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KESLA 2110T -autonosturin siirtopuomin teleskooppimainen rakenne koostuu kolmesta 

sisäkkäin menevästä puomista.  Näiden puomien muodonmuutokset ja mittavaihtelut ovat 

kriittisiä seikkoja siirtopuomin kokoonpantavuuden kannalta. Liian suuret 

muodonmuutokset ja mittavaihtelut aiheuttavat ylimääräistä työtä siirtopuomien 

kokoonpanossa, mikä lisää tuotteen läpimenoaikaa ja valmistuskustannuksia. 

 

Työssä pyrittiin selvittämään valmistusprosessin kriittisimmät osat kokoonpantavuuden 

kannalta sekä varmistamaan niiden vaikutus mittauksin. Valmistusprosessin ongelmakohtia 

selvitettiin ensin haastattelemalla tuotannon työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Saatujen 

tuloksien perusteella suunniteltiin tarkoituksenmukaiset mittausjärjestelyt, joilla 

valmistusprosessin ongelmakohdat voidaan todeta. Mittaukset suoritettiin kahdelle viiden 

siirtopuomin koesarjalle ja samalla kehitettiin valmistusprosessia. Puomien mittauksissa 

keskityttiin kokoonpanon kannalta kriittisiin mittoihin. Mittatuloksia arvioidaan 

toleranssien, standardien ja prosessien suorituskyvyn parametrien avulla. Työssä 

selvitettiin myös rullamuovauksen soveltuvuutta puomien valmistusmenetelmäksi sekä 

välyksen vaikutusta kokoonpantavuuden kehittämiseksi. 

 

Mittauksissa havaittiin mittavirheiden kertautuvan valmistusprosessin varrella. 

Kokoonpantavuuden kannalta kriittisimmät virheet ovat puomien alakotelon V-pohjan 

toislaitaisuus sekä puomien kieroutuminen hitsausvaiheessa. Puomien korkeus- tai 

leveysvaihteluilla ei ole suurta merkitystä, sillä niitä voidaan kompensoida liukupaloja 

säätämällä. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Lappeenranta University of Technology 

LUT School of Energy Systems 

LUT Kone 

 

 

Mikko Mutanen 

 

Development of the manufacture of telescopic boom. 

 

Master’s thesis 

 

2015 

 

119 pages, 74 figures and 38 tables. 

 

Examiners:  Professor Timo Björk 

 M.Sc. Paavo Hopponen 

 

Keywords: ultra-high-strength steel, crane, telescopic boom, roll forming, process 

capability, tolerance design 

 

The transfer boom of KESLA 2110T –crane has telescopic structure which consists of 

three nested booms. Deformations and dimensional variations of the transfer boom are 

critical aspects in terms of ability to assemble. Too large deformations and dimensional 

variations cause extra work at the transfer boom assembly, which increases the turnaround 

time and manufacturing costs of the product. 

 

The aim was to determine the most critical parts of the manufacturing process in terms of 

ability to assemble, and to evaluate the impact of these critical parts by measurements. 

Problems were first charted by interviewing the production workers and team leaders. 

Based on the results, appropriate measurement arrangements were planned. The 

measurements were carried out for two sets of five booms. Between these sets several 

measures were made to develop the manufacturing process. Measurements of booms 

focused on the critical dimensions of the assembly. Results are evaluated by means of 

tolerances, standards and process performance parameters. Study also examines suitability 

of the roll forming for boom manufacturing, as well as effect of clearance on the ability to 

assemble. 

 

In the assembly process the most critical factors are location of V-base of booms and 

twisting of the boom at welding phase. Booms height or width variation is not as relevant 

as they can be compensated by adjusting slides.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

µ Mitattu keskiarvo 

a Koteloissa alapuoli, koteloiden särmää lähinnä oleva reuna 

Cp Prosessin mahdollinen suorituskyky 

Cpk Prosessin toteutunut suorituskyky 

k Pituushitsatuissa puomeissa mittauspiste juuri hitsaussauman alapuolella 

Ne Ulkopuolisen puomin sisäkorkeus 

Npi Sisäpuolisen puomin ulkokorkeus 

Q Kokoonpanon välys 

Ql Liukupalojen ja niiden alustojen korkeus 

Qv Kokoonpanossa tarvittava välys  

Te Ulkopuolisen puomin sisäkorkeuden toleranssi 

Tpi Sisäpuolisen puomin ulkokorkeuden toleranssi 

Ttot Kokoonpanon kokonaistoleranssi 

Ttot,e Ulkopuolisen puomin korkeuden kokonaistoleranssi 

Ttot,pi Sisäpuolisen puomin korkeuden kokonaistoleranssi 

y Koteloissa yläpuoli, hitsaussaumaa lähinnä oleva reuna 

σ Mitattu keskihajonta 

 

± Kaksisuuntainen toleranssi 

LSL Lower specification limit, alempi toleranssiraja 

O Oikea reuna, nosturin ohjaamosta päin katsottuna oikea reuna 

pns Pienimmän neliösumman menetelmä 

RSS Root of Sum of Squares, neliösumman neliöjuuri 

SFS Suomen standardisoimisliitto SFS ry 

USL Upper specification limit, ylempi toleranssiraja 

V Vasen reuna, nosturin ohjaamosta päin katsottuna vasen reuna 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä diplomityö tehtiin osana MANU-ohjelmaa Kesla Oyj:lle Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston (LUT) ja Kesla Oyj:n yhteistyönä. MANU-ohjelma eli Future Digital 

Manufacturing Technologies and Systems on FIMECC:n alainen valmistustekniikkaan ja 

digitalisaation mahdollisuuksiin keskittynyt projekti, jonka valmisteluun osallistuu useita 

suuria suomalaisia metallialan yrityksiä ja instituutioita. 

 

Kesla Oyj on vuonna 1960 perustettu, pääasiassa Pohjois-Karjalassa toimiva yritys, jolla 

on toimipaikat Kesälahdella ja Joensuussa sekä tytäryhtiö Saksassa. Lisäksi Kesla Oyj:n 

tytäryhtiöllä MFG Components:lla on toimipaikat Ilomatsissa ja Tohmajärvellä. Yrityksen 

liikevaihto oli vuonna 2014 45,1 miljoonaa euroa ja yrityksessä työskenteli noin 300 

henkilöä. Yrityksellä on myyntiä yli 35 eri maahan ja yrityksen liikevaihdosta noin 2/3 

tulee viennistä. (Kesla Oyj, 2015a.) 

 

Kesla Oyj tarjoaa erilaisia ratkaisuja katkotun puutavaran, energiapuun tai kokorunkopuun 

käsittelyyn. Tuotevalikoimaan kuuluvat erilaiset nosturit puunkuormaukseen, 

kierrätysteollisuuteen ja metsäkoneisiin sekä erilaiset harvesterikourat, kahmarit, hakkurit 

ja traktorin metsävarusteet. (Kesla Oyj, 2015b.) 

 

1.1 Työn tausta 

Kesla Oyj:n Joensuun tehtaalla on havaittu autonostureiden siirtopuomien puomeissa 

mittavaihteluita ja muodonmuutoksia, jotka aiheuttavat turhia ongelmia ja ylimääräistä 

työtä kokoonpanovaiheessa. Siirtopuomin kokoonpanossa jatkepuomit eivät aina sovi 

sisäkkäin ilman liukupalojen ylimääräistä hiontaa ja uudelleen sovitusta. Liukupalojen 

hionta ja sovitus sekä hitsien ylimääräinen hionta lisää läpimenoaikaa ja 

valmistuskustannuksia. Ylimääräinen työmäärä vaihtelee muutamista minuuteista 

tunteihin, työntekijöiden kirjaaman kokoonpanoajan ollessa keskimäärin 6-7 tuntia. 

Puomien muodonmuutokset aiheuttavat ongelmia myös mahdollisissa vauriotilanteissa, 

kun varaosapuomi ei välttämättä käy paikalleen ilman sovitusta ja vastaavaa liukupalojen 

hienosäätöä. 
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Kokoonpano-ongelmia on havaittu jossain määrin lähes kaikissa nosturimalleissa. Tähän 

työhön valittiin esimerkkituotteeksi Kesla Oyj:n uuden sukupolven 2110T-autonosturi 

(kuva 1), jonka kokoonpanossa kohdataan usein ongelmia.  

 

 

Kuva 1. KESLA 2110T -autonosturi (Kesla Oyj, 2015b). 

 

KESLA 2110T -autonosturin kokoonpanossa merkittävin ongelma on siirtopuomin 

kokoonpano, jossa teleskooppipuomin eri osat sovitetaan tiukasti sisäkkäin. Siirtopuomiksi 

kutsutaan nosturin osaa, joka alkaa nosturin keskellä olevasta nivelestä ja päättyy kahmarin 

kiinnikkeisiin (kuvassa 1 vasemmalla). KESLA 2110T:n siirtopuomisto koostu kolmesta 

osasta: Siirtopuomista sekä jatkeista 1 ja 2 (kuva 2).  

 

Kuva 2. Siirtopuomikokonaisuus, vasemmalta oikealle: Siirtopuomi, jatke1 ja jatke2. 

 

Siirtopuomin alakotelo valmistetaan 5 mm ultralujasta Strenx 960MC -teräksestä. 

Siirtopuomin yläkotelo sekä ensimmäinen jatke valmistetaan 4 mm Ruukin Strenx 960MC-

teräksestä ja toinen jatke 4 mm erikoislujasta Strenx 650MC -teräksestä. Puomien 
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valmistus aloitetaan Kesla Oyj:n Kesälahden tehtaalta, jossa aihiot leikataan ja särmätään 

koteloiksi. Tämän jälkeen kotelot siirtyvät hitsattaviksi ja kokoonpantaviksi Joensuun 

tehtaalle.  

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

Työn tavoitteena on selvittää nykyisen valmistusprosessin ongelmakohdat sekä saada 

aikaan luotettavaa mittadataa, josta ongelmia aiheuttavat poikkeamat voitaisiin määrittää 

kvantitatiivisesti. Ongelmia selvitetään myös haastattelemalla tuotannon työntekijöitä, 

joilta saadaan arvokasta tietoa ongelmien käytännön vaikutuksista. Tavoitteena on myös 

etsiä valmistuksen ongelmakohtiin uusia ratkaisuja, tarjota toimenpiteitä nykyisen 

valmistusprosessin kehittämiseen sekä tutkia vaihtoehtoisia valmistusmenetelmiä. Työssä 

tutkitaan myös välyksen merkitystä tuotteen kokoonpantavuuteen.. Työssä pyritään 

ratkaisuihin, joilla voidaan parantaa tuotteen valmistettavuutta, lyhentää kokoonpanoaikaa 

ja parantaa lopputuotteen laatua.  

