku 0 ja 100 välillä. Toimintojen pisteytys tulee tehdä huolellisesti, jotta 

automaation tasoksi saadaan mahdollisimman totuuden mukainen arvo. (Nof, 2009, s. 40 - 

41.) 

 

Sopivan automaatiotason valintaan vaikuttavat monet asiat. Nykyään valmistavan tuotannon 

tulee olla kyvykäs muuttamaan tuotantoaan nopeasti. Tuotannosta voidaan joutua muuttamaan 

tuotettavaa kappaletta tai tuotantokapasiteettia hyvinkin nopeasti. Automaatiotason valinta on 

tarpeen tehdä hyvin tarkkaan, jottei sorruta liiallisen automaation käyttöön. Liian 

vähäinenkään automaatio ei helpota tuotannolle asetettuja vaatimuksia tuottavuudesta, 

nopeudesta ja joustavuudesta. Näistä syistä johtuen automaatiotaso on optimoitava, jotta 

suuresta investoinnista saadaan mahdollisimman paljon hyötyä hankintahetkellä ja 

tulevaisuudessa. (Cruz Di Palma & Scavarda Basaldua, 2009, s. 954 - 955.) 
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3.6 Hitsauksen automaatioasteet 

Onnistuneen hitsin saavuttamiseen tarvitaan monen eri työvaiheen onnistumista. Näitä 

työvaiheita ovat esimerkiksi työkappaleen käsittely, lisäaineen syöttö, hitsauspolttimen liike 

ja hitsausarvojen säätö. Työvaiheita voidaan suorittaa joko käsin tai koneellisesti. Yleensä 

paras hitsi saavutetaan tekemällä työvaiheet käsin, jolloin hitsaaja voi tarvittaessa säätää 

jokaista työvaihetta tarpeensa mukaan. Manuaalisesta työvaiheiden suorittamisesta pyritään 

kuitenkin siirtymään mekanisoituun tai automatisoituun työvaiheiden suorittamiseen. Tällä 

pyritään parantamaan kustannustehokkuutta ja työturvallisuutta sekä laskemaan hitsauksen 

kustannuksia. Hitsauksen automaatioasteet kuvaavat työvaiheiden manuaalisen ja 

automaattisen suorittamisen suhdetta. (Lukkari, 2002, s. 24 - 25; Salkinoja, 2009, s. 17.) 

 

Hitsauksen automaatioasteiden määrittelyistä on useita eri versioita, joissa automaatioasteiden 

lukumäärä ja asteiden määrittelemä sisältö vaihtelevat. Seuraavana on lyhyesti esitelty neljän 

eri henkilön laatima hitsauksen automaatioasteiden jaottelu. Juha Lukkari esittelee hitsauksen 

automaatioasteet neljänä eri tasona. Lukkarin määrittelemät tasot ovat: käsinhitsaus, osittain 

mekanisoitu hitsaus, mekanisoitu hitsaus ja automaattinen hitsaus. (Lukkari, 2002, s. 25.) 

Jukka Martikainen on määritellyt hitsauksen automaatioasteet kuutena eri tasona, jotka ovat: 

manuaalinen, puolikoneellinen, mekanisoitu, automaattinen, robotisoitu ja adaptiivinen 

(Martikainen, 2012). Howard Cary määrittelee automaatioasteet myös kuutena eri tasona, 

jotka ovat: manuaalinen, semiautomaattinen, mekanisoitu, automaattinen, robotisoitu ja 

adaptiivinen. (Cary & Helzer, 2005, s. 290). Heikki Salkinoja on jaotellut automaatioasteet 

viiteen eri ryhmään, jotka ovat: manuaalinen ja semiautomaattinen, yksinkertainen 

mekanisointi, älykäs mekanisointi, esiohjelmoitu automaattinen sekä viidentenä 

automaattinen (Salkinoja, 2009, s. 17, 45).  

 

Tässä diplomityössä hitsauksen automaatioasteita kuvataan taulukossa 6 esitellyin 

automaatioastein ja määritelmin. Automaatioasteita kuvaavat termit ja niiden määritelmät on 

adaptiivista hitsausta lukuun ottamatta taulukoitu suoraan standardista ”SFS 3052 

Hitsaussanasto. Yleistermit”, jossa termit on esitelty kappaleessa 1 ”Yleiset termit ja 

liitosmuodot”.  
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Taulukko 6. Automaatioasteita kuvaavat termit ja niiden määritelmät (SFS 3052, 1995, s. 3 - 

4; Pires et al., 2006, s. 80 - 82). 

Automaatioaste Määritelmä 

käsinhitsaus Käsivaraisesti suoritettu hitsaus. 

osittain mekanisoitu hitsaus Käsinhitsaus, jossa lisäaineen syöttö tapahtuu mekanisoidusti. 

mekanisoitu hitsaus 

Hitsaus, jossa kaikki pääasialliset suoritukset (lukuun ottamatta 

työkappaleen käsittelyä) tapahtuvat automatisoidusti. 

Hitsausarvojen käsivarainen säätö hitsauksen aikana on mahdollista. 

automaattinen hitsaus 

Hitsaus, jossa kaikki pääasialliset suoritukset tapahtuvat 

automatisoidusti. Hitsausarvojen käsivarainen säätö ei ole 

mahdollista hitsauksen aikana. 

robottihitsaus Automaattinen hitsaus, jonka suorittaa robotti. 

adaptiivinen hitsaus 

Automaattinen hitsaus, jossa liikkeet ja hitsausarvot säätyvät 

automaattisesti ja reaaliaikaisesti antureista saadun tiedon 

perusteella. 

 

3.7 Anturointi ja älykkäät ratkaisut hitsausautomaatiossa 

Onnistuneen hitsauksen varmistamiseksi voidaan hitsauksen aikana kerätä tietoa mahdollisista 

muutoksista hitsattavassa työkappaleessa sekä hitsauspolttimen liikkeistä. Myös hitsisulan, 

valokaaren, hitsausvirran ja –jännitteen sekä langansyötön muutoksista voidaan kerätä tietoa. 

Kerättyä tietoa hyödynnetään esimerkiksi laaduntarkkailussa sekä itse hitsaustyön 

korjaamisessa hitsauksen aikana. Railonhakua ja –seurantaa varten käytetään joko 

kosketukseen perustuvaa anturointia tai ilman kosketusta tehtävää seurantaa. Kosketukseen 

perustuvat anturit ovat joko mekaanisia tai elektromekaanisia. Ilman kosketusta tapahtuva 

seuranta toteutetaan joko optisella anturilla tai valokaaren läpi toteutetulla seurannalla. 

(Pashkevich, 2009, s. 1033 - 1034.) 

 

Kosketukseen perustuva anturointi sijoitetaan hitsauspolttimen eteen. Anturilla on määrätty 

paikka ja etäisyys hitsauspolttimesta. Anturin liikkeestä hitsausrailossa kerätään tietoa, jota 

hyödynnetään esimerkiksi hitsauspolttimen korkeuden ja paikan säätämisessä. Valokaaren 

läpi tapahtuva seuranta perustuu hitsausvirran seurantaan hitsauspoltinta vaaputettaessa. 

Hitsauspoltinta vaaputetaan hitsausrailossa, joka aiheuttaa pieniä muutoksia hitsausvirrassa. 

Virran muutoksien perusteella voidaan laskea missä railon keskikohta ja railokyljet ovat, 
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jolloin railoa voidaan seurata laskettujen tietojen perusteella. Valokaaren läpi tapahtuvaa 

seurantaa voidaan käyttää myös railonhakuun ennen hitsausta. Tällöin hitsauspoltinta 

kuljetetaan ennalta määrättyyn suuntaan niin kauan, että hitsauslanka ja työkappale 

koskettavat, jolloin virta muuttuu. Yleensä railonhaku tehdään muutamien pisteiden haulla, 

jonka jälkeen voidaan laskea railon sijainti. Optisella anturilla voidaan tehdä paljon muutakin 

kuin vain pelkkää railonhakua ja -seurantaa. Hitsauksen automatisoinnin kehittynein askel 

tällä hetkellä on adaptiivinen hitsaus, jossa käytetään optista anturointia. (Pashkevich, 2009, s. 

1034 - 1035.) 

 

Adaptiivisessa hitsauksessa hitsauksen aikana kerätty tieto käytetään reaaliaikaisesti hyödyksi 

säätämällä hitsausparametreja tai esimerkiksi robotin liikkeitä. Hitsauksen aikana tietoa 

voidaan kerätä monella tapaa. Yksi tapa on käyttää konenäköä joko valokaaren tai hitsisulan 

seuraamiseen. Konenäön kuvan perusteella hitsausparametreja säädetään, mikäli tarve vaatii. 

Ongelmana valokaaren tai hitsisulan seuraamisessa on valokaaren aiheuttamat häiriöt 

konenäölle. Käytetyin ja tehokkain tapa tällä hetkellä on laserskannerin käyttö 

hitsauspolttimen edellä. Laserskanneri kuvaa tietyllä taajuudella hitsausrailoa. 

Laserskannerilla saadaan kerättyä tietoa tarkasti niin hitsausrailon geometriasta ja sijainnista. 

Kerättyä tietoa hallitaan hitsauslaitteistoa ohjaavalla tietokoneella. Tietokone ohjaa 

hitsausvirtalähdettä, hitsauspoltinta kuljettavaa laitetta kuten hitsaustornia tai robottia sekä 

langansyöttöä. Kerätyn tiedon perusteella tietokone ohjaa tarvittaessa hitsausparametreja ja 

hitsauspolttimen liikkeitä, jotta hitsaus onnistuu halutusti. Laserskanneria voidaan käyttää 

myös ennen hitsausta varmentamaan esimerkiksi työkappaleiden sovituksen. (Chen et al., 

2007, s. 1 - 2; Pires et al., 2006, s. 80 - 82.) 

 

Hitsausautomaatiossa voidaan käyttää myös muunlaista anturointia kuten induktiivista anturia 

tai pyörrevirta-anturia. Myös infrapuna- ja ultraääniantureita voidaan käyttää. Kuitenkaan 

edellä mainittuja ratkaisuja ei yleisesti ole käytössä. Hitsauksen aiheuttamat lämpö-, virta- ja 

valorasitukset aiheuttavat häiriöitä kyseisille antureille. (Pashkevich, 2009, s. 1035.)   
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4 PUTKIEN JA PUTKIKOKOONPANOJEN VALMISTAMINEN 

 

 

Putkien ja putkikokoonpanojen valmistamiseen tarvitaan monen eri työvaiheen onnistumista. 

Tässä kappaleessa esitellään eri työvaiheiden perusteita, suoritustapoja sekä sopivuutta 

automaattiseen putkien valmistukseen. Putkien hitsaamisessa yleensä käytettyihin 

hitsausprosesseihin keskitytään enemmän. Myös hitsaukseen olennaisesti liittyviä työvaiheita 

käsitellään kappaleen aikana.    

 

4.1 Puhdistus 

Putken tullessa varastosta tuotantolinjalle, on se tärkeää puhdistaa ensin. Putkien pinnan 

kunto ja puhtaus voivat vaikuttaa hitsattavuuteen. Putken pinnalla olevat epäpuhtaudet kuten 

lika ja ruoste voivat vaikuttaa hitsin laatuun. Putken puhdistus voidaan tehdä esimerkiksi 

kuulapuhalluksella. Putki puhdistetaan sisä- ja ulkopuolelta. Putken puhdistus voidaan hoitaa 

täysin automaattisesti. Putket syötetään puhalluslaitteeseen ja sieltä pois kuljettimen avulla. 

Usein puhdistuslaitteet ovat läpivirtaavia, johon putki syötetään pitkittäin. (Finnblast Oy, 

2014; Lamb, 2003, s. 26-12 - 26-31.)  

 

4.2 Leikkaus oikeisiin mittoihin 

Putkikokoonpanojen valmistamiseen tarvittava putki toimitetaan yleensä joko kuuden tai 

kahdentoista metrin mittaisena putkenvalmistajalta (Rautaruukki Oyj, 2014, s. 24). Putkea 

täytyy leikata putkikokoonpanossa tarvittavien putkien mittaiseksi. Samalla kun putki 

leikataan oikean mittaiseksi, voidaan putken päähän tehdä myös oikeanlainen hitsausrailo. 

Leikkaaminen suoritetaan joko mekaanisella tai termisellä leikkausmenetelmällä. 

Mekaanisesti putkia leikataan sahoilla, hiomalaikoilla sekä putkenleikkauslaitteilla. Termisiä 

leikkausmenetelmiä, joita putken leikkaamisessa käytetään, ovat polttoleikkaus, 

plasmaleikkaus sekä laserleikkaus. (BLM Group, 2014; Nayyar, 2000, s. A.266.) 

 

4.2.1 Mekaaninen leikkaus 

Mekaanisessa leikkauksessa leikkaavan terän suora kosketus työkappaleeseen tuottaa 

leikkausrailon. Leikkaustapahtumassa terä repii, lohkaisee ja kuluttaa työkappaletta niin 

pitkään, että se leikkautuu. Mekaanisella leikkauksella putket lyhennetään oikeaan mittaansa. 

Tyypillisimmät sahatyypit ovat pyörösaha, vannesaha tai kehäsaha. Vanne- ja kehäsahalla 
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saadaan aikaiseksi hieman kapeampi leikkausura kuin pyörösahalla. Pyörösahan terän tulee 

olla tarpeeksi paksu ollakseen riittävän jäykkä. Sahoilla leikattaessa työkappaleeseen aiheutuu 

hyvin vähäiset lämpövaikutukset. Leikkauksesta aiheutuvat leikkuujäte on helposti 

kerättävissä suuren koon ansiosta. Sahaaminen tuottaa myös hyvin vähän ilmaan joutuvaa 

pölyä. Sahoja löytyy niin manuaalikäyttöisinä kuin täysin automatisoituina. (Bralla, 2007, s. 

113; Mathers, 2002, s. 64 - 65; Ojovan, 2011, s. 183 - 184.)  

 

Hiomalaikkoja ja putkenleikkauslaitteita käytetään manuaalisesti leikatessa. Hiomalaikoilla 

leikatessa joko sähköisesti, hydraulisesti tai pneumaattisesti toimiva laite pyörittää laikkaa, 

joka suorittaa leikkauksen. Laikka sisältää usein alumiinioksidia, piikarbidia tai timanttia 

hiovana aineena. Putkenleikkauslaitteissa leikkaavaa terää liikutetaan putken pinnan ympäri. 

Terän liike voidaan tehdä manuaalisesti tai mekanisoidulla yksiköllä. Terä poistaa hiljalleen 

materiaalia ja lopulta leikkaa putken. Mekaaniset leikkausmenetelmät ovat yleensä hitaampia 

verrattuna termisiin menetelmiin, mutta niiden alhaisempi hankintahinta on vakiinnuttanut 

niiden paikan useissa tehtaissa. (Bralla, 2007, s. 113; Mathers, 2002, s. 64 - 65; Ojovan, 2011, 

s. 183 - 184.)   

 

4.2.2 Terminen leikkaus 

Termisiä leikkausmenetelmiä, joita käytetään putkimaisten kappaleiden leikkaamisessa, ovat 

polttoleikkaus, plasmaleikkaus ja laserleikkaus. Polttoleikkauksessa leikattava teräs 

kuumennetaan paikallisesti syttymispisteeseen. Syttymispisteessä olevaan kohtaan suunnataan 

happikaasusuihku, joka synnyttää eksotermisen reaktion ja polttaa leikattavan teräksen. 

Sulanut metalli poistetaan leikkausrailosta happikaasusuihkun avulla. Plasmaleikkauksessa 

erittäin kuuma plasmakaari sulattaa leikattavan teräksen. Plasmaleikkauksessa käytettävä 

kaasusuihku poistaa sulaneen materiaalin leikkausrailosta. Hienosädeplasmaleikkaus on 

plasmaleikkauksen prosessivariaatio, jolla voidaan leikata paksumpaa materiaalia sekä saada 

leikkausrailosta parempilaatuisempi ja tarkempi kuin normaalilla plasmaleikkauksella. 

Parempaan tulokseen normaaliin plasmaleikkaukseen verrattuna päästään pienentämällä 

plasmaliekin pinta-alaa ja täten nostamalla plasmaliekin tehotiheyttä. Laserleikkauksessa 

fokusoitu lasersäde ohjataan leikattavan materiaalin pintaan. Materiaali osittain sulaa ja 

osittain höyrystyy säteen suuren tehotiheyden ansiosta. Leikkauskohdan sulanut ja 

höyrystynyt materiaali poistetaan leikkausrailosta kaasuvirran avulla. Metallien laserleikkaus 

voidaan suorittaa sulattavalla leikkauksella, höyrystävällä leikkauksella tai 
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polttoleikkauksella. (Bralla, 2007, s.116 - 117; Kujanpää et al., 2005, s. 135; Nayyar, 2000, s. 

A.266 - A.268; WTIA, 2006, s. 3 - 4.) 

 

Edellä mainituista kolmesta termisestä leikkausmenetelmästä, laserleikkaus tuottaa 

kapeimman ja laadukkaimman leikkausrailon. Polttoleikkaus tuottaa laadultaan heikoimman 

ja leveimmän leikkausrailon. Polttoleikkaamalla voidaan kuitenkin leikata paksumpia 

aineenpaksuuksia kuin plasma- tai laserleikkauksella. Termisiä leikkausmenetelmiä, etenkin 

polttoleikkausta, käytettäessä leikattavaan kohtaan aiheutuu lämpövaikutuksia, jotka voivat 

vaikuttaa laadullisesti hitsaukseen. Polttoleikkausta käytettäessä voi olla tarpeen puhdistaa tai 

hioa leikkauspinta, jotta leikattu pinta on riittävän hyvä jatkojalostaviin vaiheisiin. Termisten 

leikkausmenetelmien etuna mekaanisiin leikkausmenetelmiin verrattuna on niiden 

mahdollisuus leikata putkiin tarvittaessa myös reikä tai viiste hitsausta varten samassa 

työasemassa. Termiset menetelmät ovat usein myös nopeampia kuin mekaaniset 

leikkausmenetelmät. (Bralla, 2007, s. 116 - 117; Mathers, 2002, s. 60; Nayyar, 2000, s. A.266 

- A.268.) 