 

Työ rajataan KESLA 2110T -tyypin nosturin siirtopuomiin, jossa esiintyy usein 

kokoonpano-ongelmia. Työssä saatuja tuloksia voidaan soveltaa myös muihin nosturi- ja 

puomimalleihin, sillä valmistusprosessit ovat samat lähes kaikille Kesla Oyj:n 

nosturimalleille. 
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2 CASE: KESLA 2110T-AUTONOSTURI 

 

 

Keslan 2110T-autonosturi (kuva 3) on kahdella jatkeella varustettu 10 tonnimetrin 

autonosturi puutavaran kuormaukseen. Nosturia on saatavilla myös Z-mallin puomilla 

varustettuna sekä yksijatkeisena mallina. Esimerkkinä käytetyn kaksijatkeisen mallin 

ulottuvuus on 9.7 m tai 10.2 m, jonka omamassa on noin 2300 kg. Nosturi voidaan 

varustaa avohallintalaitteilla tai Keslan tarjoamilla hyttivaihtoehdoilla. Materiaalina 

nosturin puomikoteloissa käytetään ultralujaa Strenx 960MC sekä erikoislujaa Strenx 

650MC terästä ainevahvuuksina 5 mm ja 4 mm. Erikoisuutena nosturissa on siirtopuomin 

V-pohja, joka paikoittaa puomit keskelle ja pienentää sivuttaisvälystä. 

 

 

Kuva 3. KESLA 2110T varustettuna hytillä ja proG46-kahmarilla (Kesla Oyj, 2015b). 
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KESLA 2110T:n siirtopuomin valmistus aloitetaan Kesla Oyj:n Kesälahden tehtaalta 

kappaleiden aihioiden plasmaleikkauksella. Tämän jälkeen aihiot särmätään koteloiksi, 

jotka siirtyvät Joensuun tehtaalle hitsattaviksi. Joensuussa kotelot yhdistetään 

pitkittäishitsillä, jonka jälkeen puomirakenteeseen lisätään tarvittavat vahvikkeet, helat ja 

kiinnikkeet. Osien hitsauksen jälkeen puomien suurta paikoitustarkkuutta vaativat osat, 

kuten akselien holkit, koneistetaan mittatarkaksi. Koneistetut puomit siirtyvät 

maalaukseen, josta ne siirtyvät siirtopuomin kokoonpanoon. 

 

Kokoonpanossa puomeihin asetetaan liukupalat sisäpuolisen puomin takaosan ylä- ja 

alapinnalle sekä ulkopuolisen puomin etureunan ylä- ja alapinnalle. Lisäksi ulkopuoliseen 

puomiin asennetaan säädettävät liukupalat puomin sivuille. Näiden liukupalojen ja niiden 

alle asennettavien aluslevyjen avulla voidaan säätää puomin välys sopivaksi. 
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3 ONGELMIEN MÄÄRITYS 

 

 

Ongelmien tunnistaminen suoritettiin tutkimalla kappaleen mitoitusta ja tolerointia 

piirustuksista ja 3D-malleista sekä haastattelemalla eri työvaiheista vastaavia tuotannon 

työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Ongelmien määrityksellä pyrittiin selvittämään tutkittavan 

tuotteen valmistusprosessin ongelmakohtia tarkoituksenmukaisten mittausjärjestelyiden 

kehittämiseksi.  

 

3.1 Malli ja piirustukset 

Koteloiden aihioiden mitat siirrettään suoraan levityspiirustusten dxf-malleina 

leikkausasemaan. Mahdollista epätarkkuutta aihion leveyteen aiheuttaa k-kertoimen 

tarkkuus, jota ei ole määritetty koejärjestelyillä tai mitattu levyerien välissä, vaan säädetty 

kokemusten mukaan sopivaksi. K-kerrointa käytetään kappaleen oikaistun pituuden eli 

aihion leveyden laskennassa. K-kertoimeksi on asetettu siirtopuomin alakotelossa 0,4 ja 

muissa koteloissa 0,35. 

 

Piirustusten mitoituksessa ei ole aina käytetty riittävästi desimaaleja, minkä vuoksi 

särmäyksessä käytetyt mitat voivat poiketa jopa 0,5 mm tarkoista arvoista. Mitoituksissa 

on käytetty erilaisia toleransseja kohtuudella ja esimerkiksi aihiota tai kotelon mittoja ei 

ole toleroitu millään yleistoleranssilla. Aihion mittoihin ei ole myöskään asetettu erillisiä 

mittatoleransseja.  

 

Siirtopuomin koteloiden mittoihin on asetettu tarkat mittatoleranssit, mutta jatke1:lle ja 

jatke2:lle on asetettu mittatoleranssi vain ylälaidan leveydelle. Koteloiden kulmamitoille ei 

ole asetettu erillisiä toleransseja, vaan toleroidut toiminnalliset mitat aiheuttavat 

kulmamitoille tiettyjä rajoituksia. Hitsattujen koteloiden mitat on toleroitu pääasiassa 

hitsattujen rakenteiden yleistoleranssilla EN ISO 13920-B, mutta puomien korkeuksille on 

asetettu myös mittatoleranssit. (SFS-EN ISO 13920, 1996, s.5.) 

 

Hitsaukseen liittyen on otettava huomioon, että 3D-mallissa on jätetty koteloiden väliin 

ilmarakoa vaihtelevasti, eivätkä mallien todelliset korkeusmitat aivan täsmää piirustuksissa 

esitettyihin korkeusmittoihin. Poikkeamat ovat vähäisiä ja pysyvät valmistustoleranssien 
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sisällä, mutta eroavat piirustuksista seuraavasti: siirtopuomi: +0.15 mm, jatke1: -0.03 mm 

ja jatke2: -0.25 mm. Korkeusmittojen vaihtelu vaikuttaa ilmaraon suuruuteen. 

Leveysmitoissa ei mallin ja piirustuksien välillä ole eroa.  

 

Mikäli osat valmistetaan piirustusten mukaisesti, niissä esiintyviä mittatoleransseja 

noudattaen, ei osien hitsausvaiheen yhteensovittamisessa pitäisi ilmetä ongelmia. 

Hitsausvaiheessa puomin tasomaisuuden vaihtelut nousevat mittatoleransseja 

merkittävämmäksi tekijäksi. Vaikka leikkausmittoja ei ole toleroitu, särmäysvaiheen 

toleranssit edellyttävät aihiolta huomattavasti parempaa mittatarkkuutta kuin itse aihion 

piirustukset. Kaikkia mittoja ei ole toleroitu, mutta niihin vaikuttavat välillisesti muut 

toleranssit. Siirtopuomille sallitaan hitsauskuvissa korkeusheittoa +1,0 mm, jatke1:lle  

±0,5 mm ja jatke2:lle ±0,5 mm. Nämä heitot olisivat vielä kompensoitavissa liukupaloja 

säätämällä, eivätkä luultavasti aiheuttaisi ongelmia kokoonpanossa. 

 

3.2 Leikkaus 

Plasmaleikkauksessa ongelmaksi on havaittu plasmaleikkauskoneen arinan epätasaisuus, 

joka mahdollisesti aiheuttaa kappaleisiin mittaepätarkkuutta. Leikkauskone ja arina on 

esitetty kuvassa 4. Ongelmalliseksi kohdaksi on havaittu nestix-työpistettä lähinnä oleva 

nurkka, kuvassa 4 taka-oikealla. Käytössä olevalla leikkausmenetelmällä ja – laitteella 

päästään, kokemusperäisesti todettuun noin ± 1,2 mm tarkkuuteen. Plasmaleikkauskoneen 

polttimen kuluessa leikkaussäde alkaa kallistua poikittain leikkausrailoon nähden ja 

leikkausrailosta tulee vino, mikä voi myös osittain aiheuttaa kappaleiden mittaheitot. Myös 

polttoleikattujen kappaleiden mitoituksen periaatteissa on epäselvyyttä suunnittelijoiden ja 

polttoleikkauksesta vastaavien henkilöiden välillä. 
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Kuva 4. Kesla Oyj:n Kesälahden tehtaan plasmaleikkauslaitteisto ja leikkausarina. 

 

3.3 Särmäys 

Särmäyksessä suurimmat ongelmat johtuvat mahdollisista materiaalin ominaisuuksien 

vaihteluista, jotka aiheuttavat särmättäviin kappaleisiin epätarkkuutta. Myös aihion 

mittojen vaihtelut aiheuttavat särmättyihin kappaleisiin mittaheittoja. Särmättävissä 

aihioissa on myös jonkin verran aukkoja lähellä särmäyslinjaa, jotka eivät särmäydy 

suunnitellusti. Särmäyslinjan läheiset aukot aiheuttavat kappaleissa myös laajempia 

muodonmuutoksia, kuten särmättävän kulman vajausta. Liian lähellä särmäyslinjaa 

sijaitsevista liukupalojen rei’istä tulee soikeita ja väljiä, jolloin liukupalat joudutaan 

poikkeuksellisesti liimaamaan paikalleen. Särmäyskulman vajaus aiheuttaa ongelmia 

koteloiden pituushitsausvaiheessa kun koteloita sovitetaan yhteen. Näitä ongelmia on 

esitetty kuvissa 5 ja 6. 
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Kuva 5. Jatke2 liukupalojen reikien muodonmuutokset, reiän yläreuna vääristyy. 

 

 

Kuva 6. Siirtopuomin alakotelon muodonmuutokset, puomin päätyreuna jää korkeaksi. 
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Aihion mittojen vaihtelu aiheuttaa alakotelon V-pohjan epäkeskisyyttä. Alakotelosta 

särmätään ensin toinen kylki, sitten keskisärmä ja viimeiseksi toinen kylki. Tällöin kylkien 

mitat saadaan oikeaksi, koska ne särmätään särmäyspuristimen vasteen avulla. 

Keskisärmän sijainti vaihtelee aihionleveyden mukaan. Tämä aiheuttaa ongelmia 

kokoonpanossa, mikäli sisäkkäisten puomien V-pohjat ovat erikeskeiset. 

 

3.4 Hitsaus 

Ultralujan Strenx 960MC -teräksen tai erikoislujan Strenx 650MC -teräksen hitsaukseen ei 

ole tehty erillisiä pWPS/WPS:iä vaan hitsausarvot perustuvat hitsaajan kokemukseen ja 

arvioon sekä aiemmin esiohjelmoituihin hitsausparametreihin. Toimivaksi todettuja 

hitsausarvoja ei ole dokumentoitu erikseen, vaan tärkeimmät parametrit löytyvät 

hitsauskoneiden lisäksi hitsaajien muistista. Pituushitsauksen lämmöntuonti on tarkastettu 

ja havaittu oleva valmistajan ilmoittamalla suositellulla alueella. 

 

Päittäisliitoksen hitsauksessa käytetään hitsaustornia, jonka käyttö pitkittäishitsauksessa on 

osoittautunut hankalaksi huonon hitsin näkyvyyden takia. Siirtopuomi on tarkoitettu 

hitsattavaksi I-railoon ja jatkeet V-railoon, mutta käytännössä kaikki puomit hitsataan I-

railoon. Railomuoto vaihtelee ilmaraon suuruuden mukaan. Pienellä ilmaraolla hitsaaja voi 

tarvittaessa valmistaa V-railon, kun taas liian suurella ilmaraolla voidaan hitsata I-railoon.  

 

Hitsaaja säätää ilmaraon avulla puomin korkeuden oikeaksi, koska koteloiden 

korkeusmitoissa on esiintynyt jonkin verran vaihtelua. 3D-mallissa on jätetty ilmarakoa 

siirtopuomiin 0,5 mm, jatke1:een 1,7 mm ja jatke2:een 0,78 mm, mutta todellinen ilmarako 

määrittyy puomin kokonaiskorkeuden perusteella.  

 

Siirtopuomin hitsauksessa on ohjeistettu kiinnittämään juurituki yläkoteloon. 

Siirtopuomissa on kuitenkin käytössä 4 mm yläkotelo ja 5 mm alakotelo, jolloin juurituen 

takia sisäreunat ovat tasan ja ulkoreunaan muodostuu noin 1 mm pykälä, mikä on 

päinvastaisella puolella kuin olisi suunniteltaessa tarkoitettu. 

 

Hitsauksessa syntyy myös tahattomasti lisätyötä kokoonpanoon, kun hitsit ovat annettuja 

mittoja leveämmät tai pidemmät. Tällöin kokoonpanossa joudutaan turhaan hiomaan sekä 

uudelleen maalamaan esimerkiksi lukitussokkien ja laippojen paikkoja. Myös hitsattavien 
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osien paikoitusvirheet aiheuttavat paljon ylimääräistä työtä kokoonpanopaikalla. Yksi 

esimerkki liian suuresta hitsistä on esitetty kuvassa 7. Akselin päässä sijaitseva lukituslevy 

ei mahdu uraan ilman hitsin hiontaa. 

 

 

Kuva 7. Liian leveä hitsi akselin lukituslevyn urassa. 

 

3.5 Kokoonpano 

Kokoonpanossa ongelmaksi muodostuvat valmistusprosessin epätarkkuudesta johtuvat 

muodonmuutokset ja mittaheitot. Liian leveät tai kapeat aihiot aiheuttavat puomin V-

pohjan toislaitaisuutta ja kotelorakenteiden mittaheittoa. Liian lähellä särmäyslinjoja 

sijaitsevat aukot aiheuttavat koteloihin paikallisia muodonmuutoksia ja mittaepätarkkuutta. 

Hitsauksessa tapahtuvat muodonmuutokset hankaloittavat myös osaltaan puomien 

sovitusta. Puomien muodonmuutosten takia puomiparit joudutaan aina sovittamaan 

toisiinsa nähden ja säätämään liukupalojen aluslevyillä välys oikeaksi. Mikäli 

muodonmuutokset ovat suuria tai esimerkiksi puomin V-pohja ei ole keskellä, joudutaan 

liukupalat sovittamaan ja hiomaan yksi kerrallaan tarkoituksenmukaisiksi. 

 

Erilaiset osien paikoitusvirheet ja liian suuret hitsit aiheuttavat myös ylimääräistä hiomista, 

koska kokoonpanossa tarvittavat osat eivät välttämättä mahdu oikeille paikoilleen. 

Esimerkkejä tästä ovat erilaiset lukituslevyt ja lukkorenkaat, jotka eivät liian suurten 

hitsien tai paikotusvirheen takia mahdu paikalleen. 
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4 MITTAUKSET JA MITTAUSTULOSTEN ARVIOINTIMENETELMÄT 

 

 

Mittauksia varten valmistettiin viiden siirtopuomikokonaisuuden koe-erä, joiden mittoja 

mitattiin valmistusprosessin eri vaiheiden jälkeen. Mittauksen otoskoko on suhteellisen 

pieni, mutta suuremman otoskoon mittaukset eivät olisi olleet tällä aikataululla ja tuotteella 

mahdollisia. Otoskoko arvioitiin riittäväksi antamaan tietoa valmistusprosessin 

suurimmista ongelmakohdista. Mittauksissa keskityttiin etenkin puomien sovituksessa 

kriittisiin mittoihin, joita pyrittiin selvittämään ongelmia määritettäessä. Mittauksissa 

käytettiin pääasiassa sellaisia mittavälineitä, joilla voitaisiin suorittaa mittauksia myös 

osana tuotantoprosessia. 

 

Kesla Oyj:n Kesälahden tehtaalla mittaukset suoritettiin plasmaleikatuille aihioille ja niistä 

särmätyille koteloille. Joensuun tehtaalla mittaukset suoritettiin hitsauksien jälkeen. 

Kotelot mitattiin pituushitsauksen jälkeen ja lisää mittauksia suoritettiin vielä kun kaikki 

vahvikkeet ja tarvittavat komponentit oli hitsattu.  

 

Komponentit numeroitiin 1-5, jotta mahdollisten mittaheittojen vaikutuksia voitaisiin 

seurata pitkin valmistusprosessia. Lisäksi kotelot hitsattiin yhteen numeropareittain, 

esimerkiksi yläkotelo numero 1 liitettiin alakoteloon numero 1. Näin kokoonpanossa 

voidaan arvioida mittaheittojen vaikutusta kokoonpantavuuteen. 

 

Mittauksissa käytetyt mittavälineet, mittaustarkkuudet sekä arvioidut mittausvirheet on 

esitetty taulukossa 1. Mittaustuloksia tulkittaessa tulee ottaa huomioon pieni otoskoko ja 

vain yhden henkilön suorittamat mittaukset samoilla mittavälineillä. Tästä huolimatta 

mittaustuloksista voidaan saada selville vaihtelua aiheuttavat prosessit ja tekijät. 
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Taulukko 1. Käytetyt mittausvälineet 

Mittausväline Mitan lukematarkkuus Arvioitu mittausvirhe ± 

Työntömitta 500mm 0,02mm 0,2mm 

Työntömitta 500mm 0,05mm 0,2mm 

Rullamitta 5m 1mm 1mm 

Astemitta 1° 1° 

 

Mittaustuloksia analysoidessa arvioidaan kappaleiden laatua vertaamalla mitattuja arvoja 

annettuihin toleranssirajoihin. Lisäksi valmistusprosessin suorituskykyä arvioidaan 

tilastollisessa laadunhallinnassa ja Six Sigmassa käytetyillä muuttujilla Cp, Cpk sekä 

prosessin tuottavuudella. Six Sigma laadun kehittämismenetelmä ja laatujohtamisen 

työkalu, joka perustuu tilastotieteeseen ja prosessien laadun mittaamiseen. Six Sigmassa 

pyritään kehittämään prosessien suorituskykyä ja vähentämään prosessin suorituskyvyn 

vaihteluita. (Yang & El-Haik, 2003, s. 21, 35.) 

 

4.1 Standardit 

Mittaustuloksia verrataan piirustuksissa esitettyihin mittatoleransseihin sekä 

prosessikohtaisiin yleistoleransseihin. Kesla Oyj ei ollut määrittänyt jokaiselle työvaiheelle 

yleistoleranssia, vaan käytetyn yleistoleranssin tarkkuusluokan valinta perustui käytössä 

olevaan tietoon prosessin mahdollisesta tarkkuudesta sekä Kesla Oyj:n alihankkijoiden 

käyttämiin toleransseihin vastaavissa tuotteissa. Hitsauksen yleistoleranssille on määritetty 

tarkkuusluokka kappaleiden piirustuksissa. Käytetyt yleistoleranssit sekä niiden 

tarkkuusluokat on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Mittaustulosten arvioinnissa käytetyt yleistoleranssit. 

Toleranssi Toleranssiluokka 

SFS-EN ISO 9013 

Terminen leikkaus. Termisesti leikattujen 

pintojen luokittelu. Laatuluokat. 

Geometriset tuotemäärittelyt ja 

laatutoleranssit. 

luokka 2 

SFS 5803 (kumottu) 

Meistotekniikka. Leikatut taivutetut ja 

syvävedetyt teräskappaleet. 

Yleistoleranssit. 

luokka c (karkea) 

SFS-EN ISO 13920 

Hitsaus. Hitsattuja rakenteita koskevat 

yleistoleranssit. Pituus- ja kulmamitat. 

Muoto ja sijainti. 

luokka B. 

 

Meistotekniikan standardi SFS 5803 on kumottu, koska se pohjautuu standardiin DIN 

6930, teil 2:1989, joka kumottiin vuonna 2014. Meistotekniikalle ei ole julkaistu uutta 

SFS-standardia, joten SFS 5803 on vielä yleisesti käytössä. 

 

4.2 Prosessin suorituskykyindeksit Cp, Cpk ja prosessin tuottavuus 

Suorituskykyindeksit Cp ja Cpk ovat SixSigmassa käytettyjä tilastollisen laadunhallinnan 

työkaluja, joilla arvioidaan prosessien laadullista suorituskykyä. Cp on prosessin 

mahdollinen suorituskyky ja Cpk on prosessin toteutunut suorituskyky. Nämä muuttujat 

kuvaavat prosessissa havaitun hajonnan ja annettujen toleranssirajojen suhdetta. Mikäli 

arvot ovat pieniä, ovat kappaleelle asetetut toleranssit liian tiukat suhteessa prosessin 

tarkkuuteen tai prosessilla on liian suuri hajonta. Näiden muuttujien laskennassa käytetään 

otoksesta laskettua keskihajontaa σ ja keskiarvoa µ, joiden tarkkuus on riippuvainen 

otoskoon suuruudesta sekä mittausmenetelmän tarkkuudesta. Molempien tunnuslukujen 

laskennassa oletetaan otannan mittaustulosten olevan normaalijakautuneita. (Montgomery, 

2009, s. 354-355; Pearn,  Wu & Wu, 2014, s. 2007.) 
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Cp kuvaa prosessin mahdollista suorituskykyä mitatulla keskihajonnalla, mikäli mitatun 

suureen keskiarvo olisi annetun toleranssialueen keskellä. Muuttujan avulla voidaan 

arvioida käytetyn valmistusmenetelmän tarkkuutta ja sitä ovatko toleranssit asetettu 

esimerkiksi liian tiukoiksi. Cp lasketaan yhtälöllä 1. (Montgomery, 2009, s. 354; Pearn, Wu 

& Wu, 2014, s. 2007.) 

 

𝐶𝑝 =
𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿

6𝜎
    (1) 

 

Yhtälössä 1 Cp on prosessin mahdollinen suorituskyky, USL on Upper specification limit 

eli ylempi toleranssiraja, LSL on Lower specification limit eli alempi toleranssi raja ja σ on 

mitattu keskihajonta. 

 

Cpk on prosessin toteutunut suorituskyky ja se kuvaa prosessin kykyä tuottaa laadullisesti 

kelpaavia tuotteita. Cpk:n laskennassa käytetään mitattua keskihajontaa ja keskiarvoa. 

Tunnusluvun avulla voidaan arvioida onko prosessin vaihtelut sallitulla välillä ja kuinka 

monta prosenttia valmistetuista tuotteista läpäisee asetetut toleranssivaatimukset. Cpk:n 

tavoitearvona pidetään yleisesti Cpk>1, jolloin vähintään 99,73 % tuotteista on ±3σ 

vaihtelun sisällä ja saavutetaan niin sanottu kolmen sigman laatusuorituskyky. Kesla Oyj ei 

ole asettanut tuotteilleen erillistä Cpk tavoitetta, sillä tuotteiden mittatarkkuutta ei vielä 

seurata järjestelmällisesti. Mittaustulosten analysoinnissa tavoitteena pidetään Cpk:n arvoa 

1. Cpk lasketaan yhtälöllä 2. (Montgomery, 2009, s. 28, 355; Pearn,  Wu & Wu, 2014, s. 

2007.) 