 

4.3 Taivutus 

Putken taivutuksessa putkea kylmä- tai kuumamuokataan halutun taivutuskulman 

saavuttamiseksi. Putken taivutukseen on monia eri laitteita, joiden valinta perustuu 

taloudellisiin ja teknisiin seikkoihin. Teknisiä seikkoja taivutuslaitteen valinnassa ovat 

materiaaliominaisuudet, putken koko sekä taivutussäde. Taloudellisia seikkoja ovat 

esimerkiksi automaation määrä sekä vaadittava tuotantokapasiteetti. Taloudellisiin seikkoihin 

voidaan lukea myös taivutuksen etu verrattuna esivalmistetun putkikäyrän hitsaamiseen 

putkeen. Mikäli putki voidaan taivuttaa, säästytään yhden hitsausliitoksen sekä 

hitsaustarkastuksen tekemiseltä. Päämenetelminä taivutuslaitteissa ovat vetotaivutus, 

työntötaivutus, rullataivutus ja puristintaivutus. Putken taivutuksessa tärkeitä laatukriteerejä, 

joita tulee huomioida, ovat putken oheneminen, rypyttyminen ja poikkileikkauksen 

muutokset. Putkentaivutuskoneet saadaan liitettyä helposti automaattisen putkentuotantolinjan 

osaksi, koska nykyiset taivutuslaitteet voivat toimia täysin automaattisesti. Taivuttimissa on 

myös mahdollisuus taivuttaa putkia, joihin on hitsattu valmiiksi laippa. Putkikokojen 

vaihtuessa taivutuslaitteissa on mahdollisuus käyttää päällekkäisiä lukitusleukoja usealle eri 

putkikoolle sekä nopeaa työkalunvaihtajaa. (Lamb, 2003, s. 26-31; Nayyar, 2000, s. A.268 - 

A.271.) 
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4.4 Kokoonpanotelineet ja -pöydät 

Putkien kokoonpanossa ja hitsaamisessa käytetään usein apuna erilaisia kokoonpanotelineitä 

ja –pöytiä. Ennen putkien kokoonpanoa on varmistuttava, että liitettävät pinnat ovat puhtaat 

eikä niissä ole ruostetta, hilsettä, rasvaa tai maalia. Usein enimmät epäpuhtaudet poistuvat 

putken puhdistuksessa ja leikkauksessa. Kokoonpanotelineitä käytetään, jotta putket saadaan 

asetettua tarkasti suunnitellun mukaiseksi. Huono asettelu johtaa vääränlaiseen 

putkikokoonpanoon sekä huonoon hitsiin. Kokoonpanotelineitä ja –pöytiä käytetään lähinnä 

manuaalissa hitsaamisessa. Joitakin mekanisoituja ratkaisuja putkien kokoonpanoon löytyy 

myös. (Nayyar, 2000, s. A.278 - A.279.) 

 

4.5 Esikäsittely (railonvalmistus, silloitushitsaus, esilämmitys) 

Ennen putkien hitsausta liitos on tarpeen esikäsitellä, jotta itse hitsaustyö saadaan suoritettua 

mahdollisimman hyvin. Tärkeä osa esikäsittelyä on railonvalmistus. Railomuoto ja 

railonvalmistus vaikuttavat suuresti esimerkiksi hitsaamisessa kuluvaan aikaan, hitsaustyön 

suorittamisen helppouteen, tarvittavaan hitsimäärään sekä tuottavuuteen. Railo voidaan 

valmistaa joko mekaanisella tai termisellä leikkausmenetelmällä. Joitakin railomuotoja 

käytettäessä on railonvalmistus kannattavin tehdä jyrsimällä. Esimerkiksi U- tai J-railoa ei 

voida valmistaa termisillä menetelmillä, mutta esimerkiksi V-, I-, Y- ja X-railo onnistuvat 

molemmilta leikkausmenetelmiltä. Paras laatu railolle saadaan mekaanisilla menetelmillä 

kuten jyrsinnällä tai sorvaamisella. Usein kuitenkin termisillä leikkausmenetelmillä 

valmistetun railon pinnanlaatu on riittävän hyvä hitsausta varten. Käytettäessä 

hitsausautomatiikkaa railonvalmistuksen tärkeys korostuu. Usein automatisoidussa ja 

robotisoidussa hitsauksessa vaaditaan tarkkaa railonmuotoa ja tarkkaa kappaleen asettelua, 

jotta voidaan taata hitsaamisen onnistuminen. Valmistettavan railon muoto riippuu paljon 

hitsattavasta ainepaksuudesta, käytettävästä hitsausprosessista sekä liitosmuodosta. (Mathers, 

2002, s. 51 - 68, 142; Nayyar, 2000, A.268; Smith, 2007, s. 174.) 

 

Silloitushitsaus suoritetaan, kun on varmistuttu putkien oikeasta asettelusta. Silloitushitseillä 

kiinnitetään liitos yhteen ennen hitsausta. Yleensä silloitushitsauksessa käytetään samaa 

hitsausprosessia kuin pohjapalon hitsauksessa. Silloitushitsien määrä ja koko tulisi 

minimoida. Silloitushitsien tulee kuitenkin pitää liitos kasassa ennen hitsausta, vaikka 

liitettäviä kappaleita liikuteltaisiin ennen hitsausta. Silloitushitsien yhteydessä voidaan käyttää 

väliaikaisia korotuspaloja sekä kiinnityspaloja. Korotus- ja kiinnityspalat tulee kuitenkin 
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poistaa ennen varsinaista hitsausta. Silloitushitsit tulee hioa sileäksi, mikäli ne joudutaan 

hitsaamaan railonpohjalle, johon pohjapalko tullaan hitsaamaan. (Nayyar, 2000, s. A.279.) 

 

Esilämmityksellä pyritään pienentämään vetyhalkeamien riskiä, liitoksessa hitsauksen jälkeen 

tapahtuvaa kutistumisjännitystä sekä muutosvyöhykkeen kovuutta. Esilämmitys hidastaa 

hitsin jäähtymistä, joka vaikuttaa hitsin metallurgiaan. Hitsiin hitsauksen aikana liuennut vety 

poistuu esilämmityksen avulla paremmin. Esilämmitystä tarvitaan sitä enemmän mitä 

suurempi on työkappaleen koko ja aineenpaksuus. Myös materiaalin hiilipitoisuus ja 

seosaineiden pitoisuudet vaikuttavat esilämmityksen tarpeeseen. Hitsausnopeus ja 

työkappaleen alkulämpötila vaikuttavat myös osaltaan esilämmityksen tarpeeseen. Usein 

tuotantotiloissa hitsattaessa seostamatonta terästä alle 25 mm paksuisena, esilämmitystarvetta 

ei ole. Esilämmityksen tarpeelle ja lämpötiloille on annettu ohjearvoja useissa standardeissa. 

Esilämmityksen lämpötiloja eri materiaaleille löytyy esimerkiksi standardista ASME B31.1. 

(Nayyar, 2000, s. A.283 - A.284.) 

 

4.6 Liitostyypit ja railomuodot 

Putkien välisissä hitsausliitoksissa käytetään yleensä päittäis-, piena-, yhde- tai haaraliitosta. 

Kuten aiemmin on mainittu, päittäisliitosta käytetään, kun putket ovat suuren rasituksen 

alaisia. Pienaliitokset sopivat käyttökohteisiin, jossa putki säästyy suurilta rasituksilta. Putkien 

yhdeliitokset voidaan jaotella pintaan hitsattaviin yhteisiin, upotettuihin yhteisiin ja 

läpimeneviin yhteisiin. Samaa jaottelua voidaan käyttää putkien haaraliitoksissa. Putkien 

haaraliitosta käytetään esimerkiksi putkipalkkiliitosten valmistamiseen ja hitsaamiseen. 

Kaikille liitostyypeille on monia eri railomuotoja, joita hitsauksessa voidaan käyttää. Kuvassa 

12 on esitettynä päittäis- ja pienaliitoksissa yleisesti käytettyjä railomuotoja. 
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Kuva 12. Päittäis- ja pienahitsien yleisiä liitoksia ja niiden railomuotoja (SFS 2143, 1977, s. 

2; SFS-EN 1708-1, 2010, s. 42 - 51). 

 

Putkiyhteiden ja haaraliitosten railomuotojen valmistamiseen haastetta lisää usein 

satulamaisen railomuodon valmistaminen sekä satulamaisen liitoksen hitsaaminen. 

Haaraliitoksissa lisähaasteen tuo railokulman ja railogeometrian muutokset liitoksen eri 

osissa. Myös haaraliitoksen erilaiset liitostyypit vaikuttavat siihen, minkälainen railomuoto 

liitokseen tulee. Liitostyyppi vaikuttaa myös valmistettavien railojen määrään sekä siihen 

kuinka paljon railokulma ja –geometria muuttuu liitoksessa. Railokulma ja –geometria 

muuttuu liitoksen eri kohdissa jatkuvasti putkien välisen kulman takia. (Mankenberg, 2004 s. 

23 - 26.) Kuvassa 13 on esitettynä erityyppisten putkiyhteiden yleisiä liitos- ja railomuotoja ja 

kuvassa 14 on esitettynä haaraliitosten yleisimmät liitostyypit. 
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 Kuva 13. Putkiyhteiden yleisiä liitos- ja railomuotoja (SFS-EN 1708-1, 2010, s. 18 - 34). 

 

 

Kuva 14. Yleisimmät haaraliitostyypit (SFS-EN 1993-1-8, 2005, s. 111). 

 

4.7 Automaatiossa yleisesti käytössä olevat hitsausprosessit 

Automaatiossa käytetään monipuolisesti eri hitsausprosesseja eri käyttötarkoitusta varten. 

Joitakin samoja hitsausprosesseja käytetään myös manuaalisessa hitsauksessa. Automaatiossa 

käytettynä hitsausprosesseista on mahdollista lisätä tuottavuutta ja täten parantaa tuotannon 

kustannustehokkuutta. Seuraavana on esitelty yleisimpiä hitsausprosesseja, joita yleisesti 

käytetään automaattisessa hitsauksessa. Prosesseista on esitelty myös niiden harvinaisempia 

prosessimuunnelmia sekä niiden käyttökohteita putkimaisten kappaleiden hitsaamisessa. 

 

4.7.1 MIG/MAG-hitsaus ja sen muunnelmat 

MIG/MAG-hitsaus on yleisin metallien hitsauksessa käytetty hitsausprosessi (Li et al., 2007, 

s. 231). Se julkistettiin kaupallisille markkinoille vuonna 1948, jolloin sitä kutsuttiin 

S.I.G.M.A.-hitsaukseksi. Tällöin prosessin suojakaasuna käytettiin reagoimatonta eli inerttiä 

suojakaasua. Suojakaasuna alettiin käyttää myös reagoivia eli aktiivisia suojakaasuja 

prosessin julkistamisen jälkeisellä vuosikymmenellä. Prosessissa käytetyn suojakaasun 
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reagoivuuden mukaan prosessia kutsutaan MIG- tai MAG-hitsaukseksi. MIG-hitsausta 

käytetään ei-rauta-metalleille ja MAG-hitsausta teräksille. (Lienert et al., 2011, s. 309; 

Lukkari, 2002, s. 159 - 173.) 

 

MIG/MAG-hitsauksessa työkappaleen ja hitsauslangan välillä palaa valokaari, jota suojakaasu 

ympäröi. Langansyöttölaite syöttää hitsauslankaa jatkuvasti polttimessa olevan 

kosketussuuttimen läpi kohti työkappaletta. Kosketussuuttimen tehtävänä on siirtää 

virtalähteeltä tuleva hitsausvirta hitsauslankaan. Hitsauslangan ja työkappaleen välille syntyy 

oikosulku, kun hitsauslanka koskettaa työkappaletta. Oikosulun synnyttämä valokaari sulattaa 

langansyöttölaitteen syöttämää hitsauslankaa ja työkappaletta. Sulaneesta hitsauslangasta ja 

työkappaleesta muodostunut hitsisula suojataan ympäröivältä ilmalta kaasusuuttimen läpi 

ohjatulla suojakaasulla. Suojakaasu suojaa samalla myös valokaarta ja vaikuttaa valokaaren ja 

hitsisulan ominaisuuksiin. (Lienert et al., 2011, s. 309.) MIG/MAG-hitsauksen 

toimintaperiaate on esitetty kuvassa 15.  

 

 

Kuva 15. Toimintaperiaatekuva MIG/MAG-hitsauksesta (Lukkari, 2002, s. 159). 

 

MIG/MAG-hitsaus on eri kaarityyppiensä ansiosta monipuolinen hitsausprosessi. 

Kaarityyppejä, joita ovat lyhytkaari, sekakaari, kuumakaari sekä pulssikaari, voidaan 

vaihdella virta- ja jännitearvoilla hitsauskohteen mukaan. (Lukkari, 2002, s. 160 - 177.) 

Hitsausprosessin monipuolisuuden lisäksi MIG/MAG-hitsauksen suosioon ovat vaikuttaneet 

sen suomat monet edut (Pires et al., 2006, s. 37):  

- mahdollisuus hitsata melkein kaikkia metallisia materiaaleja  

- mahdollisuus hitsata niin pieniä kuin suuria ainepaksuuksia 
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- mahdollisuus hitsata kaikissa asennoissa 

- lisäaine jatkuva ja kuonaa muodostamaton 

- valokaaren itsesäätyvyys, joka kompensoi suutinetäisyyden vaihtelua  

- hyvä tuottavuus 

- mekanisoinnin ja automatisoinnin helppous. 

 

MIG/MAG-hitsausprosessien variaatiot on kehitetty parantamaan käytettävyyttä tietyissä 

erikoissovelluksissa. Prosessivariaatioiden kehityksen on mahdollistanut suurelta osin 

virtalähdetekniikan kehittyminen sekä tietokonepohjainen prosessinohjaus. Seuraavana on 

lyhyt esittely muutamasta prosessivariaatiosta, joita myös putkimaisten kappaleiden 

hitsaamisessa käytetään. Tandem-MIG/MAG-hitsauksessa käytetään kahta hitsauslankaa 

toisistaan eristettyinä samassa hitsauspolttimessa. Hitsauslangoille on omat 

langansyöttölaitteistot ja virtalähteet. Hitsauslangat palavat omilla valokaarillaan yhdessä 

hitsisulassa. Tällä variaatiolla saadaan huomattavasti suurempi hitsiaineentuotto ja 

hitsausnopeus verrattuna normaaliin MIG/MAG-hitsaukseen. (Lienert et al., 2011, s. 316.)   

 

Modifioidut lyhytkaariprosessit saavuttavat suosiotaan putkimaisten kappaleiden 

hitsaamisessa. Näissä prosesseissa perinteistä lyhytkaariprosessia säädellään joko 

mekaanisesti hitsauslaitteistolla ja/tai ohjelmistolla. Säätelyllä mahdollistetaan yksittäisen 

sulapisaran siirtyminen hitsisulaan hallitusti, joka takaa lähes roiskeettoman hitsin sekä 

pienemmän lämmöntuonnin. Useat eri hitsausvirtalähdevalmistajat tarjoavat kyseessä olevaa 

prosessimuunnelmaa eri nimillä. Näistä tunnetuimpia ja yleisimpiä ovat STT
®
 (Lincoln 

Electric), WiseRoot
™

 (Kemppi), CMT™ ja LSC™ (Fronius) ja RMD™ (Miller). Eri 

valmistajat käyttävät eri tapoja lyhytkaaren säätelyyn. Osa valmistajista käyttää säätelyyn 

pelkästään ohjelmistoa, joka säätelee virtaa ja jännitettä. Osa taas käyttää säätelyssä lisänä 

mekanisoitua hitsauslangan syöttösuunnan ja –nopeuden vaihtelua irrottaakseen yksittäisen 

sulapisaran. Modifioidulla MIG/MAG-lyhytkaariprosessilla hitsattaessa täytyy liitettävien 

työkappaleiden väliin jättää ilmarako, yleensä noin 2 – 6 mm, jolla varmistetaan, ettei hitsi jää 

syvyydeltään vajaaksi. Putkimaisten kappaleiden hitsaamisessa näitä modifioituja prosesseja 

käytetään yleensä juuripalkojen hitsaamiseen käsin, mutta prosessien mekanisointi ja 

automatisointi on myös mahdollista. (Lienert et al., 2011, s. 316; Uusitalo, 2013)  
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Putkimaisten kappaleiden hitsaamisessa MIG/MAG-hitsausta ja sen variaatioita voidaan 

käyttää niin pohjapalkojen kuin täyttöpalkojen hitsaamiseen. Etenkin säädelty 

lyhytkaariprosessi ja tandem-MIG/MAG ovat parantaneet MIG/MAG-hitsauksen 

käytettävyyttä ja tehokkuutta putkimaisten kappaleiden hitsauksessa. (Yapp & Blackman, 

2004, s. 90 - 91.)   

 

4.7.2 TIG-hitsaus ja sen muunnelmat 

TIG-hitsaus kehitettiin 1930-luvulla, jolloin sitä käytettiin alumiinin ja magnesiumin 

hitsaamiseen. TIG-hitsauksessa valokaari palaa volframielektrodin ja työkappaleen välillä. 

Valokaari sulattaa työkappaletta ja synnyttää hitsisulan. Hitsisula ja elektrodi on suojattu 

hapettumiselta inertillä suojakaasulla. Tarvittaessa prosessissa voidaan käyttää lisäainetta, 

joka syötetään hitsisulaan joko käsin tai mekaanisesti. (Lienert et al., 2011, s. 344 - 345.) 

TIG-hitsauksen toimintaperiaate on esitetty kuvassa 16. 

 

 

Kuva 16. TIG-hitsauksen toimintaperiaate (Lukkari, 2002, s. 249). 

 

TIG-hitsausta voidaan käyttää melkein kaikille metallisille materiaaleille. TIG-hitsaus on 

erittäin paljon käytetty hitsausprosessi tapauksissa, jossa materiaaliominaisuudet halutaan 

säilyttää ennallaan. Etenkin titaanilla, zirkoniumilla ja niobiumilla materiaaliominaisuudet 

heikkenevät pienestäkin määrästä happea, vetyä tai typpeä. TIG-hitsauksessa työkappale on 

hyvin suojattu ”saastumiselta” inertin suojakaasun ansiosta. TIG-hitsaus soveltuu parhaiten 

pienille ainepaksuuksille. Sitä käytetäänkin paljolti ohutlevyjen hitsauksessa, sillä prosessi on 

helppo hallita myös pienillä virta-arvoilla. Prosessin suosioon vaikuttaa myös hitsien hyvä 
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laatu. TIG-hitsauksella saadaan aikaan erittäin hyviä hitsejä niin laadullisesti kuin 

esteettisesti. (Lienert et al., 2011, s. 345.) 