 

𝐶𝑝𝑘 = 𝑀𝑖𝑛 [
𝑈𝑆𝐿−𝜇

3𝜎
,

𝜇−𝐿𝑆𝐿

3𝜎
]   (2) 

 

Yhtälössä 2 Cpk on prosessin toteutunut suorituskyky, USL on Upper specification limit eli 

ylempi toleranssiraja, LSL on Lower specification limit eli alempi toleranssi raja, σ on 

mitattu keskihajonta ja µ on mitattu keskiarvo. 

 

Cp:n ja Cpk:n tarkkuus on riippuvainen otoskoosta, sillä niiden laskennassa käytetty 

keskihajonta lasketaan otannasta ja se on aina arvio prosessin hajonnasta (Montgomery, 

2009, s. 28, 351). Otoskoon kasvaessa myös keskihajonnan tarkkuus paranee. Tässä työssä 
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näitä tunnuslukuja käytetään esimerkkinä niiden käytöstä laadunhallinnan työkaluna. 

Esimerkiksi Cp antaa hyvän kuvan prosessin suorituskyvyn ja asetettujen toleranssien 

suhteesta. Suuremmalla otoskoolla saavutettaisiin parempi tarkkuus määritettäessä 

prosessien todellisia suorituskykyjä. 

 

Prosessin tuottavuus on parametri, joka kuvaa prosenttiosuutta kaikista valmistusprosessin 

tuottamista kappaleista, jotka täyttävät toleranssien asettamat vaatimukset. Prosessin 

tuottavuuden laskennassa oletetaan prosessin tuottamien kappaleiden mittojen olevan 

normaalijakautuneita. Prosessin tuottavuus lasketaan normaalijakauman kertymäfunktion 

avulla yhtälöllä 3. (Montgomery, 2009, s. 82-83.) 

 

𝑃{𝑥 ≤ 𝑎} = 𝑃 {𝑧 ≤
𝑎−𝜇

𝜎
} = 𝛷 (

𝑎−𝜇

𝜎
)   (3) 

 

Yhtälössä 3 P on todennäköisyys, a on ylempi tai alempi toleranssiraja, µ on keskiarvo, σ 

on keskihajonta ja Φ on normitetun normaalijakauman kertymäfunktion arvo. 
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5 MITTAUSTULOKSET 

 

 

Kappaleiden mittauspisteet on numeroitu 1-3 siten, että mittauspiste 1 on ensimmäinen 

nosturin ohjaamosta katsottuna, mittauspiste 2 on keskellä ja mittauspiste 3 on nostopäätä 

lähinnä oleva mittauspiste. Kätisyys on määritelty siten, että mittauksissa käytetty 

alakotelon oikea ja yläkotelon oikea ovat pari sekä nosturin ohjauspisteestä katsottuna 

oikealla. Yläreunalla tarkoitetaan koteloissa hitsausreunaa ja alareunalla särmäysten puolta. 

Valmiissa puomissa yläreunalla tarkoitetaan lopullisessa kokoonpanossa yläpuolella olevaa 

osaa (kuvassa 8 ylhäällä) ja oikealla puolella nosturista katsottuna oikeaa puolta (kuvassa 8 

katsojaa päin).  Kuvassa 8 on esitetty siirtopuomikokonaisuuden mittauspisteiden sijainti. 

Kaikki mittaukset läpi valmistusprosessin suoritettiin näistä kohdista. Tarkemmat 

mittauspisteet on esitetty valmistusvaihekohtaisissa mittaustuloksissa. 

 

 

Kuva 8. Mittapisteiden sijainnit valmiissa puomeissa. 

 

5.1 Aihiot 

Aihioiden mittaukset suoritettiin käyttäen 500 mm työntömittaa sekä 5 m rullamittaa. 

Mittausepätarkkuutta aiheuttavaksi tekijöiksi arvioitiin mahdolliset leikkausreunan 

epäpuhtaudet ja muodonmuutokset sekä nurkkapyöristysten epätasaisuudet. Mittaukset 

suoritettiin Kesla Oyj:n Kesälahden tehtaalla välittömästi plasmaleikkauksen jälkeen 

kappaleiden jäähdyttyä. Leikkausreunat tarkastettiin silmämääräisesti ja puhdistettiin 

leikkausjäänteistä tarvittaessa. Aihiot numeroitiin 1-5, jonka jälkeen niistä mitattiin leveys 

kolmesta eri kohdasta sekä tarkistettiin ristimitta. Aihion leveyden mittauspisteet on 

esitetty kuvassa 9. 

 



26 

 

 

Kuva 9. Aihion leveyden mittauspisteet, kappaleen keskellä ja noin 100mm kappaleen 

päistä. 

 

Siirtopuomin ja jatke1:n aihiot on valmistettu Ruukin Strenx 960 MC:stä ja jatke2:n aihiot 

Ruukin Strenx 650MC:stä. Siirtopuomin alakotelon aihiossa levynpaksuus on 5 mm ja 

muissa osissa levynpaksuus on 4 mm. Mitattuja aihioita on esitetty kuvassa 10. 

 

 

Kuva 10. Leikatut aihiot valmiina mitattavaksi. 

 

Saatuja mittaustuloksia verrataan SFS-EN ISO 9013 -standardiin, joka määrittelee termisen 

leikkauksen standardit ja mittatoleranssit. Standardissa on kaksi luokkaa, joista luokka 1 on 

tarkempi ja antaa ainepaksuuksille 3,15…6,5 mm, nimellismitalle 125…1000 mm, 

toleranssiksi ±0,5 mm. Vastaavasti SFS-EN ISO 9013 luokka 2 antaa nimellismitalle 
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315…1000 mm toleranssiksi ±1,2 mm ja nimellismitalle 125…315 mm ±1,1 mm, joka 

vastaa myös hyvin mittatarkkuutta, joka käytetyllä leikkauslaitteistolla saavutetaan. 

Standardi on voimassa vain kappaleille, joiden pituus/leveys -suhde on pienempi kuin 4:1. 

Tämä vaatimus ei täyty näiden leikattujen aihioiden kohdalla, mutta standardin 

vaatimuksia voidaan käyttää suuntaa-antavana toleranssina. Toleranssin arviointiin 

käytetään kolmen leveysmittauspisteen keskiarvoa. (SFS-EN ISO 9013, 2003, s.34, 36.) 

 

5.1.1 Siirtopuomin aihiot 

Siirtopuomin yläkotelon aihion koekappalekohtaisten leveyden mittaustulosten ja 

tavoitemitan erotus on esitetty kuvassa 11. Taulukossa 3 on esitetty mittauksen 

tunnuslukuja. Kappaleiden ristimitoissa ei ilmennyt mittausvirhettä suurempia vaihteluita.  

 

 

Kuva 11. Siirtopuomin yläkotelon aihio, tavoiteleveys 484,52 mm. 
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Taulukko 3. Siirtopuomin yläkotelon aihion mittausten tunnuslukuja 

  Leveys 

Toleranssi 484,52±1,2mm 

Keskiarvo 484,41 

Keskihajonta 0,45 

MIN 483,62 

MAX 485,10 

Vaihteluväli 1,48 

Cp 0,894 

Cpk 0,809 

Prosessin 
tuottavuus 

99,07 % 

 

Yläkotelon aihioiden sisäisissä mittaustuloksissa ei esiinny suurta vaihtelua, joten 

kappaleiden reunojen voidaan todeta olevan samansuuntaiset. Kappaleiden välillä esiintyy 

jonkin verran vaihtelua, mutta mittaustulosten keskiarvo on kuitenkin hyvin lähellä 

tavoitemittaa. Vaihteluväli on noin 1,5 mm, jolla voidaan olettaa olevan jonkin verran 

vaikutusta kappaleen tarkkuuteen särmäyksessä. Mikäli aihion suurin mittaheitto siirtyisi 

sellaisenaan särmättyyn koteloon, tulisi kotelosta 0,9 mm liian kapea, kun kotelon 

alareunan leveyden toleranssi on ±0,5 mm. 

 

Yläkotelossa prosessin toteutunut suorituskyky Cpk jää hieman tavoitteesta, mutta on hyvin 

lähellä prosessin mahdollista suorituskykyä Cp. Yläkotelon aihiot täyttävät standardin SFS-

EN ISO 9013 luokan 2 mukaiset vaatimukset. 

 

Siirtopuomin alakotelon aihion mittaustulosten ja tavoitemitan erotus on esitetty kuvassa 

12. Taulukossa 4 on esitetty mittauksen tunnuslukuja. Siirtopuomin alakoteloita 

valmistettiin poikkeuksellisesti 6 kappaletta. Alakotelon aihioiden ristimitoissa ei ilmennyt 

heittoa.  
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Kuva 12. Siirtopuomin alakotelon aihio, tavoiteleveys 454,4 mm. 

 

Taulukko 4. Siirtopuomin alakotelon aihion mittausten tunnuslukuja. 

  Leveys 

Toleranssi 454,45±1,2mm 

Keskiarvo 454,22 

Keskihajonta 0,32 

MIN 453,74 

MAX 454,76 

Vaihteluväli 1,02 

Cp 1,241 

Cpk 1,005 

Prosessin 
tuottavuus 

99,87 % 

 

Aihioiden sisäisissä mittaustuloksissa ei esiinny suurta vaihtelua. Kappaleiden välilläkin 

vaihtelu on suurimmillaan noin 1 mm. Mittausten keskiarvo on lähellä tavoitetta ja 

keskihajonta on pientä noin 0,32 mm. Mikäli suurin mittausheitto siirtyisi särmättyyn 

tuotteeseen, lyhentäisi se V-pohjan toista kylkeä 0,71 mm, joka ylittää alakotelon leveyden 

toleranssin ±0,5 mm. 

 

Siirtopuomin alakotelon aihioiden leikkauksen mittatarkkuus on hyvä, vaikkakin 

yksittäisiä aihioita löytyy, joissa mittaheittoa on koteloiden toleranssirajoja enemmän. 

Prosessin Cpk yltää juuri yli tavoitellun arvon ja on lähellä prosessin mahdollista 
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suorituskykyä Cp. Kaikki siirtopuomin alakotelon aihiot täyttävät standardin SFS-EN ISO 

9013 luokka 2 mukaiset vaatimukset. 

 

5.1.2 Jatke1-aihiot 

Jatke1:n yläkotelon aihioiden tavoitemitan ja mittaustulosten erotus on esitetty kuvassa 13. 

Mittauksen tunnuslukuja on esitetty taulukossa 5. Jatke 1 yläkotelon aihion ristimitassa 

esiintyi enintään 2 mm vaihteluita, jotka selittyvät mittausepätarkkuudella ja nurkkien 

pyöristyksillä. 

 

 

Kuva 13. Jatke1 yläkotelon aihio, tavoiteleveys 414,52 mm. 

 

Taulukko 5. Jatke1 yläkotelon mittausten tunnuslukuja. 

  Leveys 

Toleranssi 414,52±1,2mm 

Keskiarvo 414,54 

Keskihajonta 0,70 

MIN 413,28 

MAX 415,32 

Vaihteluväli 2,04 

Cp 0,570 

Cpk 0,560 

Prosessin 
tuottavuus 

91,27 % 
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Jatke 1 yläkotelon aihiot leikattiin leikkausarinan kohdassa, jossa leikatuilla kappaleilla on 

jo aiemmin havaittu mittaepätarkkuutta. Kappaleiden sisäiset mittaustulokset ovat hyvin 

johdonmukaiset, mutta kappaleiden välillä esiintyy kohtalaisesti vaihtelua. Mittausten 

vaihteluväli on 2,04 mm ja hajonta 0,7 mm. Keskiarvolla mitattuna mittaustulokset ovat 

todella lähellä haluttua leveyttä. Mikäli suurin mittavirhe siirtyisi sellaisenaan valmiiseen 

kappaleeseen, kaventaisi se kotelon kokonaisleveyttä 1,24 mm, joka ylittää koteloiden 

leveyden toleranssirajat. 

 

Yläkotelon leikkauksessa esiintyy muita koteloita enemmän hajontaa, joka heikentää 

prosessin suorituskykyä Cpk:ta. Suuresta keskihajonnasta johtuen myös prosessin 

mahdollinen suorituskyky on hyvin alhainen Cp=0,57. Kaikki jatke1:n yläkotelon aihiot 

täyttävät standardin SFS-EN ISO 9013 luokan 2 mukaiset vaatimukset, mutta kappaleessa 

5 yksittäinen mitta on tämän standardin asettaman toleranssialueen ulkopuolella. 

 

Jatke 1 alakotelon aihioiden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus on esitetty kuvassa 14. 

Mittauksen tärkeimpiä tunnuslukuja on esitetty taulukossa 6. Alakotelon aihioiden 

ristimitassa ei esiintynyt mittausepätarkkuutta suurempaa heittoa. 

 

 

Kuva 14. Jatke1 alakotelon aihio, tavoiteleveys 383,6 mm. 
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Taulukko 6. Jatke1 alakotelon mittausten tunnuslukuja. 

  Leveys 

Toleranssi 383,6±1,2mm 

Keskiarvo 383,23 

Keskihajonta 0,26 

MIN 382,84 

MAX 383,86 

Vaihteluväli 1,02 

Cp 1,557 

Cpk 1,076 

Prosessin 
tuottavuus 

99,94 % 

 

Jatke 1 alakotelon aihioiden sisäisissä tai kappaleen välisissä mitoissa ei esiinny suurta 

vaihtelua. Kappaleissa 1, 2 ja 4 esiintyy yksittäisissä mitoissa suurempaa vaihtelua, joka 

voi selittyä osittain mittausepätarkkuudella. Mittaustulosten hajonta on pientä ja keskiarvo 

melko lähellä tavoitemittaa. Mikäli suurin mittaepätarkkuus siirtyisi sellaisenaan 

valmiiseen kappaleeseen, kotelon toinen V-kylki lyhenisi 0,76 mm. 

 

Prosessin toteutunut suorituskyky Cpk ylittää tavoitearvon 1, mutta jää prosessin 

mahdollisesta suorituskyvystä Cp, vaikka mitattu keskihajonta on vain 0,26 mm. Tämä 

johtuu maltillisesta noin 0,37 mm heitosta mitatun keskiarvon ja tavoitemitan välillä. 

Jatke1 yläkotelossa esiintyi suurempaa mittavaihtelua, kun taas alakotelon aihiot olivat 

todella mittatarkkoja. Kaikki jatke1 alakotelon aihiot täyttävät standardin SFS-EN ISO 

9013 luokka 2 mukaiset vaatimukset. 

 

5.1.3 Jatke2-aihiot 

Jatke2 yläkotelon aihioiden tavoitemitan ja mittaustulosten erotus on esitetty kuvassa 15. 

Mittausten tärkeimmät tunnusluvut on esitetty taulukossa 7. 
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Kuva 15. Jatke2 yläkotelon aihio, tavoiteleveys 360,52 mm. 

 

Taulukko 7. Jatke2 yläkotelon aihion mittauksen tunnuslukuja. 

  Leveys 

Toleranssi 360,52±1,2mm 

Keskiarvo 360,22 

Keskihajonta 0,39 

MIN 359,74 

MAX 360,88 

Vaihteluväli 1,14 

Cp 1,016 

Cpk 0,761 

Prosessin 
tuottavuus 

98,87 % 

 

Jatke2 yläkotelon aihion mittauksissa ei esiinny suurta vaihtelua kappaleen sisäisissä 

mitoissa. Kappaleiden välilläkin vaihtelu on kohtuullista ja keskiarvollisesti päästään 

melko lähelle tavoiteleveyttä. Suurimman mittavirheen siirtyessä valmiiseen kappaleeseen, 

kotelo kapenisi 0,78 mm. 

 

Prosessin toteutunut suorituskyky Cpk jää hieman tavoitteesta, johtuen keskiarvon ja 

nimellismitan erotuksesta sekä kohtalaisesta keskihajonnasta. Prosessin mahdollinen 

suorituskyky Cp on hieman Cpk:ta suurempi ja ylittää tavoitearvon. Aihiot täyttävät 

standardin SFS-EN ISO 9013 luokka 2 asettamat vaatimukset. 
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Jatke2 alakotelon aihion tavoitemitan ja mittaustulosten erotus on esitetty kuvassa 16. 

Mittauksen tärkeimmät tunnusluvut on esitetty taulukossa 8. 

 

 

Kuva 16. Jatke2 yläkotelon aihio, tavoiteleveys 304,59 mm. 

 

Taulukko 8. Jatke2 alakotelon aihion mittauksen tunnuslukuja. 

  Leveys 

Toleranssi 304,59±1,1mm 

Keskiarvo 304,26 

Keskihajonta 0,25 

MIN 303,74 

MAX 304,70 

Vaihteluväli 0,96 

Cp 1,468 

Cpk 1,030 

Prosessin 
tuottavuus 

99,90 % 

 

Jatke2 alakotelon aihioiden mitoissa ei ole suurta vaihtelua kappaleiden sisäisissä eikä 

kappaleiden välisissä mitoissa. Mittausten hajonta on pientä ja keskiarvollisesti päästään 

hyvin lähelle haluttua leveyttä. Mikäli suurin mittavirhe siirtyisi valmiiseen koteloon, 

lyhenisi kotelon V-pohjan toinen sivu 0,85 mm. 

 

Prosessin toteutunut suorituskyky (Cpk) yltää tavoitearvoonsa, mutta jää huomattavasti 

mahdollista suorituskykyä (Cp) matalammaksi. Tämä johtuu mitatun keskiarvon ja 
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nimellismitan erosta, sillä mitattu keskihajonta on pientä. Jatke2 kotelon aihioissa esiintyi 

melko vähän mittavaihtelua, yksittäisten aihioiden kuitenkin erottuessa joukosta. Kaikki 

jatke2:n alakotelon aihiot täyttävät SFS-EN ISO 9013 luokka 2 asettamat vaatimukset. 

 

5.1.4 Aihioiden mittausten yhteenveto 

Käytetyn leikkauslaitteiston kokemusperäisesti todettu tarkkuus vastaa termisen 

leikkauksen standardin SFS-EN ISO 9013 luokka 2 mukaisia vaatimuksia. 

Leikkaustarkkuus vastaa leikatuilla koeaihiolla pituudesta riippuen ±1,1/1,2 mm 

toleransseja. Kaikki mitatut koekappaleet täyttävät tämän standardiluokan asettamat 

vaatimukset. Kun kappaleiden mittatarkkuutta arvioidaan tarkemman standardin SFS-EN 

ISO 9013 luokka 1 avulla, noin 68 % kappaleista täyttää sen asettaman ±0,5 mm 

toleranssin. Ottaen huomioon laitteiston leikkaustarkkuuden, voidaan tätä tulosta pitää 

erittäin hyvänä. Aihioiden mittapoikkeamien lukumäärät poikkeaman suuruuden mukaan 

luokiteltuna on esitetty kuvassa 17. 

 

 

Kuva 17. Aihioiden mittapoikkeamien määrät suuruusluokittain. 

 

Aihioiden sisällä kolmen mittauspisteen välinen hajonta on hyvin pientä ja myöskään 

ristimitoissa ei esiintynyt mittausvirhettä suurempaa heittoa. Tämän perusteella voidaan 

olettaa aihioiden olevan neliömäisiä sekä reunojen samansuuntaiset. 

 

Aihioista 71 % oli tavoiteleveyttä kapeampia. Tämä voi johtua mittausepätarkkuudesta, 

mutta myös leikkauskoneen railokompensaation suuruus tulisi varmistaa. Yleisesti voidaan 
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todeta mittatarkkuuden olevan melko hyvä, mutta joukossa on yksittäisiä kappaleita joiden 

mittatarkkuudessa on parannettavaa. Suurimmilla havaituilla noin 1 mm mittaheitoilla on 

merkitystä särmäystuloksen tarkkuuteen. Lisäksi jatke1 yläkotelon aihiossa havaittiin 

muita aihioita suuremmat mittaheitot, johtuen luultavammin leikkauspaikasta.  

 

Aihioiden leveyksien Cpk arvot ovat välillä 0,56…1,08 ja prosessien laaduntuottavuus 

välillä 91,27…99,94 %. Alakoteloiden aihioiden leveyksien Cpk:t ovat kaikki yli 1,00 ja 

yläkoteloiden aihioiden Cpk:t ovat kaikki alle 0,81. Tämä voi olla sattumaa, johtua 

otoskoon pienuudesta tai aihioiden leikkauspaikasta. Prosessin mahdollinen suorituskyky 

Cp saa arvoja väliltä 0,57…1,557 ja ne ovat hyvin lähellä prosessin toteutuneen 

suorituskyvyn Cpk arvoja.  

 

Kokonaisuudessaan leikkausprosessin tarkkuus on riittävällä tasolla, vaikkakin mitatuissa 

kappaleissa esiintyi jonkin verran hajontaa. Käytännössä leikkaustarkkuus ja 

leikkaustulosten hajonta johtuu pelkästään leikkauslaitteiston tarkkuudesta, joten 

leikkausprosessin kehittäminen vaatisi laitteistoinvestointeja. Nykyisen laitteiston 

kunnossapito ja kunnon valvonta on mittatarkkuuden säilyttämisen kannalta oleellista.  

 

5.2 Kotelot 

Koteloiden mittaukset suoritettiin käyttäen kahta, erilaisilla leuoilla varustettua, 500 mm 

työntömittaa sekä 180° astemittaa. 500 mm työntömittaa, jonka mittaustarkkuus on  

0,02 mm käytettiin leveyden mittauksessa ja 500 mm työntömittaa, jonka mittaustarkkuus 

on 0,05 mm käytettiin korkeuden mittauksessa. Työntömittojen tarkkuus testattiin 

mittaamalla molemmilla mitoilla samasta aihiosta sama leveys muutamasta eri kohdasta, 

jolloin voitiin todeta mittojen välisen vaihtelun olevan vähemmän kuin 0,1 mm. Mitatut 

kotelorakenteet on esitetty kuvassa 18. 
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Kuva 18. Siirtopuomin, jatke1:n ja jatke2:n kotelot valmiina mitattavaksi. 