 

TIG-hitsauksen tuottavuuden ja käytettävyyden kasvattamiseksi prosessista on kehitetty eri 

variaatioita. Näitä variaatioita ovat esimerkiksi kuumalanka- ja keyhole-TIG-prosessit. 

(Rosado et al., 2008, s. 14 - 15.) Kuumalankaprosessissa syötetään esilämmitettyä lisäainetta 

hitsisulaan, jolla saadaan merkittävästi kasvatettua TIG-hitsauksen hitsiaineentuottoa. 

Prosessi eroaa normaalista lisäaineellisesta TIG-hitsauksesta juurikin lisäaineen lämmityksellä 

ennen sen viemistä hitsisulaan. Keyhole-TIG-prosessissa hitsaukseen käytettävää virtaa on 

saatu nostettua suuresti verrattuna normaaliin TIG-hitsaukseen. Suuri virta mahdollistaa 

keyhole-hitsauksen, jossa hitsauskohtaan muodostuu reikä, jonka ympäriltä sula metalli 

siirtyy reiän takaosaan. Kun poltinta liikutetaan hitsaussuuntaan, reiän taakse siirtynyt sula 

metalli jähmettyy ja muodostaa hitsin. Keyhole-TIG-prosessi mahdollistaa suuremmat 

hitsausnopeudet ja suuremman tuottavuuden kuin normaali TIG-hitsaus. (Norrish, 2006, s. 82 

- 91.)   

 

Putkimaisten kappaleiden hitsaamisessa TIG-hitsaus on myös yleisesti käytössä. Sitä 

käytetään erittäin paljon ohutseinämäisten putkien hitsaamisessa. TIG-hitsaus sopii myös 

erittäin hyvin ainepaksuuksiltaan suurempien putkien pohjapalon hitsaamiseen.  

Prosessivariaatioita käytettäessä TIG-hitsauksella on mahdollista hitsata suurempia 

ainepaksuuksia taloudellisesti eikä sen käyttö rajoitu pelkästään pohjapalkoihin. TIG-hitsaus 

voidaan myös mekanisoida ja automatisoida, joka laajentaa prosessin käyttösovelluksia. Yksi 

hyvin yleisesti käytetty mekanisointiratkaisu TIG-hitsauksessa on orbitaalihitsaus, jossa 

hitsauspoltinta liikutetaan putken ympäri putken pysyessä paikallaan. Hitsausarvoja 

säädellään sektoreittain polttimen liikkuessa putken ympäri. Etenkin prosessivariaatiot sopivat 

automatisoituun hitsaukseen. (Lienert et al., 2011, s. 345; Lukkari, 2002, s. 263; Pires et al., 

2006, s. 35.)   

 

4.7.3 Jauhekaarihitsaus ja sen muunnelmat 

Jauhekaarihitsaus on nykyisin käytössä olevista hitsausprosesseista yksi vanhimpia. 

Jauhekaarella on hitsattu jo 1930-luvulta lähtien. Prosessissa valokaari palaa lisäainelangan ja 

työkappaleen välillä. Hitsausjauhetta, joka suojaa hitsaustapahtumaa ympäröivältä ilmalta, 

syötetään jatkuvasti hitsausrailoon lisäainelangan eteen tai ympärille. Lisäainelanka tuodaan 
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jauheen läpi hitsisulaan. Osa hitsausjauheesta sulaa muodostaen kuonakerroksen, joka suojaa 

hitsisulaa. Hitsisulan ja sulan kuonan välille muodostuu metallihöyryjen ja kaasujen täyttämä 

kaasuontelo, jossa valokaari palaa. Jauhekaarihitsaus on erittäin työympäristöystävällinen 

hitsausprosessi, koska hitsausjauhe estää suurilta osin valokaaren säteilyn, kaasujen, 

roiskeiden ja kipinöiden pääsyn ympäristöön. (Lienert et al., 2011, s. 335; Lukkari, 2002, s. 

121.) Periaatekuva hitsaustapahtumasta on esitetty kuvassa 17. 

 

 

Kuva 17. Jauhekaarihitsauksen hitsaustapahtuman periaate (Lukkari, 2002, s. 121). 

 

Jauhekaarihitsausta käytetään lähinnä keskiraskaassa ja raskaassa konepajateollisuudessa. 

Prosessia käytetään yleensä suorille ja pitkille hitseille suurissa ainepaksuuksissa. 

Jauhekaariprosessi on käytössä lähinnä vain terästen hitsauksessa. Koska 

jauhekaarihitsauksen hitsausenergia on suuri, hitsausarvot on syytä valita teräskohtaisesti. 

Jauhekaarihitsauksen käyttöä suunnitellessa tulee ottaa huomioon myös rajoitukset 

hitsausasennolle. Hitsausjauheen pitäminen kohteessa ja suuren hitsisulan hallinta rajoittavat 

prosessin asentohitsauksia. Asentohitsausta helpottavat kappaleenkäsittelylaitteet, joita 

käytetäänkin usein jauhekaarella hitsattaessa. Jauhekaarihitsausta suoritetaan yleensä 

mekanisoidusti, jossa joko työkappale tai hitsauslaite liikkuu. Myös automatisoitu 

jauhekaarihitsaus on mahdollista. Jauhekaarihitsaus on mahdollista suorittaa myös 

robotisoidusti, mutta jauheen ja kuonan käsittely sekä hitsisulan hallinta tuovat lisää haastetta 

hitsaamiseen. Hitsauksessa tarvittava jauhe voidaan syöttää samankeskisesti langan ympärille, 

jolloin kaarevien ja monimutkaisten työkappaleiden hitsaaminen jauhekaarella on 

mahdollista.  (Lukkari, 2002, s. 129 - 131; Pemamek Oy, 2012, s. 3 - 5.)  
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Vaikkakin jauhekaarihitsauksen hitsiaineentuotto on suuri, voidaan sitä lisätä eri 

prosessivariaatioilla. Seuraavaksi esiteltyjä prosessivariaatioita käytetään myös putkimaisten 

kappaleiden hitsaamisessa. Pitkällä vapaalangalla hitsattaessa hitsiaineentuotto kasvaa ja 

tunkeuma pienenee. Prosessivariaatio ei vaadi laitemuutoksia yksilankahitsauslaitteistoon 

muun kuin lisälanganohjaimen osalta. Kaksoislankahitsauksessa syötetään kahta lankaa, joilla 

on yhteinen langansyöttölaitteisto, samaan hitsisulaan. Lankoihin syötetään hitsausvirta 

samasta virtalähteestä. Prosessilla saadaan nostettua hitsiaineentuottoa sekä hitsausnopeutta. 

Tandem- eli kaksilankahitsauksessa käytetään myös kahta lankaa, mutta molemmilla langoilla 

on oma virtalähde, langansyöttölaitteisto ja ohjausyksikkö. Lankoja syötetään samaan 

hitsisulaan. Tandem-hitsaus nostaa hitsiaineentuoton melkein kaksinkertaiseksi. 

Hitsausenergia kasvaa myös verrattuna yksilankahitsaukseen, mutta suuremman 

hitsausnopeuden ansiosta energia ei kuitenkaan kasva kaksinkertaiseksi. Hitsausainelankojen 

määrää voidaan kasvattaa kahdesta useampaan, jolloin hitsausta kutsutaan 

monilankahitsaukseksi. Jokaisella langalla on oma virtalähteensä. Hitsiaineentuotto voi 

kasvaa jopa kymmenkertaiseksi verrattuna yksilankahitsaukseen. AC/DC-

jauhekaarihitsauksessa on yhdistetty tasavirta- ja vaihtovirtahitsauksen etuja. AC/DC-

jauhekaarihitsauksessa käytetään invertterivirtalähdettä, jolla pystytään ohjaamaan 

hitsausvirran polaarisuutta. Virtalähteellä voidaan säätää positiivisen ja negatiivisen 

amplitudin suhdetta sekä molempien puoliaaltojen aikaa. Näin saadaan yhdistettyä DC+ 

hitsauksen suuri tunkeuma ja DC- hitsauksen suuri hitsiaineentuotto. (ESAB, 2008 s. 65 - 69; 

Lienert et al., 2011, s. 337 - 338; Lukkari, 2002, s. 132 - 134.) 

 

Putkimaisten kappaleiden, etenkin paksuseinämäisten ja suurihalkaisijaisten, hitsaus 

jauhekaarella on yleistä. Prosessia voidaan käyttää niin putken ulkopuoliseen kuin 

sisäpuoliseenkin hitsaukseen. Sisäpuolisessa hitsauksessa joudutaan käyttämään 

erikoisrakenteista kompaktia hitsauspäätä. Prosessivariaatioiden avulla saadaan 

hitsiaineentuottoa tehostettua. (Lukkari, 2002, s. 127.) Variaatioiden avulla voidaan putkien 

hitsauksessa vaikuttaa myös hitsausvirheiden syntyyn ja hitsin läpipalamiseen (Levi & Patel, 

2009). 

 

4.8 Jälkikäsittely (lämpökäsittelyt, pinnoitus) 

Hitsauksen jälkeen hitsatulle työkappaleelle voidaan joutua tekemään lämpökäsittely. 

Hitsauksen jälkeen tehtävällä lämpökäsittelyllä poistetaan hitsauksesta mahdollisesti 
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aiheutuneet jäännösjännitykset. Lämpökäsittelyllä voidaan myös pehmentää hitsin karennutta 

rakennetta. Lämpökäsittelyllä saadaan palautettua työkappaleeseen sen kemialliset ja 

mekaaniset ominaisuudet samoiksi kuin ne olivat ennen hitsausta. Lämpökäsittely voidaan 

tehdä koko työkappaleelle isossa lämmitysuunissa. Kompaktimpana vaihtoehtona toimii 

hitsauskohdan paikallinen lämpökäsittely. Paikallinen lämmitys voidaan tehdä esimerkiksi 

induktiokerällä, vastuksilla tai kaasupolttimilla. Valmis putki voidaan myös pinnoittaa. 

Pinnoituksella pyritään parantamaan esimerkiksi korroosionsuojaa. Pinnoitus voidaan tehdä 

maalaamalla, sinkittämällä tai suojaamalla putken pinta verhoamalla se suojapinnoitteella. 

(Nayyar, 2000, s. A.304 - A.307, D.47.) 

 

4.9 Hitsauksen laadunvarmistus 

Laadunvarmistus edellyttää, että yrityksellä on hallussaan ennalta suunnitellut ja 

järjestelmälliset ohjeet ja toimenpiteet varmuuden saamiseksi siitä, että valmistetut tuotteet tai 

tarjotut palvelut vastaavat niille määrättyihin vaatimuksiin laadusta. Osana laadunvarmistusta 

on myös laadunvalvonta ja –ohjaus. Laadunvalvonnalla tarkoitetaan laatupoikkeamien 

havaitsemista ja laatutoleransseiltaan virheellisten työkappaleiden poistamista tuotannosta 

joko korjaukseen tai hävitettäväksi. Laadunohjauksella tarkoitetaan laatupoikkeamien 

havainnointitiedon tallentamista ja hyödyntämistä, jotta laatupoikkeamien aiheuttajat 

tuotannosta saadaan korjattua. Laadunvarmistuksen avulla voidaan pienentää tuotannon 

laatukustannuksia, jotka koostuvat niin positiivisista kustannuksista kuin negatiivisistakin 

kustannuksista. Positiivisina kustannuksina voidaan pitää kustannuksia, joita käytetään laatua 

parantaviin ennakointitoimenpiteisiin ja laatujärjestelmiin. Negatiivisia kustannuksia ovat 

tuotannon aiheuttamat virheet tai poikkeamat vaaditussa laadussa. Pahimpia negatiivisia 

kustannuksia ovat sellaiset, joita ei havaita oman tuotannon sisällä, vaan laatupoikkeama tulee 

ilmi esimerkiksi asiakkaalle. (Andersson & Tikka, 1997, s. 29; Martikainen, 2012.) 

 

Kappaleessa 2.8 esitellyt standardit ja ohjeistukset ottavat osaltaan myös kantaa hitsauksen 

laadunvarmistukseen. Hitsauksen ja siihen liittyvien toimintojen tulee olla valitun standardin 

ja ohjeistuksen mukaisia. Hitsaus- ja valmistustyölle tulee olla ennalta valmistellut 

suunnitelmat ja asianmukaiset dokumentit kuten hitsausohjeet. Hitsausta suorittavien ja 

koordinoivien henkilöiden tulee olla pätevöitettyjä tehtäväänsä. Työvaiheet tulee 

dokumentoida, jotta jälkeenpäin voidaan tarkastaa mitä on tehty missäkin työvaiheessa, 

kuinka työvaiheen suorittaminen on onnistunut ja kuka työvaiheen on suorittanut. Myös 
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hitsien tarkastajien tulee olla pätevöitettyjä tarkastustehtäväänsä. Useissa standardeissa ja 

ohjeistuksissa vaaditaan käytettävän laadunvarmistusjärjestelmää. Usein viitataan ISO 9000-

standardisarjan julkaisuihin laadunhallinnasta ja laadunvarmistuksesta. Hitsausvirheistä ja 

hitsien tarkastuksista on standardeissa ja ohjeistuksissa suuri määrä tietoa. Hitsien 

tarkastuksista annetaan ohjeita niin rikkovien kuin rikkomattomien tarkastusmenetelmien 

suorittamiseen sekä tarkastuslaajuuteen. Myös hitsausvirheiden hyväksymisrajoihin otetaan 

kantaa useissa standardeissa ja ohjeistuksissa. Standardeissa ja ohjeistuksissa mainitaan, että 

laadunvarmistus on tehokkainta silloin, kun virheet huomataan ja estetään ennen niiden 

tapahtumista.   

 

4.9.1 Hitsausvirheet 

Hitsausvirhe syntyy hitsattavan työkappaleen valmistuksen yhteydessä. Hitsauksessa 

syntyneet virheet voivat myös olla osasyyllisiä myöhemmin tapahtuviin vaurioihin 

valmistetussa tuotteessa. Hitsausvirhe määritellään epäjatkuvuudeksi tai poikkeamaksi hitsin 

muodossa. Hitsausvirhe muuttuu hitsausviaksi silloin, kun se ei ole enää sallittu. Hitsauksessa 

pyritään mahdollisimman virheettömään hitsaukseen, koska virheet heikentävät valmistettua 

liitosta. Virheettömään hitsaukseen pyrkiminen kasvattaa hitsauksesta aiheutuvia 

kustannuksia sekä vaikeuttaa hitsausta. Virheetöntä hitsiä ei aina vaadita, vaan hitseille 

asetetut laatutasot määrittävät sallittujen virheiden määrän. Yksittäisen hitsin laatutaso 

määrätään hitsille suunniteltujen kuormitusten ja olosuhteiden mukaan. Hitsien laatutasojen 

tunnuksina käytetään hitsiluokkamerkintöjä B+, B, C tai D, joista hitsiluokka B+ sallii vähiten 

virheitä ja hitsiluokka D eniten. Hitsiluokka B+ tarkoittaa hitsiluokkaa B tietyin tarkemmin 

lisävaatimuksin. Hitsausvirheitä ovat esimerkiksi vajaa hitsautumissyvyys, kuonasulkeumat ja 

huokoisuus. Kuvassa 18 on esitelty hitsausvirheiden periaatekuvia sekä virheiden syntymisen 

syitä ja tapoja estää niiden syntyminen. Kuvasta voidaan nähdä, että hitsausvirheiden syntyyn 

on useita tekijöitä. Samoin on myös tapoja estää hitsausvirheen syntyminen. (Lukkari, 2014, 

s. 1 - 4; SFS-EN 1090-2 + A1, 2012, s. 51 - 52.)  
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Kuva 18. Hitsausvirheitä (ESAB, 2014). 

 

Hitsien laatua voidaan kuvata myös hitsin metallurgisella laadulla. Tällöin hitsin tulee olla 

myös metallurgisilta ominaisuuksiltaan vaatimuksia vastaava. Metallurginen laatu 

todennetaan rikkovilla tarkastusmenetelmillä tai hitsattavuuskokeilla. Hitsaustuotannon laatua 

on hankala mitata yksittäisellä, selvällä tunnuksella. Hitsaustuotannon laatu syntyy 

esimerkiksi seuraavien seikkojen kautta (Martikainen, 2012): 

- huolellinen railonvalmistus 

- mitat ja niiden toleranssit sopivia 

- materiaalivirta on sujuvaa 

- suunnittelun ja valmistuksen yhteistyö 

- hyvä ohjeistus 

- toimivat ja oikeat laitteet sekä varustelut 

- työturvallisuuden ja –ergonomian huomiointi 

- asetetuissa vaatimuksissa pysyminen 

- tuotteella on hyvä jalostusarvo. 

 

4.9.2 Hitsien tarkastusmenetelmät 

Kuten aiemmin mainittiin, laadunvalvonnassa pyritään havainnoimaan tuotannossa syntyviä 

laatupoikkeamia. Yksi tapa tehdä laadunvalvontaa hitseille on suorittaa hitseille tarkastuksia. 
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Tarkastuksia ei tehdä kaikille hitseille, vaan ennalta on määrätty tietty tarkastuslaajuus. 

Tarkastuslaajuus voi vaihdella riippuen siitä, mihin käyttötarkoitukseen ja millaisiin 

olosuhteisiin hitsattu liitos on tarkoitettu. Tarkastuslaajuus, esimerkiksi kuinka suuri 

prosenttiosuus hitsin pituudesta tarkastetaan, määräytyy standardeista, 

viranomaismääräyksistä tai aiemmin tehdystä sopimuksesta. Tuotteissa oleville hitseille voi 

olla eri tarkastuslaajuus. Tuotteessa voi olla esimerkiksi yksi hitsiluokan C hitsi, jolle usein 

riittää 10 % tarkastuslaajuus ja yksi hitsiluokan B hitsi, jolle voidaan joutua suorittamaan 

esimerkiksi 100 % tunkeumanestetarkastus ja 50 % radiograafinen tarkastus. Hitsien 

rikkomattomassa tarkastuksessa (NDT = non-destructive testing) käytetään yleensä 

silmämääräistä tarkastusta, tunkeumanestetarkastusta, magneettijauhetarkastusta, 

radiograafista tarkastusta tai ultraäänitarkastusta. Joskus yksi tarkastusmenetelmä riittää 

tarkastukseksi, mutta joskus tehdään tarkastus useammalla menetelmällä. Hitsien rikkovassa 

tarkastuksessa (DT = destructive testing) käytetään usein vetokoetta, kovuuskoetta, 

iskukoetta, taivutuskoetta sekä murtokoetta. Tarkastettavalle kappaleelle tehdään yleensä 

myös metallografisia kokeita, joissa voidaan tarkastella esimerkiksi hitsin eri mikrorakenteita. 

(Lukkari, 2002, s. 34; Lukkari, 2014 s. 3; Martikainen, 2012.) 

 

Nykyään tarkastusmenetelmiin on tarjolla myös automatisoituja ratkaisuja. Automatisoidut 

ratkaisut helpottavat tarkastusten suorittamista sekä tarkastuksista saadun tiedon käsittelyä. 

Tarkastuksia voidaan tehdä myös etätyöpisteellä, jossa operaattori valvoo automaattisen 

tarkastuksen toimintaa. Automatisoituja tarkastusmenetelmiä voivat olla esimerkiksi 

visuaalinen tarkastus, ultraäänitarkastus sekä radiograafinen tarkastus. Visuaalisessa 

tarkastuksessa käytetään kameroita ja konenäkösovellutuksia visuaalisen kuvan luontiin 

hitsistä. Automaattisilla tarkastusmenetelmillä verrataan hitsistä saatua tarkastustietoa ennalta 

syötettyihin verrokkikuviin ja –tietoihin. Hitsistä saadun tarkastustiedon ja verrokkikuvien – 

ja tietojen vertailun jälkeen automatisoidut laitteet voivat automaattisesti ohjata hylätyn 

tuotteen korjaukseen tai hylkyyn. Järjestelmä voi myös tehdä varmistuspyynnön valvovalta 

operaattorilta, joka päättää mitä tarkastetulle työkappaleelle tapahtuu. Automaattisia 

tarkastusmenetelmiä käytetään monipuolisesti monilla teollisuuden aloilla. Niitä voidaan 

käyttää myös erilaisten ja erikokoisten putkien tarkastuksiin eri käyttökohteissa. (General 

Electric Company, 2014, s. 1 - 27.) 
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5 KATSAUS OLEMASSA OLEVIIN KÄYTÄNNÖN SOVELLUKSIIN 

 

 

Putkien automaattiseen tuotantoon ja hitsaamiseen on tarjolla monia kaupallisesti saatavia 

olevia ratkaisuja. Ratkaisut eroavat toisistaan monilla tavoilla. Joissain tarjotaan ratkaisua 

yhden ongelman ratkaisemiseksi, kun taas toisissa on tarjolla kokonaisvaltainen ratkaisu 

laitteineen ja ohjelmistoineen kokonaisen tehtaan tuotantoa varten. Laitteistojen ja 

tuotantoprosessien kirjo on myös laaja. Osassa ratkaisuissa käytetään leikkaavana 

menetelmänä termistä leikkausta, osassa mekaanista. Hitsausprosesseina käytetään usein 

MIG/MAG-hitsausta, TIG-hitsausta tai jauhekaarihitsausta. Myös harvinaisempia 

hitsausprosesseja on tarjolla. Kaikkia ratkaisuja kuitenkin yhdistää yksi asia: kaikkien 

ratkaisujen taustalla on putkien tuotannon ja hitsaamisen tehostaminen. Seuraavaksi esitellään 

eräs ratkaisu, joilla putkien tuotantoa voidaan tehostaa.  

 

5.1 Lincoln Electric Robo Pipe 

The Lincoln Electric Company on amerikkalainen hitsauslaitteita, hitsauslisäaineita sekä 

leikkauslaitteita valmistava yritys. Lincoln Electric Automation Division julkaisi vuonna 2009 

putkien hitsaamiseen tarkoitetun robottiaseman. Asema julkaistiin nimellä Robo Pipe. Asema 

koostuu putken käsittelylaitteesta, robotin lattiaradasta sekä robotista. Aseman toiminta on 

perusperiaatteeltaan yksinkertainen, mutta toimiva. Käsittelylaite pyörittää siihen kiinnitettyä 

putkea ja robotti liikuttaa itsensä lattiaradan avulla (mikäli robotin oma ulottuma ei riitä) 

hitsin kohtaan ja hitsaa hitsin putken pyöriessä. Hitsattavan putken materiaali voi olla 

seostamatonta tai ruostumatonta terästä. Putken halkaisija voi olla maksimissaan 1150 mm ja 

pituus 18000 mm. (The Lincoln Electric Company, 2009.) Aseman malli on esitettynä 

kuvassa 19.   
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Kuva 19. Robo Pipe -aseman malli (The Lincoln Electric Company, 2009). 

 

Hitsausvirtalähteenä robotti käyttää Lincoln Electric Power Wave 455M/STT -yksikköä, jota 

voidaan tehokkaasti käyttää putkien hitsaamiseen. STT-prosessilla voidaan tehokkaasti hitsata 

juuripalko, jonka jälkeen virtalähde vaihtaa automaattisesti pulssihitsaukseen, jota käytetään 

täyttöpalkojen hitsaamiseen. Robottihitsausaseman etuina manuaaliseen putkiston osan 

hitsaamiseen ovat lyhyemmät vaiheajat, tasainen hitsien laatu, hyvä hitsien ulkonäkö sekä 

vähäinen jälkityöstön tarve. Asemaan voidaan myös vaihtoehtoisesti liittää leikkaus plasmalla 

sekä railonseuranta joko valokaaren läpi tai optisesti. Optinen railonseuranta mahdollistaa 

myös adaptiivisen hitsaamisen. Valmistajan mukaan Robo Pipe -hitsausasema on 

helppokäyttöinen, kustannustehokas ja tuottava ratkaisu putkien ja putkimaisten kappaleiden 

valmistajille. (The Lincoln Electric Company, 2009.) 
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6 PUTKISTON OSIA VALMISTAVAN TEHTAAN TUOTANTO- JA 

HITSAUSAUTOMAATION KONSEPTIRATKAISUN KEHITTÄMINEN   

 

 

Automaattinen putkiston osien valmistaminen vaatii usean työaseman sulavaa yhteistyötä. 

Yleensä automaattisessa putkitehtaassa tehdään seuraavia putkea jatkojalostavia työvaiheita: 

automaattivarastointi, hionta ja kuulapuhallus, leikkaus ja merkkaus, viisteytys, laipoitus, 

taivutus, pinnoitus ja manuaalinen putkien sovitus ja hitsaus. (Lamb, 2003, s. 26-31.) 

Seuraavana tässä tutkimuksen osassa esitetään esimerkkitapauksen avulla, kuinka 

automaattista putken tuotantotehtaan konseptia voitaisiin alkaa suunnitella ja mitä 

suunnittelun aikana tulee huomioida. Tässä kappaleessa kerrotaan myös, millaisia työasemia 

ja mitä päätoimintoja niillä tulisi olla, jotta automaattinen tuotanto voisi toimia. Työasemia 

esitellessä käydään myös lyhyesti läpi sitä, miten laivateollisuuteen liittyvät standardit ja 

ohjeistukset, jotka esiteltiin kappaleessa 2.8, ottavat kantaa kulloinkin kyseessä olevaan 

työvaiheeseen.    

 

6.1 Esimerkkitapauksen lähtötiedot ja niiden hyödyntäminen 

Tuotanto- ja hitsausautomaation konseptiratkaisua varten on tarpeen analysoida, millaisia 

tuotteita halutaan valmistaa ja kuinka paljon. Esimerkkitapauksessa putkiston osat ovat osa 

laivaan tulevaa putkistokokonaisuutta. Putkistokokonaisuus pitää sisällään monenlaisia 

putkia. Putkien pituus, sisä- ja ulkohalkaisija sekä ainepaksuus vaihtelevat suuresti. Myös 

niihin liitetyt varusteluosat ovat erilaisia eivätkä putket välttämättä ole suoria, vaan 

taivutettuja eri kulmiin. Yleensä putkiston osat voidaankin hajottaa osiin, jotta 

mahdollisimman paljon putkistosta saadaan valmistettua automaation avulla. Niitä osia, joita 

ei ole kannattavaa tai mahdollista valmistaa automaation avulla, valmistetaan manuaalisesti. 

Kuvassa 20 on esitelty eräs laivaan rakennettavan putkiston osa. Kuvassa on numeroin 

esitetty yksi vaihtoehto, kuinka putkiston osa voitaisiin valmistaa pienemmissä osissa. 

Taulukossa 7 on eriteltynä kunkin paloitellun putkiosan tiedot. 
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Kuva 20. Putkiston osa kokonaisena ja pilkottuna osiin. 

 

Taulukko 7. Putkiston osien tiedot. 

Putken 

numero 

Putken 

koko 

(DN) 

Ulkohalkaisija 

(mm) 

Seinämänpaksuus 

(mm) 

Sisähalkaisija 

(mm) 

Putken 

pituus 

(mm) 

Liitettävät 

putkiyhteet 
Lisätietoja 

1. 80 88,9 7,6 73,7 400 

Putken päälle 

hitsattava 

kauluksellinen 

laippa 

 

2. 150 168,3 11 146,3 3000 

Putken päälle 

hitsattava 
kauluksellinen 

laippa 

90-asteen 

taivutus, reikä 
yhdeputkea 

varten 

3. 150 168,3 11 146,3 1500 

Päittäishitsattava 

90-asteen 
putkikäyrä ja 

muhvi 

 

4. 300 323,9 12,7 298,5 2000 

Putken päälle 

hitsattava 
kauluksellinen 

laippa ja 

päittäishitsattava 
supistuskappale 

45-asteen 

taivutus 

 

Tässä esimerkkitapauksessa kuvassa 20 näkyvän putkiston osan valmistusmäärä vuodessa on 

20000 kappaletta. Tämä tarkoittaa, että putkiston pienemmäksi pilkottuja osia jokaista tulee 

valmistaa myös 20000 kappaletta vuodessa. Vuoden oletetaan sisältävän 220 työpäivää. 

Työpäivään sisältyy kaksi vuoroa, joista molemmissa on kahdeksan työtuntia. Täten vuodessa 

oletetaan työtunteja olevan 220 * 2 * 8 = 3520 tuntia. Jos valmistusmäärän halutaan olevan 

20000 putkiston osaa vuodessa, täytyy pilkottuja putkiston osia valmistaa noin 6 kappaletta 

tunnissa. Kuitenkin on huomioitava myös laitteiden käyttöaikasuhde. Yleensä 

käyttöaikasuhteena automatisoidulla valmistuksella voidaan pitää 80 – 90 %. Käyttöaikasuhde 
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(85%) huomioiden pilkottuja putkiston osia tulisi valmistaa noin 7 kappaletta tunnissa. 

Tarvittavia valmistusvaiheita ja laitteita varten on hyödyllistä tehdä listaus mitä työvaiheita 

tarvitaan ja kuinka paljon aikaa kussakin työvaiheessa kestää. Taulukossa 8 on esitetty 

työvaiheista koottu listaus sekä työasemien käyttösuhde. 

 

Taulukko 8. Esimerkkitapauksen tuotantolinjan työvaiheet ja työasemien käyttösuhde. 

 Työvaihe  Työvaiheen läpikäyviä putkia tunnissa  Käyttösuhde (%) 

 DN 80 DN 150 DN 300 

 

Putken (6 m) siirto varastosta puhdistukseen 1 6 3 

Varasto 

   

100,0 

Putken puhdistus DN 80 1 

  
 

Putken puhdistus DN 150 

 

3 

 Putken puhdistus DN 300 

  

2 

Puhdistus 

   

33,9 

Putken sahaus DN 80 7 

  
 

Putken sahaus DN 150 

 

14 

 Putken sahaus DN 300 

  

7 

Sahaus 

   

124,4 

Putken merkkaus 7 14 7  

Merkkaus 

   

62,2 

Putken viisteytys DN 80 7 

  
 

Putken viisteytys DN 150 

 

7 

  Putken viisteytys DN 300 

  

7 

Putken rei'itys 

 

7 

 
 

Laipan hitsaus putkeen DN 80 7 

  
 

Viisteytys, rei'itys ja yhdeputken laipan hitsaus 

   

151,7 

Laipan hitsaus putkeen DN 150 

 

7 

 
 

Laipan hitsaus putkeen DN 300 

  

7 

Muhvin hitsaus putkeen 

 

7 

 Laipan ja muhvin hitsaus 

   

233,3 

Putken taivutus 

 

7 7  

Taivutus 

   

116,7 

Supistuskappaleen hitsaus putkeen 

  

7 

 
Putkikäyrän hitsaus 

 

7 

 Yhdeputken hitsaus 7 

  Manuaalityöasema 

   

350,0 
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Taulukosta 8 voidaan havaita, että tarvittavaan tuotantomäärään ei päästä, ellei joidenkin 

työasemien määrää lisätä. Varastointiin, sahaukseen, viisteytykseen, rei’itykseen ja 

yhdeputken laipan hitsaukseen, laipan ja muhvin hitsaukseen, taivutukseen ja manuaalityöhön 

tarvitaan lisää työasemia. Myös työaseman tehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen auttaa 

tarvittavan tuotantomäärän saavuttamiseen.    

 

Projektin analysoinnissa huomioidaan myös valmistettaville putkille asetetut 

laatuvaatimukset. Vaatimukset perustuvat joko standardeihin tai ohjeistuksiin. Usein myös 

valmistavalla yrityksellä on omia laatuvaatimuksia. Valmistavien laitteiden tulee pystyä 

tuottamaan sellaisia putkia, jotka täyttävät laatuvaatimukset. Täten laatuvaatimukset 

vaikuttavat suorasti myös valmistavien laitteiden rakenteeseen ja toimintaan sekä niiden 

määrään.  

 

6.2 Layoutin ja materiaalivirran suunnittelu 

Tässä esimerkkitapauksessa oletetaan, että tuotantolinja toimitetaan tuotantohalliin, joka 

suunnitellaan tarvittavan tilan mukaan. Täten tuotantolinjan koolle ei ole asetettu rajoituksia. 

Huolimatta siitä, että tuotantotilan koolla ei ole rajoitusta, ei tuotantotiloihin kannata jättää 

ylimääräistä, käyttämätöntä lattiapinta-alaa. Esimerkkitapauksessa ei huomioida 

tuotantotiloissa tarvittavia sosiaali- tai toimistotiloja, vaan keskitytään pelkästään 

tuotantolinjan valmistavien laitteiden layoutiin. Layout-malliksi esimerkkitapaukseen 

parhaiten sopii tuotantolinjamainen layout. Putkiston osien suuri valmistusmäärä ja tuotteiden 

pieni vaihtelevuus puoltavat tuotantolinjamaisen layoutin valintaa. Koska työasemat ja 

kuljettimien mitat suunnitellaan työkappaleiden mukaan, on jatkossa hankala muuttaa 

tuotantolinjaa esimerkiksi pidemmille työkappaleille. Kuvassa 21 on esitelty 

kapasiteettiarvion perusteella tehty tuotantolinjamainen layout, jossa näkyy myös 

materiaalivirtojen suunnat. 
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Kuva 21. Esimerkkitapauksen tuotantotilan layout. 

 

Materiaalivirta voidaan tuotantolinjamaisessa layoutissa automatisoida hyvin pitkälle. Kun 

tiedetään tarkkaan millaisen työkappaleen tulee kulkea mihinkin suuntaan, helpottuu 

kuljettimien automatisointi. Putkien kuljettimina esimerkkitapauksen layoutissa voitaisiin 

käyttää suurimmaksi osaksi tiimalasirullakuljetinta, jossa rullakuljettimen rullat ovat 

tiimalasin muotoiset. Tiimalasirullakuljetin on hyvä ratkaisu putken pitkittäissuuntaiseen 

kuljettamiseen. Sivusuunnassa putkea voidaan kuljettaa esimerkiksi ketjukuljettimella tai 

kaltevilla viettopinnoilla. Sivusuunnan kuljettimet toimivat samalla työasemien 

puskurivarastoina. Kun putkeen liitetään putkiyhde, on sen kuljettaminen tavallisilla 

kuljettimilla hankalaa. Putkiyhteen liittämisen jälkeen kuljettimena voidaan käyttää 

esimerkiksi kiskoilla liikkuvaa vaunua tai nostureita. Nostureiden käyttö kuitenkin yleensä 

hidastaa materiaalivirtaa.  

 

Kokonaisen tehtaan materiaalivirran tulee olla toimivaa, jotta tuotantolinja toimii parhaalla 

mahdollisella kapasiteetilla. Putkia tulee siirrellä sulavasti ja tehokkaasti, mutta myös muun 

materiaalin siirtely tulee olla samalla tasolla. Putkiston osia hitsattaessa tarvitaan tehokasta 

putkiyhteiden siirtelyä. Putkiyhteet tulevat usein valmiina kappaleina tehtaalle, joista ne 

siirretään varastoon odottamaan käyttöä. Varastoinnin jälkeen putkiyhteet on puhdistettava 

suoja-aineista ja mahdollisesta liasta. Puhdistuslinjan tehokas toiminta voidaan varmistaa 

esimerkiksi kappaleenkäsittelyroboteilla ja lamellikuljettimilla. Kun putkiyhteistä on poistettu 

epäpuhtaudet, kannattaa ne latoa paletteihin. Paleteissa voidaan käyttää kappalekohtaisia 

tukielementtejä, jotka paikoittavat putkiyhteet halutulla tavalla. Kun paletti on täynnä, 

voidaan se siirtää väliaikaisvarastointiin odottamaan siirtoa työasemille. Jotta työasemille 

saadaan toimitettua tarvittava määrä paletteja, on puhdistuksen, väliaikaisvarastoinnin sekä 

työasemille johtavien kuljettimien välinen palettien siirtely kannattavaa hoitaa nopealla 
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siirtovaunulla. Esivalmistetut putkikäyrät toimitetaan yleensä automaattisten hitsausasemien 

sijaan manuaaliasemille. Manuaaliasemille siirto voidaan tehdä esimerkiksi trukilla tai 

nosturien avulla. Manuaaliasemien luona tulee olla myös pieni välivarasto, jossa putkikäyriä 

voidaan varastoida.  