 

Koteloista mitattiin leveys, pituussuunnassa kolmesta eri kohdasta, ylä (y)- ja alareunasta 

(a). Mittauspisteet ovat samat kuin aihion leveyden mittauspisteet. Mittaustuloksissa 

kotelon yläreunalla tarkoitetaan särmäyksessä auki jäävää reunaa ja alareunalla särmäysten 

puolta. Koteloiden korkeus mitattiin samoista kolmesta pisteestä oikeasta (O) ja 

vasemmasta (V) reunasta. Alakoteloista mitattiin V-pohjan kulma ja yläkoteloista 

molempien nurkkien kulmat. Kotelon mittauspisteet on esitetty kuvassa19. 

 

 

Kuva 19. Koteloiden mittauspisteet. 
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Koteloiden korkeuden mittauksessa jouduttiin käyttämään kotelon kylkiä apuna, jolloin 

kotelon reunakulmien heitot vaikuttavat mittaustulokseen. Kotelon alareunan leveyden 

mittauksessa mittaepätarkkuutta aiheuttavat pyöristyksen mahdolliset heitot ja yläreunassa 

reunan epätasaisuudet. Koteloiden päissä olevat reiät aiheuttavat myös särmäyksessä 

paikallisia muodonmuutoksia, joilla voi olla vaikutusta kappaleen leveysmittauksen 

tulokseen. 

 

Saatuja mittaustuloksia verrataan koteloille asetettuihin toleransseihin ja arvioidaan tämän 

avulla kappaleiden mittatarkkuutta sekä laatua. Toleroimattomille mitoille käytetään 

meistotekniikan standardin SFS 5803 luokkaa c (karkea), vaikka sitä ei erikseen 

särmäyskuviin ole asetettu. SFS 5803-c vastaa tarkkuutta, jota esimerkiksi SSAB soveltaa 

särmätyille koteloille. (Honkola, 2015; SFS 5803, 1996, s. 1.) 

 

5.2.1 Siirtopuomin kotelot 

Siirtopuomin yläkotelon leveyden sekä korkeuden tavoitemitan ja mittaustulosten on 

esitetty kuvissa 20 ja 21. Taulukossa 9 on esitetty siirtopuomin yläkotelon mittauksen 

tunnuslukuja. 

 

 

Kuva 20. Siirtopuomin yläkotelo, tavoiteleveys 223 mm. 
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Kuva 21. Siirtopuomin yläkotelo, tavoitekorkeus 143 mm. 

 

Taulukko 9. Siirtopuomin yläkotelon mittauksen tunnuslukuja. 

 Mitattu leveys 
yläreuna 

Mitattu leveys 
alareuna 

Mitattu korkeus 
vasen 

Mitattu korkeus 
oikea 

Toleranssi 223±1mm 223±0,5mm 143±0,5mm 143±0,5mm 

Keskiarvo 223,54 222,88 143,40 143,30 

Keskihajonta 1,38 0,48 0,44 0,38 

MIN 221,48 221,80 142,75 142,65 

MAX 225,66 223,48 144,30 143,90 

Vaihteluväli 4,18 1,68 1,55 1,25 

Cp 0,241 0,350 0,382 0,434 

Cpk 0,110 0,263 0,074 0,174 

Prosessin 
tuottavuus 

49,69 % 69,03 % 56,84 % 68,03 % 

 

Siirtopuomin yläkotelon leveyden mittaustuloksissa on huomattavissa selvä yhteneväisyys: 

kappaleen yläreunan keskeltä mitattu leveys (2 y) on huomattavasti suurempi kuin muut 

leveysmitat. Särmäyksessä kotelon kulmat näyttäisivät jäävän hieman auki kotelon 

keskeltä. Yläreunasta mitattuun leveyteen vaikuttaa enemmän särmäyskulman tarkkuus, 

kun taas alareunan leveyteen vaikuttaa pääasiassa aihion mitat sekä paikoitustarkkuus 

särmäyksessä.  

 

Yläreunan leveyden vaihteluväli ja hajonta ovat melko suuret. Tämä johtuu pääasiassa 

särmättyjen kulmien tarkkuudesta, sillä 1° vajaus kulmassa aiheuttaa noin 2,5 mm heiton 

yläreunan leveyteen. Alareunan leveyden vaihteluväli ja hajonta ovat huomattavasti 
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pienemmät kuin kotelon yläreunassa. Kummankin leveyden keskiarvot ovat kuitenkin 

lähellä tavoitemittaa. Koteloiden sisällä sekä eri koteloiden välillä esiintyy jonkin verran 

mittaeroja, mutta pääsääntöisesti suurimmat mittaheitot ovat kappaleiden keskellä 

yläreunassa. Alareunan leveysmitat ovat pääsääntöisesti lähellä tavoitemittaa. 

 

Yläkotelon korkeusmitat ovat lähellä tavoitetta, eikä tuloksista erotu selkeää, säännöllistä 

vaihtelua. Korkeusmittausten hajonta on melko pientä, mutta oikean ja vasemman reunan 

välillä esiintyy jonkin verran vaihtelua, joka selittyy luultavasti särmäysjärjestyksestä. V-

pohjaisista alakoteloista särmätään ensimmäisenä toinen reunoista, jonka jälkeen V-pohjan 

särmä ja viimeisenä särmätään kappaleen toinen reuna. Tästä johtuen kotelon aihion 

mittaheitot siirtyvät suoraan V-pohjan toiseen kylkeen. Koteloiden korkeuksien 

vaihteluvälit ja hajonnat ovat maltillisella tasolla. 

 

Siirtopuomin yläkotelon särmäyksen prosessin toteutuneen suorituskyvyn arvot ovat heikot 

(Cpk<0,30), johtuen särmäystuloksen kohtalaisesta vaihtelusta. Lisäksi yläreunan 

leveydessä hajonta on suurta, joka vaikuttaa negatiivisesti prosessin suorituskyvyn 

arvoihin. Prosessin mahdollisen suorituskyvyn Cp arvoista on nähtävissä, että mitatulla 

hajonnalla asetetut toleranssit ovat liian tiukat tai särmäystuloksen hajonta suhteessa 

toleransseihin liian suurta. 

 

Siirtopuomin alakotelon leveyden tavoitemitan ja mittaustulosten erotus on esitetty 

kuvassa 22. Korkeuden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus kuvassa 23. Siirtopuomin 

alakotelon mittausten tunnuslukuja on esitetty taulukossa 10. 
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Kuva 22. Siirtopuomin alakotelo, tavoiteleveys 223 mm. 

 

 

Kuva 23. Siirtopuomin alakotelo, tavoitekorkeus 151,3 mm. 
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Taulukko 10. Siirtopuomin alakotelon mittauksen tunnuslukuja. 

 Mitattu leveys 
yläreuna 

Mitattu leveys 
alareuna 

Mitattu korkeus 
vasen 

Mitattu korkeus 
oikea 

Toleranssi 223+2
0 mm 223±0,5mm 151,3±0,5mm 151,3±0,5mm 

Keskiarvo 225,17 223,71 151,14 151,86 

Keskihajonta 0,87 0,64 0,50 0,73 

MIN 223,96 222,66 150,45 150,65 

MAX 226,80 224,72 152,15 153,20 

Vaihteluväli 2,84 2,06 1,70 2,55 

Cp 0,382 0,259 0,334 0,230 

Cpk -0,065 -0,106 0,224 -0,029 

Prosessin 
tuottavuus 

41,58 % 34,42 % 65,77 % 39,40 % 

 

Siirtopuomin alakotelon leveyden mittaustuloksista on huomattavissa, että yläreunasta 

mitatut leveydet 1 y ja 2 y näyttävät muodostavan selkeän eron muihin. Käytännössä 

särmäyskulma näyttää jäävän auki keskeltä ja toisesta päästä. Tämä johtuu alakotelon V-

pohjan keskellä olevasta aukosta, joka sijaitsee liian lähellä särmäyslinjaa ja aiheuttaa 

paikallisia muodonmuutoksia. 

 

Alakotelon yläreunan leveyden vaihteluväli ja hajonta ovat huomattavasti pienempiä kuin 

yläkotelossa. Alareunassa vaihtelu on hieman yläkoteloa suurempaa, johtuen useammasta 

särmäyskulmasta. Yläreunan leveydessä ilmenee selvästi särmäyksen epätarkkuudesta 

johtuvaa hajontaa, mutta alareunan leveys on jo 0,21 mm päässä toleranssirajasta. 

Suurimmat mittaheitot esiintyvät yläreunan mittapiste 1:ssä sekä keskellä. 

 

Alakotelon korkeudessa on myös huomattavissa selkeä säännöllisyys: oikeasta reunasta 

keskeltä mitattu korkeus on suurempi kuin muut korkeusmitat. Myös kotelon keskeltä 

vasemmasta reunasta mitattu korkeus erottuu muutamista kappaleista selvästi. Alakotelon 

reunojen korkeuksissa esiintyy yläkoteloa enemmän hajontaa, mikä selittyy osittain 

useammalla särmäyskulmalla sekä mittaustavan epätarkkuudella. Kotelon kulma jää 

keskeltä auki, mikä voi aiheuttaa heittoa myös korkeusmittaukseen.  

 

Yläkotelon tavoin alakotelolle on asetettu tiukat toleranssit, jotka suuren hajonnan kanssa 

vaikuttavat prosessin suorituskykyä mittaaviin arvoihin Cpk ja Cp alentavasti. Ylä- ja 

alareunan leveyden sekä oikean reunan korkeuden keskiarvo on asetettujen 
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toleranssirajojen ulkopuolella. Tästä johtuen prosessin toteutunut suorituskyky jää heikolle 

tasolle. 

  

5.2.2 Jatke1 kotelot 

Jatke1:n yläkotelon leveyden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus on esitetty kuvassa 24 

ja korkeuden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus kuvassa 25. Jatke1:n yläkotelon 

mittauksen tunnuslukuja on esitetty taulukossa 11. 

 

 

Kuva 24. Jatke1:n yläkotelo, tavoiteleveys 199 mm. 

 

 

Kuva 25. Jatke1:n yläkotelo, tavoitekorkeus 120 mm. 
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Taulukko 11. Jatke1 yläkotelon mittauksen tunnuslukuja. 

 Mitattu leveys 
yläreuna 

Mitattu leveys 
alareuna 

Mitattu korkeus 
vasen 

Mitattu korkeus 
oikea 

Toleranssi 199±0,5mm 199±2,4mm 120±2mm 120±2mm 

Keskiarvo 199,94 199,60 119,94 120,18 

Keskihajonta 1,30 0,44 0,47 0,35 

MIN 198,30 198,96 119,30 119,50 

MAX 202,62 200,46 120,80 120,80 

Vaihteluväli 4,32 1,50 1,50 1,30 

Cp 0,128 1,831 1,407 1,891 

Cpk -0,112 1,375 1,367 1,724 

Prosessin 
tuottavuus 

23,39 % 99,99 % 99,99 % 99,99 % 

 

Jatke1 yläkotelossa on huomattavissa särmäyskulman auki jääminen ja siitä johtuva 

leveyden 2 y kasvu kappaleissa 2-4. Alareunasta mitatut leveydet poikkeavat vähemmän 

tavoitemitastaan. 

 

Kuten siirtopuomin yläkotelossakin, jatke1:n yläkotelon yläreunan leveyden vaihteluväli ja 

keskihajonta ovat alareunan leveyttä suuremmat. Yläreunan leveyden vaihteluväli on yli  

4 mm ja hajonta suurta, johtuen särmäyksen epätarkkuudesta. Alareunan leveyden 

vaihteluväli on kohtalainen, hajonta pientä ja keskiarvo hyvin lähellä tavoitemittaa. 

 

Jatke1 yläkotelon mitatut korkeudet ovat melko säännölliset, vain oikeasta reunasta mitatut 

korkeudet 2 ja 3 näyttävät olevan 0,1…0,5 mm muita suuremmat. Tämä voi johtua 

särmäyskulmien vaihtelusta johtuvasta mittauksen epätarkkuudesta. Korkeuden hajonta on 

pientä ja keskiarvo on hyvin lähellä tavoitemittaa. 

 

Prosessin suorituskyky Cpk on erinomaisella tasolla (Cpk>1,3) alareunan leveydessä sekä 

molempien reunojen korkeuksissa, johtuen väljästä yleistoleranssista. Yläreunan leveys on 

toleroitu yleistoleranssia tiukemmin ja prosessin suorituskykyindeksit Cpk ja Cp ovat 

huomattavasti muita mittoja heikommat. Kaikkien mittojen Cpk:t ovat lähellä prosessin 

mahdollista suorituskykyä Cp. 
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Jatke1:n alakotelon leveyden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus on esitetty kuvassa 26 

Korkeuden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus kuvassa 27. Jatke1:n alakotelon 

mittauksen tunnuslukuja on esitetty taulukossa 12. 

 

 

Kuva 26. Jatke1:n alakotelo, tavoiteleveys 199 mm. 

 

 

Kuva 27. Jatke1:n alakotelo, tavoitekorkeus 123 mm. 
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Taulukko 12. Jatke1 alakotelon mittauksen tunnuslukuja. 

 Mitattu leveys 
yläreuna 

Mitattu leveys 
alareuna 

Mitattu korkeus 
vasen 

Mitattu korkeus 
oikea 

Toleranssi 199±0,5mm 199±2,4mm 123±2mm 123±2mm 

Keskiarvo 199,53 199,74 121,97 122,59 

Keskihajonta 0,65 0,41 0,63 0,91 

MIN 198,00 198,88 121,10 121,20 

MAX 200,38 200,30 123,25 124,35 

Vaihteluväli 2,38 1,42 2,15 3,15 

Cp 0,257 1,956 1,063 0,735 

Cpk -0,014 1,349 0,514 0,584 

Prosessin 
tuottavuus 

42,66 % 99,99 % 93,84 % 95,62 % 

 

Jatke1 alakotelon leveyden mittaustuloksista on huomattavissa liukupalojen reikien 

aiheuttamat muodonmuutokset lähellä alareunan mittauspistettä 1. Reiät sijaitsevat lähellä 

särmäyslinjaa ja aiheuttavat paikallisen muodonmuutoksen särmäysreunaan. 

 

Leveyden mittaustuloksien vaihteluväli yläreunassa on 2,38 mm, joka on yli 

kaksinkertainen asetettuun toleranssiin nähden. Alareunassa vaihteluväli on asetettujen 

toleranssien suhteen sopiva. Leveyden keskihajonnat ovat kohtalaiset 0,41…0,65 mm, 

mutta keskiarvot ovat lähellä tavoitetta. Korkeuden mittaustuloksissa vaihteluvälit ovat 

yllättävän suuret yli 2 mm, mutta mittausten keskihajonta kohtalaista, 0,63…0,91 mm. 

Oikean reunan korkeuden mittapiste 2 korostuu lähes kaikista mittakappaleista. Tämä 

johtuu luultavammin auki jääneestä särmäyskulmasta ja siitä johtuvasta mittavirheestä. 

 

Prosessin suorituskyvyssä päästään tavoitetasolle (Cpk>1,0) vain alareunan leveyden 

kohdalla, mikä osittain johtuu väljästä yleistoleranssista. Korkeusmitoissa prosessin 

suorituskyky jää tavoitteesta, mutta on prosessin tuottavuudella mitattuna yli 93 %. 

Korkeuksien keskiarvot ovat aivan toleranssialueen ylärajalla, mikä alentaa suorituskykyä 

huomattavasti. Toleranssialueen ulkopuolelle jäävä yläreunan leveyden keskiarvo alentaa 

prosessin suorituskykyä huomattavasti. Yläreunan leveyden keskihajonta on liian suurta 

verrattuna annettuihin toleransseihin, mikä ilmenee heikkona prosessin mahdollisena 

suorituskykynä Cp. 
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5.2.3 Jatke2 kotelot 

Jatke2 yläkotelon leveyden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus on esitetty kuvassa 28. 

Yläkotelon korkeuden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus on esitetty kuvassa 29. 

Yläkotelon mittausten tärkeimpiä tunnuslukuja on esitetty taulukossa 13. 

 

 

Kuva 28. Jatke2:n yläkotelo, tavoiteleveys 175 mm. 

 

 

Kuva 29. Jatke2:n yläkotelo, tavoitekorkeus 105 mm. 
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Taulukko 13. Jatke2 yläkotelon mittauksen tunnuslukuja. 

 Mitattu leveys 
yläreuna 

Mitattu leveys 
alareuna 

Mitattu korkeus 
vasen 

Mitattu korkeus 
oikea 

Toleranssi 175+1
0 mm 175±2,4mm 105±2mm 105±2mm 

Keskiarvo 175,23 175,49 104,74 104,81 

Keskihajonta 0,61 0,30 0,23 0,38 

MIN 174,36 174,92 104,40 104,20 

MAX 176,34 175,84 105,15 105,45 

Vaihteluväli 1,98 0,92 0,75 1,25 

Cp 0,274 2,686 2,915 1,744 

Cpk 0,125 2,138 2,541 1,581 

Prosessin 
tuottavuus 

54,46 % 99,99 % 100,00 % 99,99 % 

 

Jatke2 valmistetaan erikoislujasta Strenx 650 MC:stä, millä on selvästi vaikutusta myös 

särmäystarkkuuteen. Jatke2:n yläkotelon leveyden mittaustuloksissa hajonta on pientä ja 

keskiarvo todella lähellä tavoitemittaa. Mittaustuloksista erottuu kuitenkin yläreunan 

mittauspiste 2, etenkin kappaleissa 1, 2 ja 5. Korkeuden mittaustuloksissa hajonta on 

erittäin pientä ja keskiarvot todella lähellä tavoitemittaa. 

 

Jatke2 yläkotelon alareunan leveyden ja molempien korkeuksien suorituskykyindeksi on 

erinomaisella tasolla Cpk>1,5, johtuen väljemmästä toleroinnista ja todella pienestä 

mittaustulosten hajonnasta. Yläreunan leveydessä prosessin suorituskyky on heikko 

(Cpk=0,125), mikä johtuu tiukasta toleroinnista sekä kohtalaisen suuresta keskihajonnasta. 

Kohtalainen keskihajonta heikentää myös prosessin mahdollisen suorituskyvyn arvoa Cp. 

 

Jatke2 alakotelon leveyden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus on esitetty kuvassa 30 ja 

alakotelon korkeuden mittaustulosten ero tavoitemittaan kuvassa 31. Alakotelon mittausten 

tärkeimpiä tunnuslukuja on esitetty taulukossa 14. 
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Kuva 30. Jatke2:n alakotelo, tavoiteleveys 175 mm. 

 

 

Kuva 31. Jatke2:n alakotelo, tavoitekorkeus 92,91 mm. 
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Taulukko 14. Jatke2 alakotelon mittauksen tunnuslukuja. 

 Mitattu leveys 
yläreuna 

Mitattu leveys 
alareuna 

Mitattu korkeus 
vasen 

Mitattu korkeus 
oikea 

Toleranssi 175+1
0 mm 175±2,4mm 92,91±2mm 92,91±2mm 

Keskiarvo 175,37 175,51 91,82 92,10 

Keskihajonta 0,34 0,45 0,58 0,64 

MIN 174,74 174,68 90,70 91,50 

MAX 175,90 176,10 92,60 93,35 

Vaihteluväli 1,16 1,42 1,90 1,85 

Cp 0,486 1,787 1,149 1,041 

Cpk 0,360 1,406 0,523 0,617 

Prosessin 
tuottavuus 

82,69 % 99,998764 % 94,153 % 96,799 % 

 

Myös jatke2 alakotelon mittatarkkuus, yläkotelon tavoin, on parempi kuin ultralujasta 

Strenx 960 MC:stä valmistettujen siirtopuomin ja jatke1:n koteloiden. Alakotelon leveyden 

ja korkeuden mittaustulosten hajonta on pientä ja keskiarvot hyvin lähellä tavoitemittaa.  

 

Leveyden mittaustuloksista erottuu kappaleissa 1-3 alareunan leveysmittauspiste 1, joka on 

seurausta lähellä särmäysreunaa sijaitsevan reiän aiheuttamista muodonmuutoksista. 

Leveyden mittaustuloksista erottuvat hieman muita suurempana oikeasta reunan mittapiste 

3 ja vasemmasta reunan mittapiste 3. 

 

Jatke2 alakotelossa prosessin suorituskyky Cpk yltää riittävälle tasolle vain alareunan 

leveyden kohdalla. Molempien korkeuksien prosessin suorituskyky yltää vain kohtalaiselle 

tasolle, johtuen kohtalaisesta hajonnasta ja melko suuresta tavoitemitan ja mitatun 

keskiarvon erosta. Yläreunan leveyden mittojen keskihajonta on pientä, mutta silti tiukan 

toleranssivaatimuksen takia prosessin suorituskyky ja prosessin mahdollinen suorituskyky 

Cp jäävät tavoitetta alhaisemmalle tasolle. 

 

5.2.4 Koteloiden mittausten yhteenveto 

Mittojen toleransseina käytetään mittapiirustuksissa olevia nimellistoleransseja, sekä SFS 

5803 luokka c (karkea) mukaisia yleistoleransseja. Vaikka tässä tutkimuksessa käytetyille 

särmätyille koteloille ei ole asetettu yleistoleranssia, standardia SFS 5803 käytetään 

antamaan mittavaihteluille vertailukohta. Mittaustulosten vertailu standardin vaatimuksiin 

antaa hyvän käsityksen särmäyksen mittatarkkuudesta sekä tämän hetkisestä 
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suorituskyvystä. Siirtopuomin koteloille on asetettu tiukimmat toleranssivaatimukset, 

eivätkä särmätyt kotelot pääsääntöisesti pystyneet näitä täyttämään. Jatke1 ja jatke2 

koteloille on asetettu vain yläreunan leveydelle nimellistoleranssi ja muut mitat ovat 

toleroimattomat.  

 

Alakotelon korkeuden mittauksessa jouduttiin käyttämään kotelon kylkiä apuna mitan 

kohdistamisessa, mikä voi aiheuttaa kyseisiin mittoihin epätarkkuutta. Kotelon kulmien 

mittauksissa ei esiintynyt merkittävää vaihtelua, vaikka mittauksissa oli havaittavissa noin 

0,5° vaihteluita. Alle 1° kulman vaihtelut olivat hankalia todeta käytetyn mittalaitteen 

tarkkuuden takia. 