 

6.3 Tuotantotilan työasemat  

Automaattisen putkitehtaan tuotantolinja alkaa materiaalivarastoista. Kuuden tai kahdentoista 

metrin mittaiset putket varastoidaan oikean mittaisiin korkeavarastoihin. Varastohyllyjä on 

päällekkäin useita. Varaston korkeus mitoitetaan käytettävissä olevaan korkeuteen. 

Korkeudessa tulee huomioida myös mahdollisen kattonosturin viemä tila. Putket syötetään 

kuljettimelle tai viettopinnalle, josta ne nostetaan putkille tarkoitetun hyllystöhissin avulla 

varastoon. Varastosta voidaan hakea tuotannon tarvitsemaa putkikokoa automaattisesti. 

Varastoiden määrää voidaan arvioida vaaditun kapasiteetin perusteella. Standardeissa ja 

ohjeistuksissa, jotka on esitelty kappaleessa 2.8, materiaalin varastoinnista mainitaan vain se, 

että varastointi tulee hoitaa putken valmistajan vaatimusten mukaisesti. Varastoitujen 

materiaalien tulee olla myös tunnistettavissa. Tunnistettavuuden helpottamiseksi voidaan 

käyttää esimerkiksi ennalta määritettyjä värikoodeja eri materiaaleille ja putkikooille. 

 

Varastoinnin jälkeen putki syötetään puhdistettavaksi. Puhdistus tehdään usein automaattisesti 

kuulapuhalluksella. Kuulapuhalluksella saadaan putken pinnasta puhdas, joka helpottaa 

esimerkiksi termisen leikkauksen ja hitsauksen suorittamista. Puhdistusautomaatti on usein 

kätevin liittää tuotantolinjaan läpivirtaavana asemana. Opastusta putken puhdistukseen ei 

läpikäydyistä standardeista ja ohjeistuksista löydy.  

 

Puhdistuksen jälkeen putki leikataan oikeisiin mittoihin. Oikeat mitat saadaan automaattisessa 

tuotannossa suoraan aiemmin tehdyistä putkistosuunnitelmista, jotka voidaan noutaa 

tietojärjestelmästä. Leikkaus voidaan suorittaa mekaanisesti tai termisesti. Mekaanisen 

leikkauslaitteiston halvemmat investointikustannukset kuitenkin usein puoltavat mekaanisten 

leikkauslaitteiden hankintaa, jos leikataan vain suoria leikkauksia. Jos putkiin tarvitaan tehdä 

reikä tai viisteytys, suoritetaan se yleensä termisellä menetelmällä. Koneistamalla voidaan 

myös tehdä niin reikä kuin viisteytys. Terminen leikkaus on kuitenkin joustavampi ratkaisu 

etenkin, jos se tehdään robotisoidusti. Robottia voidaan käyttää muissakin työvaiheissa ja 

muuhun työhön kuin rei’itykseen tai viisteytykseen kuten hitsaukseen, jos robotille hankitaan 
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työkalunvaihtojärjestelmä ja hitsausvirtalähde ohjauksineen. Leikatessa putkea termisesti, on 

järkevämpää pyörittää leikattavaa putkea kuin kiertää putkea leikkauspolttimella. Pyöritys 

voidaan suorittaa esimerkiksi läpivirtaavan pakan ja sille rakennetun vastapöytärakenteen 

avulla. Jos leikattava putki on pitkä, on tarvetta käyttää esimerkiksi tukirullastoja putken 

tukemiseen. Putken pyöritys voidaan hoitaa myös vetävillä tukirullaston pyörillä. Tällöin voi 

olla kuitenkin tarpeellista tukea putkea myös yläpuolelta esimerkiksi paininrullan avulla.  

 

Termisessä leikkauksessa, etenkin plasmaleikkauksessa, syntyy paljon savua, roiskeita ja 

haitallista säteilyä. Muun linjan tuotanto on suojattava edellä mainituilta haitoilta esimerkiksi 

suojaseinillä ja tehokkaalla savukaasunpoistolla. Standardeissa ja ohjeistuksissa annetaan 

ohjeita leikkauksen jälkeiseen putken tarkastukseen ja jälkityöhön. Leikkausjälki on 

tarkastettava ja siitä on poistettava mahdollinen leikkauspurse, leikkauksessa syntynyt 

oksidikerros, hilse tai urat. Termistä leikkausmenetelmää käytettäessä voi joissain 

erikoistapauksissa olla tarpeen käyttää esilämmitystä.  

 

Kun putket on leikattu oikeisiin mittoihin, tehdään putken pintaan merkkaus. Merkkauksen 

avulla putki voidaan ohjata seuraaviin työvaiheisiin automaattisesti. Merkkauksessa putken 

pintaan tehdään tunniste kuten esimerkiksi viivakoodi tai radiotaajuinen etätunniste eli RFID-

tunniste. Merkkaus luetaan putken liikkuessa kuljettimella ja se ohjataan seuraavaan 

jatkojalostavaan työvaiheeseen. Merkkauksen avulla voidaan työasemassa nopeasti noutaa 

tietojärjestelmistä työasemaan kuljetetulle putkelle tehtävät työvaiheet ja niiden parametrit. 

Putkien merkkaus helpottaa myös tuotannonseurantaa ja –ohjausta.  

 

Mikäli putkikokoonpanoissa käytetään paljon lyhyitä yhdeputkia, voi olla tarpeen siirtää 

lyhyet putket leikkauksen ja merkkauksen jälkeen pois päälinjalta. Yhdeputken lyhyt pituus 

pakottaisi lyhentämään kuljetinrullien rullaväliä. Yhdeputkiin voidaan tehdä satulapinnan 

leikkaus ja esimerkiksi laipan hitsaus erillisessä solussa. Solussa kappaleenkäsittelyn hoitaa 

robotti. Robotti siirtää yhdeputken kuljettimelta vastapöytään, jossa on myös 

kolmileukapakka. Vastapöydän pakkaan on asetettu yhdeputkeen hitsattava laippa ennen 

putken asettamista. Laipan ja putken tarkka sovitus voidaan varmistaa mekaanisesti 

esimerkiksi keskittävän ja paikoittavan tuurnan avulla. Paikoituksessa voidaan käyttää myös 

konenäköä ja laserpistesensoreiden yhdistelmää. Solussa on kappaleenkäsittelyrobotin lisäksi 

myös toinen robotti, jolla voidaan suorittaa hitsaus ja leikkaus. Robotti silloitushitsaa laipan 
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kiinni putkeen, kun on varmistettu, että putken ja laipan sovitus on oikeanlainen. 

Silloitushitsauksen jälkeen robotti hitsaa varsinaiset hitsit, joilla laippa liitetään putkeen. 

Robotti voi suorittaa hitsauksen jalkoasennossa, koska vastapöytä pyörittää putkea. Kun 

hitsaus on suoritettu, vaihtaa robotti työkalun plasmaleikkauspolttimeen. Robotin tarvitsee 

leikata putken toiseen päähän satulapinta. Satulapinnalla helpotetaan yhdeputken ja pääputken 

sovitusta ja liittämistä. Leikkauksen jälkeen kappaleenkäsittelyrobotti siirtää putken 

esimerkiksi kuormalavalle. Kuormalavalla yhdeputket kuljetetaan manuaaliasemille 

hitsattavaksi pääputkeen. Kuljetus voidaan hoitaa trukilla. Standardeissa ja ohjeistuksissa on 

paljon vaatimuksia ja opastusta hitsaukseen liittyen. Yhdeputken hitsaaminen pääputkeen 

tulee tehdä täysin läpihitsaantuneella hitsillä. Tarkemmin hitsauksen vaatimuksia ja opastusta 

käsitellään laippa- ja muhvihitsausaseman yhteydessä tässä kappaleessa.  

 

Putkien viimeinen työvaihe ennen taivutusta on usein laippojen tai muhvien hitsaus putken 

päihin. Putket siirretään tiimalasikuljettimelta hitsausasemaan erillisillä sivusiirtolaitteilla. 

Tarvittaessa putki voidaan laskea väliaikaisille tuille, jossa voidaan puhdistaa hitsattavat 

pinnat.  Hitsausasemassa on vastapöytäpari, joissa molemmissa on kiinnitinpakka ja 

pyöritysmahdollisuus. Molemmat vastapöydät on asennettu lattiaradalle, jotta niitä voidaan 

liikuttaa putken pituuden mukaan. Lattiaradalle voidaan myös lisätä tukirullastot putken 

kannatusta varten. Asemassa putkiyhteiden kappaleenkäsittely hoidetaan robotilla. Hitsaus 

suoritetaan kahdella robotilla. Laipat tai muhvit kiinnitetään pakkaan ja vastapöydät ajetaan 

putkeen kiinni. Putkien ja laippojen paikoittaminen ja sovitus suoritetaan samalla tavalla kuin 

yhdeputken hitsausasemassa. Hitsausrobotit tekevät silloitushitsit, kun sovituksen on 

varmistettu olevan oikeanlainen. Toinen vastapöydistä ajetaan pois putken luota ja 

hitsausrobotti hitsaa putken toisen pään putki-laippa-liitoksen hitsit. Sitten irroitettu 

vastapöytä ajetaan takaisin ja toinen vastapöytä ajetaan pois putken toisen pään luota. Toinen 

hitsausrobotti hitsaa tarvittavat hitsit. Hitsauksen jälkeen aseman ulossyöttöpuolen 

sivusiirtolaitteisto hakee putken pois asemasta ja siirtää sen kuljetusvaunuun. Hitsauksen 

jälkeen putki joudutaan siirtämään seuraavaan työasemaan kiskoilla kulkevilla vaunuilla tai 

nosturilla. Putken kuljetus esimerkiksi tiimalasikuljettimilla ei enää onnistu, koska putken 

päissä on putkiyhteet.  

 

Standardit ja ohjeistukset käsittelevät hitsaukseen liittyviä seikkoja hyvin monipuolisesti. 

Railo- ja liitosmuotoina ohjeistetaan käyttämään samoja muotoja kuin kappaleessa 4.6. 
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Esilämmitysvaatimusta ei vaadita seostamattomille teräsputkille, joiden aineenvahvuus on alle 

15 mm. Esilämmitysvaatimukset ja ainevahvuuksien alamitat vaihtelevat eri materiaalien 

mukaan. Silloitushitseissä tulee käyttää samaa esilämmitystä kuin hitsauksessa. 

Silloitushitseissä käytetyn lisäaineen tulee olla materiaaliltaan sopivaa perusaineelle. Hitsaus 

voidaan suorittaa kaarihitsauksella manuaalisesti, mekanisoidusti tai automatisoidusti. 

Seostamattomille teräsputkille ei tarvitse tehdä hitsauksen jälkeistä lämpökäsittelyä, jos 

aineenvahvuus on alle 15 mm. Kuten esilämmitysohjeistuksessa, ohjeet hitsauksen jälkeiselle 

lämpökäsittelylle ja aineenvahvuuksien alamitalle vaihtelevat materiaalien mukaan. 

Esilämmitys- ja jälkilämpökäsittelyvaatimukset ovat tiukempia seostetummille teräksille.        

 

Hitsausaseman jälkeen putkille tehdään tarvittaessa taivutus, joka suoritetaan yleensä 

automaattisesti työntävällä menetelmällä. Taivutuskoneelle putki syötetään usein nosturin, 

vaunun tai sivusiirtokuljettimen avulla. Taivutusasemasta putki kuljetetaan pois nosturilla. 

Standardeista ja ohjeistuksista löytyy jälkilämpökäsittelyohjeita taivutuksen jälkeiseen 

lämpökäsittelyyn. Osasta löytyy myös rajoituksia putken ovaalisuudelle sekä ryppyisyydelle.  

 

Taivutuksen jälkeen putket voidaan pinnoittaa tarpeen vaatiessa. Ennen pinnoitusta hitseille 

tehdään kuitenkin laadunvarmistus eri tarkastusmenetelmillä. Tarkastuksien opastusta ja 

vaatimuksia on erittäin hankalaa yrittää tiivistää yksiselitteiseksi ja ytimekkääksi. Hitsien 

tarkastusta käsitteleviä seikkoja ei käydä läpi tässä kappaleessa. 

 

Manuaaliasemissa hitsataan sellaisia liitoksia, joita automaattisessa tuotantolinjassa ei pystytä 

hitsaamaan. Manuaaliasemaan voidaan ohjata myös vähäisen tuotantomäärän putkia. Mikäli 

vähäisen tuotantomäärän putkia valmistettaisiin automaattisella linjalla, voitaisiin laitteisiin 

joutua tekemään muutoksia. Muutokset johtuisivat esimerkiksi putken suuresta kokoerosta tai 

putkiston osan monimutkaisuudesta. Manuaaliasemissa käytetään kokoonpanotelineitä ja –

pöytiä putkiston osan sovituksessa ja asettelussa. Putket silloitushitsataan käsin. 

Kokoonpannut putkiston osat hitsataan esimerkiksi tukirullastojen päällä. Hitsausprosessina 

käytetään yleensä MIG/MAG-hitsausta. Juuripalon hitsaamisessa voidaan käyttää myös TIG-

hitsausta. Suurilla aineenvahvuuksilla voidaan täyttöpalkoihin käyttää mekanisoitua 

jauhekaarihitsausta.   
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Kun putkiston osat ovat valmiita, voidaan putkille joutua tekemään testejä ja tarkastuksia 

niiden hitseille sekä putkien paineenkestoon. Testausten jälkeen putket pakataan 

asianmukaisesti niille merkittyihin putkipaletteihin. Putkipaletit kuljetetaan asennuspaikalle, 

jossa putkiston osat liitetään yhteen putkistolayoutin mukaiseksi kokonaisuudeksi. 

 

6.4 Tarvittavan henkilöstön määrä 

Automaattisella tuotantolinjalla tarvitaan myös ihmisiä suorittamaan tiettyjä työtehtäviä. 

Esimerkkitapauksen automaattisella tuotantolinjalla ihmiset hoitavat esimerkiksi 

materiaalinsiirtoon ja työasemien operointiin liittyviä tehtäviä. Materiaalinsiirtoa varten 

ihmisen tekemää työtä tarvitaan putkien syöttämisessä automaattivaraston 

sisäänsyöttökuljettimelle. Yhdeputkien siirrossa työasemasta manuaaliasemille sekä myös 

putkiyhteiden siirrossa varastosta puhdistuslinjalle tarvitaan manuaalista työvoimaa. 

Jokaisella työasemalla tarvitaan myös operaattori valvomaan työaseman toimintaa. 

Operaattori hoitaa mahdolliset vikatilanteet sekä aseman päivittäiset huolto- ja 

kunnossapitotoimenpiteet. Manuaaliasemilla tarvitaan jokaiselle asemalle yksi hitsaaja. 

Manuaaliasemien materiaalinsiirtoja varten tarvitaan lisäksi yksi ihminen. Automaattisen 

tuotantolinjan tuotannonohjaukseen tarvitaan myös henkilöitä, jotka valvovat tuotantoa ja 

tarvittaessa ohjaavat sitä. Tuotannonohjausta varten on tärkeää, että jokaiselta työasemalta 

saadaan tietoa työvaiheiden suorittamisesta ja mahdollisista häiriöistä tai ongelmatilanteista. 

Tällöin pystytään ennakoimaan tuotannon sujuvuutta ja estämään mahdollisia tuotannon 

ruuhka- tai väljyystilanteita.  

 

6.5 Automaattisen tuotannon turvallisuusnäkökohdat 

Automaattiset tuotantolaitteet suorittavat niille ennalta määrättyjä työtehtäviä ja työkiertoja. 

Jotta tuotantolaitteet voivat toimia oikein ja turvallisesti, täytyy laitteiden kommunikoida 

keskenään. Kommunikoinnilla työasemat ilmoittavat toisilleen, milloin mikäkin työtehtävä on 

suoritettu. Tuotantolaitteet siirtyvät toistensa työalueille vasta silloin, kun ne tietävät, että 

työalueella ei ole käynnissä mitään työvaihetta. Ihmisten ja tuotantoautomatiikan välinen 

kommunikaatio toimii samalla periaatteella. Automatiikka ilmoittaa, kun se on suorittanut 

työkiertonsa, jonka jälkeen ihminen voi siirtyä laitteen työalueelle. Ihminen ilmoittaa, kun hän 

on suorittanut tarvittavat manuaaliset työtehtävät, jolloin tuotantolaite jatkaa toimintaansa. 

Jotta vältyttäisiin tilanteilta, joissa kommunikaatio ei ole toiminut, käytetään työasemien 
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yhteydessä aitauksia, valoverhoja, ovikytkimiä sekä hätäpysäytyspainikkeita. Näiden avulla 

voidaan lisätä yleistä turvallisuutta niin tuotantolaitteille kuin ihmisillekin.  

 

Hitsaus- ja termisen leikkaustyön turvallisuutta parannetaan järjestämällä työasemille 

asiaankuuluva lisäsuojaus. Lisäsuojaa tarvitaan haitallisten kaasujen ja savujen, haitallisen 

säteilyn ja mahdollisten roiskeiden ja kipinöiden takia. Myös manuaalihitsausasemissa tulee 

huomioida lisäsuojaus. Savujen ja kaasujen poistoon käytetään tehokkaita kärynpoistolaitteita. 

Ruostumattomia teräksiä hitsattaessa ja leikattaessa tulee kärynpoiston kiinnittää erityistä 

huomiota. Haitallisen säteilyn leviämistä pyritään estämään aidoilla ja verhoilla. Edellä 

mainitut suojat toimivat myös kipinöiltä suojaamisessa. 
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7 ROBOTTIHITSAUSASEMA PUTKIPALKKILIITOKSEN HITSAAMISEEN 

 

 

Projektin tarkoituksena on luoda robotisoitu hitsausasema tuulivoimaloiden 

putkiristikkoperustuksissa käytettäviin putkipalkkiliitoksiin. Projekti aloitettiin käymällä läpi 

putkipalkkiliitokselle asetettuja rajoituksia ja vaatimuksia. Samalla käytiin läpi myös aiempia 

asiakasprojekteja, jotka liittyivät samaan aiheeseen. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää jatkossa 

mahdollisten asiakasprojektien yhteydessä. Osa selvitystyön aikana kerätystä tiedosta jätettiin 

vähemmälle huomiolle projektissa, sillä tutkimuksessa tärkeintä oli luoda toimiva 

robottihitsausasema käyttöjärjestelmineen. Robottihitsausaseman toimivuudesta haluttiin 

kerätä tietoa, jotta mahdollisissa tulevissa asiakasprojekteissa itse aseman toimivuus olisi 

taattu ja voitaisiin keskittyä varsinaisen hitsaamisen tarkempaan säätämiseen ja virheettömän 

hitsin hitsaamiseen.  

 

7.1 Selvitystyön aikana kerättyä tietoa 

Selvitystyössä tutkittiin kappaleessa 2.8 esiteltyä viittä offshore-teollisuuteen liittyvää 

standardi- ja ohjeistusjulkaisua, jotka ottavat kantaa putkipalkkiliitoksen suunnitteluun ja 

valmistukseen. Julkaisujen avulla pyrittiin ymmärtämään paremmin putkipalkkiliitoksen 

ominaisuuksia, erityispiirteitä sekä valmistusta. Julkaisujen kautta myös ymmärrys offshore-

teollisuudesta kasvoi. Selvitystyön tarkoituksena oli tiedon ja ymmärryksen lisääminen, jota 

voitaisiin käyttää hyödyksi tulevissa asiakasprojekteissa. Kappaleessa 2.8 luetellut julkaisut 

valikoituivat käsiteltäviksi, koska niihin viitattiin usein alaan liittyvissä kirjoissa ja 

artikkeleissa. Julkaisuista alettiin etsiä yksityiskohtaista tietoa valmistukseen ja hitsaukseen 

liittyvistä kappaleista.  

 

Robottihitsausaseman toimivuutta varten tarvittiin tietoa siitä, millaisia työkappaleita 

robottihitsausasemalla tultaisiin valmistamaan ja kuinka niitä pystyttäisiin valmistamaan. 

Julkaisuista etsittiin tietoa putkipalkkiliitoksen dimensioista, jotka vaikuttavat paljon 

robottihitsausaseman toimivuuteen. Työkappaleen mitat ja massa määrittävät suurelta osin 

sen, millainen kappaleenkäsittelypöytä on ja kuinka paljon sen kuormankantokyky tulee olla. 

Työkappaleen mitat ja muoto vaikuttavat myös luoksepäästävyyteen. Jokaisesta julkaisusta 

löytyi rajoituksia ja ohjeita putkipalkkiliitoksen mitoitukseen. Joissakin julkaisuissa oli myös 

tehty viittauksia joko oman tai toisen luokituslaitoksen muhin julkaisuihin, joista tarvittava 
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tieto löytyisi. Julkaisuista löytyi tietoa niin putkipalkkiliitoksen paarre- ja uumaputken 

dimensioista sekä asettelusta toisiinsa nähden. Jokaisessa julkaisussa mainittiin, että liitoksen 

suunnitteluohjeet pätevät liitoksille, joissa paarre- ja uumaputken välinen kulma on 30–90°.  

Putkien asennuksesta ja asettelusta toisiinsa nähden julkaisuissa annettiin tarkkoja ohjeita. 

Putkien sovitus ja asennus täytyy tehdä huolella, jotta putkiristikkorakenteen osat saadaan 

liitettyä toisiinsa ja rakenteesta saadaan suunnitellun mukainen. Paarre- ja uumaputkien 

mitoitusta koskevaa ohjetta käytettiin hyödyksi robottiasemaa varten suunniteltujen 

työkappaleiden mitoituksessa.  

 

Materiaalinvalintaan paarre- ja uumaputkille löytyi kiitettävästi apua. Putkipalkkiliitos 

määritellään julkaisuissa joko vaativaksi tai erittäin vaativaksi rakenteeksi. Näille rakenteille 

suositeltiin materiaaliksi, joissa myötölujuus on 345-355 MPa. Materiaalinvalintaa varten 

tiedon etsiminen vaikeutui huomattavasti, koska julkaisuissa viitattiin useasti johonkin toiseen 

standardiin, josta tieto löytyisi. Esimerkiksi NORSOK M-101 -standardi viittaa 

materiaalinvalinnassa NORSOK N-004 –standardiin. NORSOK N-004 –standardi viittaa taas 

NORSOK-M120 –standardiin, josta lopulta löytyi tarkka tieto materiaalista.    

 

Putkipalkkiliitoksen railonmuoto on monimutkainen geometrialtaan. Railon geometria 

vaihtelee liitoksen eri kohdissa. Julkaisuista löytyi ohjeita hyväksytyille railomuodoille, mutta 

useimmat niistä olivat puikkohitsausta varten. Tämä johtuu luultavasti siitä, että 

putkipalkkiliitokset tehdään yleensä niin, ettei työkappaletta voida pyörittää. Mikäli 

putkiristikkoperustusten valmistustapaa muutetaan sellaiseksi, jossa suositaan 

putkipalkkiliitosten tekoa pienempinä kokonaisuuksina, julkaisuihin tulisi lisätä myös 

ohjeistusta railonmuotoihin useammille hitsausprosesseille. Myös automatisoidun hitsaamisen 

huomioonottaminen voisi tulla kyseeseen. Toisaalta putkipalkkiliitosten hitsausautomaatio on 

vielä harvinaista ja kehitystyö tuotannollista valmistusta varten on kesken.  

 

Alettaessa keräämään tietoa hitsauksen laadunvarmistuksesta, kävi selväksi, ettei tämän 

diplomityön ja tutkimuksen rajoissa pystytä käsittelemään kaikkea tietoa, jota selvitystyössä 

käsitellyissä julkaisuissa on. Robottihitsausaseman kannalta oleellisin tieto työkappaleen 

mitoituksesta löydettiin. Selvitystyön aikana julkaisuista poimittiin kuitenkin joitakin 

mielenkiintoisia yksityiskohtia. Putkipalkkiliitoksen hitsin ei tarvitse välttämättä olla täysin 

läpihitsaantunut hitsi, jos liitos ei altistu suurille rasituksille. Offshore-teollisuuden tuki- ja 
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runkorakenteissa käytetyt putkipalkkiliitokset kuitenkin luetaan vaativiksi rakenteiksi, joten 

hitsin tulee olla läpihitsaantunut. Hitsi voidaan tehdä myös osin ulko- ja osin sisäpuolelta. 

Vaativan rakenteen vuoksi putkipalkkiliitokselle asetetun hitsiluokan tulee olla hitsiluokka B.   

 

7.2 Tutkimuksessa käytettävä laitteisto ja työkappaleet 

Robottihitsausasemana päätettiin käyttää jo toimivaa testihitsausasemaa, joka Pemamekilla on 

omissa tiloissaan. Testihitsausaseman päätoimiset laitteet ovat kolmiakselinen 

kappaleenkäsittelypöytä, kolmiakselinen robottitorni sekä Motoman MH50-20 – 

hitsausrobotti. Mikäli asema osoittautuisi toimivaksi ratkaisuksi putkipalkkiliitosten 

hitsaamiseen, voitaisiin aseman mallia käyttää sellaisenaan mahdollisissa tulevissa 

asiakasprojekteissa. Tarvittaessa asemasta voitaisiin myös muuttaa työkappaleen 

paikoituslaitetta, robotin rataa/portaalia sekä hitsausrobottia, jotta tarvittavat hitsaukset 

saadaan suoritettua asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Kuvassa 22 on esitelty käytetty 

robottihitsausasema. 

 

 

Kuva 22. Tutkimuksessa käytetty robottihitsausasema. 

 

Kappaleenkäsittelypöydässä on kaksi pyöritysniveltä, joista ensimmäistä käytetään pöydän 

käsivarren kallistamiseen ja toista työkappaleen pyörittämiseen. Pöydän kolmas akseli on 

pystysuunnassa toimiva käsivarren lasku ja nosto. Pöytä on suunniteltu korkeintaan 5000 kg:n 
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työkappaleelle. Robottitornissa on kolme lineaariakselia, jotka mahdollistavat robotin 

liikuttelun x-, y- ja z-suunnissa. Robottitornin akselit toimivat hitsausrobotin ulkoisina 

akseleina. Robottitorniin kiinnitetty Motoman MH50-20 – hitsausrobotti on 6-akselinen, 

suuren ulottuman omaava teollisuusrobotti. Sen suurin ulottuma on 3106 mm ja kantokyky 20 

kg. MIG/MAG-hitsausvirtalähteenä asemassa toimii Lincoln Power Wave S500, 

langansyöttölaitteena Lincoln AutoDrive 4R90 ja hitsauspolttimena vesijäähdytteinen Abicor 

Binzel ABIROB W500. Hitsausrailon mittaamiseen käytetään META DLS 200 – 

laserskanneria. Paineilmatoiminen työkalunvaihtaja mahdollistaa automaattisen ja nopean 

työkalunvaihdon robotille. Työkalunvaihtoa tarvitaan vaihdettaessa laserskanneri 

hitsauspolttimeen. 

 

Tärkeänä osana robottihitsausaseman operointia on käyttöliittymä, jolla aseman hitsaukseen 

liittyviä toimintoja ohjataan. Työkappaleiden monimuotoisuuden ja vaihtelevuuden takia oli 

tarpeen kehittää käyttöliittymä, jolla voitaisiin nopeasti ja helposti tehdä muutoksia jo 

olemassa oleviin hitsausohjelmiin sekä luoda uusia hitsausohjelmia tuotteen vaihtuessa. 

Robottihitsausaseman käyttöliittymää alettiin suunnitella ja valmistella jo olemassa olevan 

WeldControl 300-hitsausautomaatiojärjestelmän osaksi.  

 

Selvitystyön ja robottiaseman valinnan jälkeen suunniteltiin työkappale, joka olisi oikeiden 

putkipalkkiliitosten kaltainen. Tässä vaiheessa voitiin hyödyntää aiempien asiakasprojektien 

aikana saatua kokemusta tuulivoimaloiden putkiristikkorakenteista. Työkappaleessa tuli 

huomioida myös selvitystyön aikana kerätyt tiedot dimensioista sekä paarteen ja uumaputken 

välisistä kulmista. Työkappaleeksi suunniteltiin Y-putkipalkkiliitosta, jossa uumaputki olisi 

42-asteen kulmassa paarteeseen nähden. Putkiliitoksen kainalokulmaan haluttiin lisäksi 30-

asteen viiste. Työkappale kuitenkin hylättiin, koska kyseistä uumasauvan viisteytystä ei olisi 

saatu tehtyä muuten kuin koneistamalla. Uumaputken leikkaus ja viisteytys haluttiin saada 

tehdyksi termisellä leikkausmenetelmällä sen ollessa kustannustehokkaampi ratkaisu kuin 

koneistaminen. Lisäksi haluttiin saada kokemusta siitä, millaista leikkausjälkeä termisellä 

leikkauksella saadaan ja olisiko termisesti leikattu viiste riittävän hyvä automaattiseen 

hitsaukseen.   

 

Ensimmäiseksi hylätyn työkappaleen jälkeen työkappaleiksi suunniteltiin kaksi 

putkipalkkiliitosta: 75-asteen Y-putkipalkkiliitos ja T-putkipalkkiliitos. Putkiin suunniteltiin 
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myös viisteytys. Kyseinen viisteytys oli mahdollista tehdä termisellä leikkauksella. 

Uumaputket tilattiin alihankintana. Paarreputken puolikkaat mankeloitiin Pemamekin omilla 

laitteilla. Koska työkappaleiden mekaanisia ominaisuuksia ei tässä työssä tutkittu, ei nähty 

tarpeelliseksi käyttää standardeissa ja ohjeistuksissa mainittuja materiaaleja. Niin 

paarreputkien kuin uumaputkienkin materiaaliksi valittiin S355J2H-rakenneteräs. Taulukossa 

9 on esitetty kyseisen materiaalin kemiallinen koostumus ja mekaaniset ominaisuudet. 

 

Taulukko 9. Teräksen S355J2H kemiallinen koostumus ja mekaaniset ominaisuudet (SFS-EN 

10210-1, 2006, s. 36 - 38). 

 

 

7.3 Simulointi 

Kun tiedettiin millaisia työkappaleita robottihitsausasemalla olisi tarkoitus hitsata, voitiin 

aseman toimivuutta alkaa tarkastelemaan simuloimalla. Simuloinnissa käytettiin samaa 

ohjelmaa, Visual Componentsia, jolle aseman käyttöliittymää alettiin suunnitella. 

Robottihitsausasemasta käytettiin todellisuutta vastaavaa mallia. Työkappaleista luotiin myös 

todellisuutta vastaavat 3D-mallit SolidWorks-ohjelmalla. Työkappaleen paarreputken ja 

uumaputken keskikohta asetettiin simulointimallissa kappaleenkäsittelypöydän 

pyöritysakselin keskelle. Tällä kiinnitystavalla oletettiin kappaleenkäsittelijän pystyvän 

liikuttamaan työkappaletta mahdollisimman pienillä liikkeillä, kun pyritään mittaamaan ja 

hitsaamaan koko ajan jalkoasennossa. Kuvassa 23 on esitetty 75-asteen Y-

putkipalkkiliitoksen simuloinnista tilanne, jossa robotti mittaa laserskannerilla hitsausrailoa.  
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Kuva 23. Simulointi 75-asteen Y-putkipalkkiliitoksen hitsausrailon mittauksesta. 

 

Simuloinnissa huomattiin, että kappaleenkäsittelijän ja robottitornin liikkeet pysyvät 

maltillisina. Etenkin robottitornin liikkeiden tarkkailuun tuli kiinnittää huomiota, jottei 

kahden robottiradan pisteen välillä jouduta tekemään liian suurta liikettä. Liian suuri liike voi 

johtaa tilanteeseen, jossa robotin liikkeet eivät ehdi ulkoisten akselien mukaiseen 

kiihtyvyyteen. Täten ulkoisten akselien liikkeet kahden robottiradan pisteen välillä tulee 

minimoida. T-putkipalkkiliitoksen simuloinnin aikana kappaleenkäsittelijän ja robottitornin 

liikkeet olivat odotetustikin pienempiä kuin Y-putkipalkkiliitoksen simuloinnissa. 

Simulointien jälkeen havaittiin myös, että robottiradan liikepituudet sekä robotin ulottuma 

ovat ylimitoitettuja valituille työkappaleille. Robottihitsausaseman kokoa voitaisiin pienentää 

huomattavasti optimoimalla liikeratojen pituudet.  

 

Selvitystyön aikana pohdittiin myös ajatusta, jossa robotti hitsaisi putkipalkkiliitoksen 

uumaputken osittain sisäpuolelta. Sisäpuolisesta hitsauksesta voi olla hyötyä tilanteessa, jossa 

paarre- ja uumaputken välinen kulma on pieni. Tällöin kainalokulmaan jää vähän tilaa ja 

työkappaleen viisteytyskin vaikeutuu huomattavasti. Kaikissa standardeissa ja ohjeistuksissa 

oli ohjeita putkipalkkiliitoksen hitsaukseen ulkopuolelta. Varsinaista kieltoa hitsata 

sisäpuolelta ei löytynyt mistään standardista tai ohjeistuksesta. Sisäpuolisen hitsauksen 

ajatusta kehitettiin ja lopulta suunniteltiin myös työkappale, jolle viisteytys tehtiin osittain 

putken sisäpuolelle. Kuvassa 24 on esitetty suunniteltu työkappale. 
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Kuva 24. Sisäpuolista hitsausta varten suunniteltu työkappale. 

 

Sisäpuolisen hitsauksen simulointia aloitettaessa ilmeni, ettei aikaisemmille työkappaleille 

sopinut robottihitsausasema ollut toimiva sellaisenaan sisäpuoliseen hitsaukseen. 

Robottitornia tuli joko siirtää lähemmäksi kappaleenkäsittelypöytää tai robottitornin y-akselin 

iskupituutta pidentää, jotta robotti yltäisi vaadittuihin robottiradan pisteisiin. Huomattiin 

myös, että MH50-20 robotti tuli vaihtaa johonkin toiseen robottiin. MH50-20 robotin erittäin 

pitkä käsivarsi esti tarvittavat liikkeet, joita sisäpuolisessa hitsauksessa tarvittiin. 

Simulointimallissa robotti vaihdettiin lyhyemmän käsivarren ja pienemmän ulottuman malliin 

HP20D-6. Kyseisellä robotilla ja robottitornin muutoksella oli mahdollista simuloida 

hitsauspisteet myös uumaputken sisälle. Kuva sisäpuolisen hitsauksen simuloinnista on 

esitettynä kuvassa 25. 

 

 

Kuva 25. Simulointi sisäpuolisesta hitsauksesta. 
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Simulointien perusteella voitiin todeta, että robottihitsausasema pystyy hitsaamaan molemmat 

työkappaleet, jotka sille oli suunniteltu. Hitsauspoltin saadaan simulointien perusteella 

pidettyä jalkoasennossa koko kierroksen ajan. Sisäpuolisen hitsauksen työkappaletta ei otettu 

mukaan testeihin. Simuloinnin perusteella sisäpuolinen hitsaus voi olla mahdollista, mutta 

hitsauspolttimen asento hitsausrailoon nähden on hankala pitää optimaalisena. Hitsausrailon 

muodolla saadaan helpotettua hitsauspolttimen pääsyä hitsausrailon pohjalle, mutta tällöin 

hitsausrailo kasvaa tilavuudeltaan suureksi ja railon täyttöön vaaditaan enemmän 

hitsauspalkoja.  

 

7.4 Putkipalkkiliitosten esivalmistelut 

Paarreputken ja uumaputken kokoonpano päätettiin tehdä manuaalisesti. Osittain 

automatisoitua ratkaisua kokoonpanoon on kehitelty vasta konseptitasolla eikä sen 

toimivuutta voitu vielä testata laitteiston puutteen vuoksi. Kokoonpanovaiheessa putkien 

asettaminen toisiinsa nähden on tehtävä tarkasti, jotta rakenteelle asetetut toleranssit 

dimensioille ja putkien väliselle kulmalle saadaan täytettyä. Kokoonpanovaiheessa uumaputki 

asetettiin paikalleen paarreputken päälle. Tämän jälkeen mitattiin, että uumaputki oli oikealla 

paikallaan ja viistetty railo oli oikein paarreputkeen nähden. Uumaputken asettamista olisi 

helpottanut suuresti, jos viisteen leikkausvaiheessa oltaisi merkitty esimerkiksi 90-asteen 

välein paikoitusmerkinnät. Automaattista kokoonpanoa ajatellen on tärkeää tietää tarkasti, 

missä asennossa putki on tartuttaessa kiinni sekä asetettaessa paarreputken päälle.  

 

Polttoleikkaamalla tehdyt viisteet 75-asteen Y-putkipalkkiliitoksen uumaputkeen ja T-

putkipalkkiliitoksen uumaputkeen olivat laadultaan hyviä. Silmämääräisesti tarkastamalla 

viiste oli tasainen ja pursetta oli erittäin vähän. Kun uumaputki oli asetettu paarreputken 

päälle, jäi putkien välille osittain pientä ilmarakoa ja osittain putket olivat täysin kiinni 

toisissaan. Tästä syystä putkien välille asetettiin väliaikaisia korotuspaloja, jotka sulavat 

osaksi hitsisulaa hitsattaessa. Korotuspalojen avulla saatiin ilmarako koko hitsausrailon 

matkalle. Ilmarako vaihteli noin 2-5 mm:n välillä. Hitsausrailoon tarvittiin ilmarako, jotta 

hitsistä saadaan helpommin läpihitsaantunut. Silloitushitsaus tehtiin MAG-hitsauksella 

osittain mekanisoidusti. Noin 50 mm pitkiä silloitushitsejä tehtiin hitsausrailon matkalle noin 

150 mm välein. Hitsausrailon muodosta johtuen jouduttiin hitsauspolttimen kaasusuuttimeksi 

vaihtamaan ovaalin muotoinen, jotta päästiin hitsaamaan railon pohjalle. Kuvassa 26 on 

esitettynä 75-asteen Y-putkipalkkiliitos, joka on silloitushitsattu.  
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Kuva 26. Silloitushitsattu 75-asteen Y-putkipalkkiliitos, josta nähtävissä myös ilmarako. 

 

Kun työkappaleet oltiin kokoonpantu ja silloitushitsattu, oli aika hitsata tärkein hitsauspalko 

eli pohjapalko. Pohjapalon hitsaaminen automaattisesti on mahdollista. Etenkin uusilla 

modifioiduilla lyhytkaariprosesseilla pohjapalon hitsaaminen myös automaattisesti tulisi olla 

mahdollista suuresta ilmarakovaihtelusta huolimatta. Pohjapalko päätettiin kuitenkin hitsata 

osittain mekanisoidusti. Hitsaus suoritettiin samalla laitteistolla kuin silloitushitsaus. 

 

Pohjapalon hitsaamisessa hankaluutta aiheutti railon pohjalle pääseminen hitsauspolttimella. 

Putkipalkkiliitoksen kainalokulmassa hitsi ei luultavasti ole täysin läpihitsaantunut, vaan 

hitsaussyvyys jäi hieman vajaaksi. Railon muotoilulla ja halkaisijaltaan pienemmällä 

lisäainelangalla oltaisi mahdollisesti saatu pohjapalko läpihitsaantuneeksi. Kuvassa 27 on 

esitetty molemmat työkappaleet pohjapalon hitsaamisen jälkeen.  

 

 

Kuva 27. Työkappaleet pohjapalot hitsattuina, vasemmalla Y-putkipalkkiliitos ja oikealla T-

putkipalkkiliitos. 
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Työkappaleille tuli valmistaa kiinnitin, jotta ne voitiin kiinnittää kappaleenkäsittelypöytään. 

Kiinnittimen suunnittelua ei käynnistetty, vaan päätettiin tehdä yksinkertainen ja 

mahdollisimman nopeasti valmistettava kiinnitin. Kiinnitin valmistettiin suorakaideputkista, 

johon työkappaleet hitsattiin kiinni neljästä kohtaa. Kiinnitin asetettiin ja kiinnitettiin 

kappaleenkäsittelypöytään, jonka jälkeen voitiin aloittaa robottihitsausaseman toimivuuden 

testaus.  

 

7.5 Robottihitsausaseman toimivuuden testaus 

Robottihitsausaseman toimivuuden testaus aloitettiin mittaamalla hitsausrailo laserskannerilla. 

Käyttöliittymä suunniteltiin niin, että työkappaleen ollessa kiinni kappaleenkäsittelypöydässä 

työkappaleesta luodaan malli simulointiohjelmaan. Mallin luominen onnistuu parametrien 

avulla, jotka on helppo katsoa työkappaleen valmistuspiirustuksesta. Mallin luonnin jälkeen 

simulointiohjelma luo automaattisesti robottipisteet, joissa laserskanneri on parhaassa 

mahdollisessa asennossa hitsausrailoon nähden kappaleenkäsittelijän pyörittäessä 

työkappaletta. Robottipisteet voidaan simuloida ja täten tarkastaa, ettei robotti törmää 

mihinkään.  

 

Simuloinnin jälkeen robotti voi käynnistää mittauksen. Laserskannerin mittaama data siirtyy 

suoraan käyttöliittymään, josta voidaan mittauksen jälkeen nähdä todellisen hitsausrailon 

muoto ja pinta-ala. Laserskanneri mittaa hitsausrailon ennalta määrätyn mittausvälin 

perusteella. Mittauksen jälkeen hitsausrailoon voidaan valita hitsipalkojen paikkoja yksitellen 

ohjelmalla tai lukea tiedot aikaisemmin luodusta hitsausohjeesta. Käyttöliittymässä voidaan 

vaihtaa hitsausparametreja, jotta hitsaus onnistuu mahdollisimman hyvin.  

 

Työkappaleiden suunnitteluvaiheessa 3D-malleista katsottiin, että 75-asteisen Y-

putkipalkkiliitoksen suunnitellun hitsausrailon tilavuus oli noin 0,000397 m
3
. T-

putkipalkkiliitoksen vastaava hitsausrailon tilavuus oli noin 0,000360 m
3
. Tällöin lisäainetta 

tarvitaan noin 3,1 kg Y-putkipalkkiliitokseen ja noin 2,8 kg T-putkipalkkiliitokseen, jotta 

hitsausrailo saadaan täytettyä. Lisäainelangan massa ei kuitenkaan kokonaan siirry railoon 

hitsatessa. Usein lisäainelangan riittoisuus tai saanto on noin 95 %. Lisäainelangan tarpeeseen 

lisätään usein myös hitsin kuvun aiheuttama lisätilavuus. Se on riippuvainen etenkin 

hitsausprosessista. Robotisoidussa MIG/MAG-hitsauksessa hitsikuvun aiheuttama lisä 

tilavuuteen on noin 10 %. Täten lisäaineen tarve hitsausrailon täyttämiseen on noin 3,6 kg Y-



83 

 

putkipalkkiliitoksessa ja 3,3 kg T-putkipalkkiliitoksessa. MIG/MAG-hitsauksella saavutettava 

hitsiaineentuotto on noin 6 – 9 kg/h hitsattaessa PA- eli jalkoasennossa. Hitsiaineentuoton ja 

hitsausrailon tilavuuden arvoilla voidaan laskea, kuinka pitkään itse hitsaukseen kuluu aikaa. 

Y-putkipalkkiliitoksen hitsaamiseen kuluisi yllä olevien arvojen mukaan 24 – 36 min. T-

putkipalkkiliitoksen hitsaamiseen kuluisi 22 – 33 min.  

 

Hitsipalkojen luonnin jälkeen aloitettiin ensimmäisen hitsipalon hitsaaminen. Robotti vaihtoi 

työkalun hitsauspolttimeen ja siirtyi hitsaamaan ensimmäistä hitsipalkoa. Robotti suorittaa 

liikkeet mittausdatan ja hitsipalkojen luonnissa annettujen parametrien mukaan. 

Ensimmäiselle robottihitsatulle palolle asetettiin hieman pienemmät jännitteen ja virran arvot.

Tällä estettiin hitsipalon läpipalaminen pohjapalosta. Ensimmäisen palon hitsaus onnistui 

hyvin eikä hitsi sulanut läpi pohjapalosta. Hitsipalon hitsaamisen jälkeen hitsin aloituskohta 

hiottiin ja koko hitsi puhdistettiin. Hitsauspalot oltaisi voitu tehdä jatkuvana sarjana ilman 

pysäytystä hitsipalkojen välissä. Tällöin kuitenkin ensimmäisen hitsipalon aloituskohta olisi 

jäänyt hiomatta. Hitsin aloituskohta ei luultavasti olisi sulanut hitsattaessa toista palkoa, 

jolloin hitsiin olisi voinut jäädä aloitushuokosia tai liitosvirhe. Seuraaviin hitsipalkoihin virtaa 

ja jännitettä nostettiin, jotta hitsiaineentuottoa saatiin kasvatettua. Kuvassa 28 on nähtävillä 

kahdeksannen palon robottihitsaus.  

 

 

Kuva 28. Kahdeksannen palon robottihitsaus Y-putkipalkkiliitokseen. 
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Viidennessä hitsipalossa huomattiin, että hitsiin muodostuu huomattava määrä huokosia. 

Kaasusuuttimen suuaukon halkaisijana oli 13 mm paloissa 1-5. Pienemmällä kaasusuuttimella 

mahdollistettiin väljempi tila hitsauspolttimelle liikkua syvällä hitsirailossa. Kaasusuutin 

vaihdettiin isompaan, jonka suuaukon halkaisija oli 16 mm. Vaihdolla huokosten syntyminen 

loppui seuraavissa paloissa.  Palot 2 – 9 hitsattiin kaikki samoilla jännitteen ja virran arvoilla. 

Ohjelma hienosääti hitsausnopeutta ja vaaputusta hitsausrailon eri kohdissa. 

Putkipalkkiliitoksen kainalokulmassa hitsausnopeus kasvoi hieman ja vaaputus pieneni. 

Liitoksen sivuilla, jossa railo oli isoimmillaan, vaaputus kasvoi ja hitsausnopeus pieneni. 

 

Kun Y-putkipalkkiliitos oli hitsattu, vaihdettiin tilalle T-putkipalkkiliitos. Työkappaleelle 

tehtiin mallin luonti ja mittauksen simulointi samalla tavalla kuin Y-putkipalkkiliitokselle. 

Mittauksen jälkeen luotiin ohjelmalla hitsipalkokartta. Hitsipaloille asetettiin samat parametrit 

kuin Y-putkipalkkiliitokselle. Hitsipalkoja luotiin kymmenen, mutta palkokartan mukaan 

mahdollisesti yhdestoista palko tarvittaisiin vielä railon keskelle, jotta railo täyttyisi riittävästi.  

Ensimmäinen hitsipalko hitsattiin hieman pienemmillä virran ja jännitteen arvoilla kuten Y-

putkipalkkiliitoksessa, jotta vältettiin läpipalaminen. Palot 2 – 10 hitsattiin samoilla virran ja 

jännitteen arvoilla kuin Y-putkipalkkiliitoksen palot 2 - 9.  

 

Työkappaleessa oli 45-asteen railokulma koko hitsausrailon matkalla. Railokulma mahdollisti 

hitsauspolttimelle väljemmät tilat kuin Y-putkipalkkiliitoksen hitsausrailossa. Hitsausnopeus 

ja vaaputus muuttuivat hitsausrailon eri kohdissa, mutta eivät niin paljon kuin Y-

putkipalkkiliitoksen hitsauksen aikana. T-putkipalkkiliitoksen, kuten myös Y-

putkipalkkiliitoksen, hitsausta voitiin pitää onnistuneena.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOKEHITYSTOIMENPITEET 

 

 

8.1 Selvitystyö standardeille ja ohjeistuksille 

Selvitystyössä kerättiin tietoa eri vaatimuksista ja ohjeistuksista, joita laivateollisuuden ja 

offshore-teollisuuden valmistukselliseen tuotantoon ja hitsaukseen liittyy. Standardeja ja 

ohjeita on annettu erittäin suuri määrä, jonka vuoksi selvitystyön rajauksia muutettiin työn 

edetessä vastaamaan diplomityön laajuutta ja tarkoitusta. Selvitystyössä kerättiin olennaisesti 

valmistukseen ja hitsaukseen liittyviä seikkoja. Selvitystyössä havaittiin, että standardeissa ja 

ohjeistuksissa olevan tiedon tiivistäminen on erittäin haasteellista yksiselitteisesti ja 

tarkoituksenmukaisempaa onkin hyödyntää julkaisuja sellaisenaan tapauskohtaisesti. 

Julkaisujen käytettävyyttä hankaloittaa kuitenkin se, että julkaisuissa usein viitataan toisiin 

julkaisuihin.  

 

8.2 Putkiston osia valmistavan tehtaan tuotanto- ja hitsausautomaation konseptiratkaisun 

kehittäminen 

Esimerkkitapaus toimii hyvin mallina sille, miten putkistotehtaan automaatiolinjaa voidaan 

suunnitella ja kehittää. Esimerkkitapauksen avulla luotua mallia kapasiteettiarviosta ja 

työvaiheiden kestosta voidaan käyttää hyödyksi jatkossa asiakasprojektien yhteydessä. 

Kapasiteettiarvion tekeminen helpottuu, jos tiedetään tarkasti millaisia tuotettavat putket ovat. 

Se ovatko hitsit päittäishitsejä vai pienahitsejä vaikuttaa paljon hitsaukseen esimerkiksi 

railonvalmistuksen sekä liitoksen sovittelun ja asettelun kautta. Lähtötietoa tulee olla paljon ja 

sen tulee olla oikeanlaista ja hyödynnettävissä olevaa. Mallia tulee myös kehittää. Uusia 

laitteita tuotantoautomaation ja uusia hitsausprosesseja kehitetään jatkuvasti, joten mallissa 

käytettyjä laitteita joudutaan päivittämään jatkossa. Putkitehtaan malli ei kuitenkaan paljon 

muutu tuotetyyppien muutosten takia ja putkiston osien valmistuksen työvaiheet pysyvät 

jatkossakin samoina. Malliin voi tulla kuitenkin muutoksia, kun päästään testaamaan sen 

toimivuutta. Varsinaista tietoa toimivuudesta ei voida saada ennen konseptitasolla 

suunniteltujen työasemien varsinaista suunnittelua, valmistusta ja testausta. 

 

Kapasiteettiarvio määrittää suurelta osin sen, kuinka paljon ja mitä laitteita automaatiolinjaan 

sijoitetaan. Mitä tarkempi arviosta saadaan, sitä paremmin konseptiratkaisun malli vastaa 

todellisuutta. Yksittäisen työaseman tarkka työvaiheiden erittely parantaa kapasiteettiarvion 
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todenmukaisuutta. Myös se, pohjautuuko työvaiheiden suorittamiseen kulunut aika pelkkään  

arvioon vai onko käytettävissä todellista tietoa työvaiheen kestosta, vaikuttaa 

kapasiteettiarvioon. Kapasiteettiarvion käyttösuhde ilmoittaa työaseman työvaiheiden 

suorittamisajan suhteessa käytettävissä olevaan aikaan. Pienen käyttösuhteen omaavalla 

työasemalla läpimenoajat ovat pieniä eikä materiaali ole pitkään paikallaan. Mitä pienempi 

käyttösuhde on, sitä enemmän työasema on toimettomana. Toisaalta, mitä enemmän työasema 

on toimettomana, sitä enemmän sillä on aikaa mukautua tuotannon muutoksiin. Täten pieni 

käyttösuhde tuo työasemalle joustavuutta. Työasema, jonka käyttösuhde lähentelee sataa 

prosenttia, on lähes koko ajan työllistettynä. Suuri käyttösuhde pidentää läpimenoaikaa ja 

vähentää työaseman joustavuutta. Suuri käyttösuhde voi myös aiheuttaa tuotantoon niin 

sanotun pullonkaulan. Sopiva käyttösuhde valitaan tuotannon toimintamallien ja 

toimintastrategian mukaan.   

 

Tuotantoautomatiikalla voidaan suorittaa kaikki tai ainakin lähes kaikki työtehtävät, joita 

putkien valmistuksessa tarvitaan. Kuitenkin on aina pohdittava, mikä on yksittäiselle 

projektille oikea määrä automatiikkaa. Joitakin työtehtäviä on erittäin hankalaa toteuttaa 

automatiikan avulla. Vaikka automatiikka pystyisi suoriutumaan työtehtävästä, voivat 

investointikustannukset kohota liian suuriksi. Täten niin sanottu turha automatiikka tulee 

karsia pois. Automatiikan ja manuaalisen työn oikean ja tarvittavan suhteen arviointiin liittyy 

haasteita. Vaikka automaation määrä tuotannossa olisi suuri, tarvittaisiin tuotannossa silti 

operaattoreita, valvojia ja manuaalisten työvaiheiden tekijöitä. Automaattiset laitteet tekevät 

juuri sen, mitä varten ne on valmistettu ja mitä työvaiheita ne on ohjelmoitu suorittamaan. Jos 

laitteita ja sen toimintoja ei muuteta eikä laitteille ohjelmoida uusia työtapoja, käyvät laitteet 

esimerkiksi tuotetyyppien muuttuessa tarpeettomiksi.   

 

Vaikka automatiikalla voidaan korvata osin henkilötyötä, ei automatiikalla vain korvata, vaan 

myös muutetaan työnkuvia. Henkilötyö voidaan kohdistaa sellaisiin prosesseihin, joita 

automatiikalla ei voida suorittaa. Esimerkkinä tästä voidaan mainita adaptiivinen hitsaus. 

Automatiikan avulla säädetään hitsauksen onnistumiseen vaadittavia parametreja. Säätäminen 

tapahtuu ennalta määrättyjen parametrien tai algoritmien mukaan, joiden luomiseen tarvitaan 

ihmisen tekemää työtä. Myös ihmisen omaksumat erikoistiedot ja -taidot, joita tuotannossa ja 

hitsauksessa tarvitaan, on hankalaa siirtää automatiikan käytettäväksi.  
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Esimerkkitapaukseksi luotu malli on karkea malli oikeasta konseptisuunnittelusta. 

Esimerkiksi layoutin toimivuuteen ja asemien sijoitteluun saadaan enemmän tietoa, kun 

layout tehdään 3D-simulaatio-ohjelmalla. Jo pelkkä layoutin visuaalinen 3D-malli, ilman 

simulointia, tehostaa konseptisuunnittelua. Putkistotehtaan malli kehittyy asiakasprojektien 

myötä. Layoutin ohella myös laitteet muuttuvat, mutta putkiston osien valmistamiseen 

tarvittavat työvaiheet pysyvät lähes samoina. Työasemista on tarkoitus luoda modulaarisia ja 

parametrisia ratkaisuja, joita olisi helppo yhdistää toisiinsa ja muuttaa tarpeen mukaan. Mikäli 

automaattisen tuotantolinjan tuottavuutta halutaan parantaa entisestään, tulee kehittää myös 

ratkaisuja niihin työtehtäviin, jotka vielä hoidetaan manuaalisesti.  

 

8.3 Robottihitsausasema putkipalkkiliitoksen hitsaamiseen 

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda toimiva ratkaisu putkipalkkiliitosten automatisoituun 

hitsaamiseen.  Robottihitsausasema sekä sen käyttöliittymä ja ohjelmisto osoittautuivat 

käyttökelpoisiksi menetelmiksi työkappaleiden hitsaamiseen. Käyttöliittymällä saatiin luotua 

simulointimalli parametrisesta työkappaleesta ja työasemasta, jolla pystyttiin tarkastelemaan 

aseman toimintaa ennen todellista laserskannausta tai hitsausta. Mittaus pystyttiin 

suorittamaan simulointimallin perusteella ja mittausdatalla voitiin luoda tarkka malli 

hitsausrailosta. Käyttöliittymän avulla hitsaus pystyttiin suunnittelemaan hitsipalkojen 

luonnin avulla. Hitsipalkojen luonnin yhteydessä nähtiin samalla, missä asennossa poltin tulisi 

railoon nähden ja kuinka paljon tilaa hitsauspolttimelle jää. Tästä on suuri apu etenkin, kun 

putkipalkkiliitoksessa putkien välinen kulma pienenee. Käyttöliittymä ja ohjelmisto olivat 

lisäksi helppokäyttöisiä ja käyttäjäystävällisiä.  

 

Hitsauksen osalta asema osoitti myös toimivuutensa. Asemalla pystyttiin hitsaamaan halutut 

ja tarvittavat hitsit. Hitsausparametrien tarkemmalla säätämisellä ja hitsauspalkojen 

optimoinnilla voidaan saada hitsistä vielä laadultaan parempaa. Myös hitsausrailon 

optimoinnilla voidaan vaikuttaa hitsaustyön onnistumiseen. Hitsauksen optimoinnilla voidaan 

myös vaikuttaa positiivisesti hitsaukseen kuluneeseen aikaan. Robottihitsausasemalla kului 

yhden hitsipalon hitsaamiseen aikaa noin 220 s. Jos lasketaan Y-putkipalkkiliitoksen ja T-

putkipalkkiliitoksen pelkkään hitsaukseen kulunut aika, saadaan tuloksiksi noin 33 min Y-

putkipalkkiliitokselle ja noin 37 min T-putkipalkkiliitokselle. Y-putkipalkkiliitoksen aika 

asettui laskennalliseen väliin, noin 24–36 minuuttia. T-putkipalkkiliitoksen hitsaamiseen 

kulunut aika ylitti laskennallisen ajan, 22–33 minuuttia, joka perustui työkappaleen 
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suunnittelumallin railotilavuuteen ja MIG/MAG-prosessin hitsiaineentuottoon. Hitsaukseen 

kuluvaa aikaa voidaan vähentää esimerkiksi tehokkaammalla hitsausprosessilla kuten 

jauhekaarihitsauksella.   

 

Koska työkappaleille ei tehty hitsauksen jälkeen NDT- tai DT-testejä, ei tiedetä jäikö hitsiin 

hitsausvirheitä. Vaikka tutkimuksen päätarkoitus oli testata robottihitsausaseman toimivuutta, 

olisi tärkeää tietää myös jäikö hitsiin virheitä, jotta itse hitsausta voidaan kehittää. 

Hitsausvirheiden määrään voidaan vaikuttaa myös hitsausprosessin vaihdolla. Hitsin 

aloituskohtaa ei välttämättä tarvitse hioa, jos seuraava hitsipalko sulattaa aiempaa hitsipalkoa 

enemmän. Tällöin aloituskohta tasoittuu muuhun hitsiin nähden ja aloituskohdan mahdollinen 

hitsausvirhe poistuu. Robotisoitu jauhekaarihitsaus voi mahdollistaa putkipalkkiliitoksen 

hitsaamisen jatkuvalla pyörityksellä. Haasteen robotisoidulle jauhekaarihitsaukselle 

muodostaa kuitenkin jauheensyöttö- ja hallinta sekä kuonan irtoaminen.  

 

Putkipalkkiliitosten tuotannollista valmistusta ajatellen olisi hyödyllistä suunnitella 

joustavampi kiinnitin. Kiinnittimen tulee sopia monenmuotoisille kappaleille ja työkappaleen 

kiinnitys tulee olla helppoa ja nopeaa. Kiinnittimen tulee olla rakenteeltaan sellainen, ettei se 

häiritse hitsausta. Tällöin työkappaleen kiinnitys itse kiinnittimeen tulee sijaita 

mahdollisimman kaukana hitsattavasta kohdasta. Myös putkiliitoksen uumaputkien 

kokoonpano ja asettelu paarreputkeen on tarpeen automatisoida, jotta putkipalkkiliitoksen 

tuotannollisen valmistuksen läpimenoaikaa saadaan vähennettyä. Myös pohjapalon 

hitsaaminen automaattisesti voisi pienentää läpimenoaikaa hieman. Pohjapalon tärkeys 

kuitenkin puoltaa sen hitsaamista manuaalisesti tai osittain mekanisoidusti. Yksittäisen 

hitsipalon hitsaaminen manuaalisesti verrattuna automaattiseen hitsaamiseen ei toisi ajallisesti 

suurta etua. Pohjapalon automatisoituun hitsaukseen voi olla mahdollista käyttää modifioitua 

MIG/MAG- lyhytkaariprosessia, jolla voidaan hallita ilmarakovaihtelut. 

Robottihitsausaseman viemää tilaa voidaan pienentää optimoimalla robottitornin 

liikepituudet. Tarvittaessa robottitorni voidaan vaihtaa myös muunlaiseen robotin ulkoisena 

akselina toimivaan laitteeseen. Myös kappaleenkäsittelylaite voidaan optimoida oikeille 

työkappaleiden massoille sekä tarvittaville lineaari- ja pyöritysakseleille.  

 

Robottihitsausaseman toimivuudesta tuotannollisessa käytössä saadaan tietoa vasta sitten, kun 

asemaa käytetään tuotannon osana. Aseman simuloinnilla voidaan myös saada luotettavaa 
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tietoa aseman sopivuudesta muiden kuin tutkimuksessa hitsattujen työkappaleiden 

hitsaamiseen. Liitoksen sisäpuolista hitsausta tulee myös simuloida ja tutkia lisää. 

Robottihitsausasemasta olisi myös hyödyllistä luoda modulaariset ratkaisut eri 

putkipalkkiliitosten tyypeille. Joillakin työkappaleilla erilainen kappaleenkäsittelylaite voi 

parantaa aseman toimivuutta. Joissakin tapauksissa robottitornin vaihtaminen esimerkiksi 

portaalityyppiseen robotin siirtolaitteeseen voi parantaa aseman toimivuutta. Mikäli 

työkappaleen koko on tarpeeksi pieni, ei robotille välttämättä tarvita ulkoisia akseleita, jotta 

tarvittava työalue saadaan katettua.   
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9 YHTEENVETO 

 

 

Putkia ja putkimaisia kappaleita käytetään monissa eri teollisuuden aloissa ja moneen eri 

tarkoitukseen. Putket jaotellaan saumattomiin ja hitsattuihin putkiin niiden valmistustavan 

mukaan. Käyttökohteen asettamat vaatimukset määrittävät suurelta osin sen, käytetäänkö 

saumatonta vai hitsattua putkea. Eri käyttökohteet määrittävät myös, mitä materiaalia putki 

voi olla. Materiaalia valitessa tulee tarkastella materiaalin kemiallisia ja mekaanisia 

ominaisuuksia. Putkea harvoin käytetään pelkästään yksittäisenä osana vaan siihen lisätään 

usein yksi tai useampi putkiyhde. Putkiyhteitä käytetään muuttamaan putkiston suuntaa tai 

kokoa sekä mahdollistamaan putkistojen osien liittäminen toisiinsa. 

 

Offshore- ja laivateollisuuden parissa putkilla on tärkeä rooli. Aineensiirrossa putkia 

käytetään esimerkiksi öljy- ja kaasuputkissa sekä laivojen putkistoissa. Offshore-teollisuuden 

rakennusten tuki- ja runkorakenteet on myös usein valmistettu putkista. Kaksi edellä 

mainittua teollisuuden alaa asettavat erikoisvaatimuksia putkien käyttöä ja valmistusta 

ajatellen. Rajut käyttöolosuhteet ja suuret rasitukset ovat johtaneet erikoisvaatimuksiin, joita 

eri standardijärjestöt ja luokituslaitokset ovat laatineet. Näillä erikoisvaatimuksilla pyritään 

estämään mahdollisten virheiden ja onnettomuuksien syntyminen.  

 

Automaatiota käytettäessä voidaan alentaa tuotantokustannuksia ja parantaa tuotannon 

tehokkuutta. Tuotantoa arvioidaan tunnusluvuilla, jotka kuvaavat tuotannon tilaa ja 

tehokkuutta. Yksittäinen projekti, jossa tuotantoa halutaan muuttaa automatisoidummaksi, 

tulee analysoida ja suunnitella tarkkaan. Heti alusta alkaen on tärkeää tietää, millaisia tuotteita 

automaatiolla halutaan valmistaa ja kuinka paljon. Myös automaatiojärjestelmälle 

käytettävissä olevat tilat on hyvä määrittää automaatiosuunnittelun aikaisessa vaiheessa. 

Näiden tietojen pohjalta voidaan aloittaa konseptimaisen ratkaisun suunnitteleminen. 

Konseptiratkaisua kehitetään jatkuvasti todenmukaisempaan suuntaan, jotta voidaan luoda 

mahdollisimman kattava kuva tulevasta automaatiojärjestelmästä. Automaatiota 

suunniteltaessa tulee myös huomioida tuotannon materiaalivirran jouhevuus. 

Automaatiolaitteilla voidaan suorittaa sille osoitettuja tehtäviä nopeasti ja tehokkaasti. Nopea 

ja tehokas tuotanto edellyttää myös, että laitteille saadaan kuljetettua jatkojalostettavaa 

materiaalia tehokkaasti.  
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Tuotantoautomatiikka toimii usein yhdessä ihmisen kanssa. Ihminen suorittaa automatiikan 

kanssa yhteistyössä tiettyjä työtehtäviä, joita ei ole automatisoitu. Automatiikan ja ihmisen 

suorittamien työtehtävien määrän suhdetta voidaan käyttää kuvaamaan tuotannon 

automaatioastetta. Tuotannon automaatiotasoja voidaan kuvata myös esimerkiksi 

automaatiohierarkian avulla. Sopivan automaatiotason valinta tuotannolle on usein 

optimoitava tarkasti, jotta automaatiosta saadaan mahdollisimman paljon hyötyä 

hankintahetkellä ja tulevaisuudessa. Hitsaukselle on määritelty myös omat 

automaatioasteensa. Automaatioasteiden määrä ja määrittely vaihtelevat lähdeaineiston 

mukaan, mutta automaatioasteita on määritelty myös standardissa. Hitsauksen 

automaatioasteiden kärjessä on adaptiivinen hitsaus, jossa hitsauksen aikana anturein ja 

sensorein kerättyä tietoa käytetään reaaliaikaisesti hyödyksi hitsausparametrien ja liikkeiden 

säätöön. 

 

Putkien ja putkistojen valmistaminen sisältää useita eri työvaiheita. Valmistusprosessi alkaa 

usein putken puhdistuksella, jolla poistetaan epäpuhtauksia putken pinnalta. Puhdistuksen 

jälkeen putki leikataan pienempiin osiin, joko mekaanisilla tai termisillä 

leikkausmenetelmillä. Putkille voidaan tehdä myös taivutus. Hitsausta varten putkiston osa 

voidaan koota kokoonpanotelineelle tai -pöydälle, jossa putkiston osien sovitus yhteen 

helpottuu. Jotta putkien sovitus saadaan tehtyä suunnitellusti, tulee myös liitettävien pintojen 

olla huolellisesti valmistettu. Putkien liitoksissa käytetään usein päittäis- ja pienaliitosta, 

joissa molemmissa on eri railomuodot eri tilanteisiin. Myös yhde- ja haaraliitokset ovat 

yleisiä putkien liitosmuotoja, jotka tuovat valmistamiseen ja hitsaamiseen omat haasteensa. 

Putkien asettelun ja sovituksen jälkeen putket silloitushitsataan, jonka tarkoituksena on pitää 

liitettävät kappaleet paikallaan ennen varsinaista hitsausta.  

 

Automaatiojärjestelmissä käytetään usein hitsausprosesseina MIG/MAG-hitsausta, TIG-

hitsausta ja jauhekaarihitsausta. Putkien hitsaamisessa edellä mainitut prosessit ovat yleisesti 

käytössä. Hitsausprosesseista on kehitetty myös muunnelmia, joilla on parannettu tiettyjä 

ominaisuuksia kuten hitsauksen tuottavuutta. Hitsausprosessien muunnelmilla voidaan 

vaikuttaa myönteisesti myös hitsauksen laatuun. Hitsauksen laatu on laaja käsite, joka syntyy 

monien eri seikkojen yhdistelmänä. Hitsin laatu määritellään eri hitsiluokkina, jotka sallivat 

tietyn määrän laatupoikkeamia ja hitsausvirheitä. Hitsien tarkastusmenetelminä käytetään 

joko rikkovia tai rikkomattomia tarkastuksia. Automatisoidussa tuotannossa voidaan käyttää 
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automatisoituja tarkastusmenetelmiä, joilla saadaan lisättyä tarkastuksen nopeutta ja 

tehokkuutta. 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää konseptitasoinen hitsausautomaatioratkaisu 

putkiston osia valmistavaan tehtaaseen. Tavoitteena oli myös kehittää toimiva 

robottihitsausasema putkipalkkiliitoksen hitsaamiseen. Putkiston osia valmistavan tehtaan 

hitsausautomaatioratkaisua varten luotiin esimerkkitapaus, jonka avulla pystyttiin luomaan 

todellisuutta vastaava tilanne. Esimerkkitapauksen lähtötietojen perusteella luotiin tuotannon 

laitteille alustava kapasiteettiarvio ja laitelistaus. Näiden pohjalta voitiin luoda alustava layout 

tuotannon työasemille. Työssä huomioitiin myös työasemien väliset materiaalinsiirrot ja 

niiden automatisointi.  

 

Automatisoidun putkitehtaan työasemissa jatkojalostetaan putkea vaihe vaiheelta 

halutunlaiseksi. Työasemien päätoimintoja kuvailtaessa pyrittiin löytämään laivateollisuuden 

standardi- ja ohjeistusjulkaisuista ohjeita ja vaatimuksia kyseiseen työtehtävään liittyen. 

Tarkasteltavana oli kuusi eri julkaisua, jotka kaikki liittyivät laivateollisuuden putkien 

valmistukseen ja hitsaukseen. Automaattisen tuotannon tueksi tarvitaan aina myös ihmisten 

tekemää työtä. Usein työasemilla on operaattori valvomassa toimintaa. Myös 

materiaalinsiirtoihin tarvitaan usein ihmisten tekemää työtä. Kun ihmiset ja laitteet toimivat 

yhdessä, on tarpeen huomioida myös toiminnan turvallisuus.  

 

Esimerkkitapauksessa käsiteltiin, miten konseptitasoinen automaatiosuunnittelu voidaan 

toteuttaa ja millaisia tuotantolaitteita automatisoitu putkitehdas voi käyttää. Kapasiteettiarvion 

tarkkuutta voidaan parantaa tarkentamalla työasemien tehtävälistausta ja tehtäviin kuluvaa 

aikaa. Samalla tarkentuu työasemien määrä ja niiden viemä tila, joka taas tarkentaa layoutia. 

Layoutin suunnitteluun saadaan myös tarkkuutta käyttämällä 3D-simulaatiota. Sen avulla 

voidaan saada tarkka kuvaus automaatiolinjan toimivuudesta. Tuotantolaitteet kehittyvät 

myös ajan myötä tehokkaammiksi, tarkemmiksi ja nopeammiksi. Tuotantolaitteiden 

toimivuus voidaan todeta vasta, kun ne on suunniteltu, valmistettu ja käytössä 

tuotantolinjassa.  

 

Robottihitsausaseman kehittäminen putkipalkkiliitokselle aloitettiin selvittämällä 

työkappaleen mitoituksen ohjeita ja vaatimuksia viidestä eri standardi- ja ohjeistusjulkaisusta. 
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Samalla julkaisuista kerättiin tietoa muista putkipalkkiliitoksen valmistamiseen liittyvistä 

seikoista. Kerätyn tiedon perusteella suunniteltiin kaksi työkappaletta, joilla oli tarkoitus 

testata aseman toimivuutta. Robottihitsausasemaksi valittiin Pemamekin tiloissa jo valmiiksi 

ollut robottihitsausasema, joka koostuu kappaleenkäsittelylaitteesta, robottitornista ja 

robotista. Asemalle kehitettiin uusi käyttöliittymä, jolla voitiin luoda parametrinen malli 

työkappaleesta. Luodun mallin perusteella suoritettiin työkappaleen hitsausrailolle 

laserskannerimittaus. Mittausdatan perusteella luotiin hitsauspalkokartta, jonka mukaan 

robotti suoritti hitsauksen.  

 

Robottihitsausasemalla hitsattiin kaksi työkappaletta: 75-asteen Y-putkipalkkiliitos ja T-

putkipalkkiliitos. Asema toimi suunnitellulla tavalla ja työkappaleet saatiin hitsattua 

onnistuneesti. Koska työkappaleille ei tehty tarkastusta, on vaikea todentaa, onko hitsissä 

virheitä ja jos on, niin millaisia virheitä ja kuinka paljon. Hitsausparametrien tarkemmalla 

säädöllä ja hitsauspalkojen optimoinnilla voidaan hitsistä saada vielä parempi. 

Robottihitsausaseman tehokkuutta voidaan parantaa käyttämällä tehokkaampaa 

hitsausprosessia kuten jauhekaarihitsausta. Aseman viemää tilaa voidaan vähentää 

optimoimalla tarvittavat robottitornin liikepituudet ja kappaleenkäsittelylaitteen 

kuormankantokyky. Aseman toimivuus muille putkipalkkiliitoksille saadaan testattua vasta, 

kun asema on käytössä tuotannon osana. Ennen sitä robottihitsausaseman toimivuutta muille 

työkappaleille voidaan arvioida esimerkiksi simulointien avulla.   
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