 

Kaikissa mitatuissa koteloissa särmäyskulmat jäävät hieman vajaaksi ja tästä johtuen 

kotelon yläreunan leveydet ovat liian suuria. Alareunan leveydet ovat pääsääntöisesti hyvin 

lähellä tavoitemittaa. Korkeuksissa esiintyy jonkin verran vaihtelua, mutta mitat ovat hyvin 

lähellä tavoitetta. Muutamassa kotelosarjassa esiintyy selkeää korkeuden vaihtelua 

vasemman ja oikean puolen välillä, mikä voi olla seurausta särmäysjärjestyksestä. 

Alakoteloissa on enemmän särmiä, mikä näyttäisi vaikuttavan suoraan myös kaikkien 

mittojen vaihteluihin. Strenx 960 MC:stä valmistetut siirtopuomin ja jatke1 kotelot 

sisältävät enemmän epätarkkuutta ja vaihtelua kuin Strenx 650 MC:stä valmistetut jatke2:n 

kotelot. 

 

Aihion ja kotelon mittojen yhteyttä sekä k-kertoimen tarkkuutta tutkittiin yläkoteloilla 

vertaamalla aihion ja koteloiden mittoja tavoitemittoihin. Aihion leveyden erotus lasketaan 

yhtälöllä 4 ja kotelon kokonaisleveyden erotus yhtälöllä 5. Alakoteloita ei otettu huomioon 

useamman särmäyskulman tuoman epätarkkuuden takia. Jokaisesta yläkotelosta saatiin 

kolme mittaparia, yksi jokaisesta mittapisteestä 1-3, joita verrattiin aihion vastaaviin 

mittapisteisiin. 

 

𝐴𝑖ℎ𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑦𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑟𝑜𝑡𝑢𝑠 =  𝑇𝑎𝑣𝑜𝑖𝑡𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑦𝑠 − 𝑀𝑖𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑦𝑠  

 (4) 

  

𝐾𝑜𝑡𝑒𝑙𝑜𝑛 𝑘𝑒ℎä𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑒𝑟𝑜𝑡𝑢𝑠 = (𝑀𝑖𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢 𝑙𝑒𝑣. +𝑀𝑖𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢 𝑘𝑜𝑟𝑘. 𝑂 + 𝑀𝑖𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢 𝑘𝑜𝑟𝑘. 𝑉) −

(𝑇𝑎𝑣𝑜𝑖𝑡𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑦𝑠 + 2 ∗ 𝑇𝑎𝑣𝑜𝑖𝑡𝑒𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠)  (5) 
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Saadut mittapisteet ja niistä sovitettu pienimmän neliösumman suora (pns-suora) on 

esitetty kuvassa 32. 

 

 

Kuva 32. Aihio-kotelo-riippuvuuus, korrelaatiokerroin 0,92. 

 

Aihion leveyden ja koteloiden leveyden välillä on voimakas positiivinen riippuvuus, 

korrelaationkertoimen ollessa 0,92. Tuloksista voidaan todeta aihion mittavaihteluiden 

siirtyvän suoraan koteloiden mittoihin. Kuvan 32 pns-suora ei kulje origon kautta, koska k-

kerroin on oletettua pienempi. Aihion leveyden ollessa oikea, koteloista tulee 

kehämitaltaan keskimäärin 0,69 mm liian leveitä. Yläkotelon aihion leveyksistä ja 

yläkotelon mittojen avulla voitiin laskea myös materiaalin toteutunut k-kerroin. Levyosien 

mallinnuksessa käytetyt k-kertoimet ja mitattujen k-kertoimien keskiarvot on esitetty 

taulukossa 15. 

 

Taulukko 15. K-kertoimet. 

Materiaali Käytetty k-kerroin Todellinen k-kerroin  

Strenx 960 MC 0,35/0,40 0,295 

Strenx 650 MC 0,35 0,322 
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Todellinen k-kerroin on käytettyä k-kerrointa pienempi. Tämä kompensoi osittain liian 

pienestä aihiosta johtuvaa mittaheittoa, koska materiaali venyy särmätessä enemmän kuin 

on suunniteltu ja vähentää näin koteloon siirtyvää mittavirhettä.  

 

Särmäyksen tarkkuus mitattuna suorituskykyindeksillä Cpk on vaihtelevaa. Siirtopuomin 

koteloissa on erittäin tiukat toleranssit, jotka vaikuttavat liian tiukoilta saavutettavaan 

särmäystarkkuuteen verrattuna. Tämän takia siirtopuomin koteloiden prosessin 

suorituskyky ja prosessin mahdollinen suorituskyky Cp jäävät heikoksi. Jatke1 ja jatke2 

koteloissa ongelmaksi muodostuu vain yläreunan leveys, joka on toleroitu yleistoleranssia 

tiukemmalla mittatoleranssilla.  Jatkeiden muut mitat täyttävät Cpk:n tavoitearvot 

yläkotelossa erittäin hyvin ja alakotelossa kohtalaisesti.  

 

5.3 Pituushitsattu puomi 

Pituushitsattujen puomien mittaukset suoritettiin käyttäen kahta 500 mm työntömittaa, 

joiden tarkkuudet ovat 0,05 mm ja 0,02 mm, 150 mm työntömittaa sekä V-pohjan kylkien 

pituuden mittaukseen erikseen suunniteltua mittaa. Puomien kieroutumisen mittausten 

alustana hyödynnettiin nostopuomien hitsauksessa käytettyä palkkia, jonka pinta on 

koneistettu suoraksi. 

 

Pituushitsatuista koteloista mitattiin korkeus kolmesta eri pisteestä, molemmista päistä ja 

keskeltä. Leveys mitattiin yhdeksästä eri pisteestä, molemmista päistä sekä keskeltä, ylä- ja 

alareunasta sekä juuri hitsisauman alapuolelta. Pituushitsatun puomin mittauspisteet on 

esitetty kuvassa 33. 
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Kuva 33. Pituushitsatun puomin mittauspisteet. 

 

Yksi oleellinen asia puomien yhteensopivuudessa on V-pohjien yhdenkeskisyys, joten V-

pohjan keskeisyyden mittaukseen kehitettiin kulmamitasta ja mitta-asteikosta erikoismitta 

(kuva 34). Mitta valmistettiin kulmamitasta sekä mittanauhasta. Kulmamitta keskittyy V-

pohjan kulman keskelle ja asettamalla viivoitin kylkeä vasten saadaan suorakulman ja 

mittanauhan leikkauspisteestä luettua mittalukema. V-pohjan kylkien pituudet mitattiin 

puomien molemmista päistä. V-pohjan kylkien pituudet muutettiin keskilinjan sijainniksi 

olettamalla, että pohjan V-kulma on aina 150°. 
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Kuva 34. V-pohjan sijainnin mittaukseen kehitetty mitta. 

 

Lisäksi puomeista mitattiin niiden kierous tukemalla puomit kolmipistetuennalla ja 

mittaamalla vapaan nurkan etäisyys mittausalustasta. Kolmipistetuenta toteutettiin 

kolmella yhtä korkealla (±0,02 mm) hattumutterilla siten, että puomi asetettiin yläpuoli 

tasoa vasten ja kaksi mutteria asetettiin noin 20 mm puomin päätyreunasta ja 30 mm 

päähän molemmista sivureunoista. Yksi mutteri asetettiin puomin vastakkaiseen päähän 20 

mm päätyreunasta ja 30 mm sivureunasta. Tämän jälkeen puomin kahdesta pisteestä tuettu 

pää kiristettiin puristimella. Tällöin kotelon kierous voidaan määrittää vertaamalla vapaan 

nurkan ja alustan välistä etäisyyttä mutterin paksuuteen. Vapaasta reunasta mitattiin 

etäisyys mitta-alustaan. Mitatun suureen avulla voidaan arvioida puomin pinnan 

tasomaisuutta. Mittausjärjestely on esitetty kuvassa 35, jossa kolmipistetuennan sijaintia 

ilmaisevat pultit asetetaan normaalissa mittaustilanteessa palkin ja kotelon väliin. 
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Kuva 35. Kolmipistetuennan pisteet ja kierousmittaus. 

 

Saatuja mittaustuloksia arvioidaan koteloille asetetun hitsattujen rakenteiden standardin 

SFS-ISO 13920-B sekä prosessin suorituskyvyn parametrien Cpk ja Cp avulla. 

 

5.3.1 Siirtopuomi 

Pituushitsatun siirtopuomin korkeuden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus on esitetty 

kuvassa 36 ja mittausten tärkeimmät tunnusluvut taulukossa 16. 
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Kuva 36. Siirtopuomi, tavoitekorkeus 294,79 mm. 

 

Taulukko 16. Pituushitsatun siirtopuomin mittauksen tunnuslukuja. 

 Mitattu 
korkeus 

Mitattu 
leveys 
yläreuna 

Mitattu 
leveys 
keskeltä 

Mitattu 
leveys 
alareuna 

Tasomaisuus 

Toleranssi 294,79+1
0mm 223±2mm 223±2mm 223±2mm 0±3mm 

Keskiarvo 294,58 222,87 223,76 224,09 0,63 

Keskihajonta 0,50 0,47 1,12 0,96 1,25 

MIN 293,90 221,80 221,88 222,40 -1,59 

MAX 295,50 223,48 226,54 225,92 1,95 

Vaihteluväli 1,60 1,68 4,66 3,52 3,54 

Cp 0,333 1,430 0,593 0,694 0,80 

Cpk -0,142 1,336 0,369 0,315 0,633 

Prosessin 
tuottavuus 

32,73 % 99,99 % 85,86 % 82,74 % 96,95 % 

 

Siirtopuomien korkeudessa on havaittavissa säännöllistä vaihtelua: puomit näyttävät 

olevan hieman korkeita keskeltä. Korkeudet ovat kuitenkin asetettujen toleranssien sisällä 

ja hyvin lähellä tavoitemittaa. Korkeuden mittojen vaihtelu on pientä, mutta yksisuuntainen 

toleranssi heikentää prosessin suorituskykyä Cpk. 

 

Puomeissa yläreunan leveys on todella lähellä tavoitemittaa ja mittojen vaihtelu on hyvin 

pientä. Hitsisauman vierestä alakotelosta mitatussa leveydessä esiintyi hieman enemmän 

vaihtelua, mikä on seurausta jo alakoteloiden mittauksessakin havaitusta yläreunan 

leveyden vaihtelusta. Keskeltä mitatun leveyden vaihteluväli on yli 4,5 mm. Alareunan 
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leveyden havaittiin kasvaneen verrattuna pelkkien koteloiden mittaustuloksiin. Yläreunan 

leveyden Cpk on hyvällä tasolla (Cpk>1,33), mutta keskeltä ja alareunasta mitatussa 

leveydessä esiintyi liian suurta vaihtelua toleransseihin verrattuna, joka heikentää prosessin 

suorituskykyindeksejä.  

 

Puomeista mitattiin myös niiden yläpinnan tasomaisuus, joka kuvaa samalla myös 

puomien kieroutta. Siirtopuomien tasomaisuus vaihteli välillä -1,59…1,95 mm, mutta 

kaikki siirtopuomit täyttävät standardin SFS-EN ISO 13920-B asettamat tasomaisuuden 

vaatimukset. Neljä puomia oli kierteeltään oikeakätisiä ja yksi vasenkätinen. Kuvassa 37 

on esitetty V-pohjan keskilinjan sijainti suhteessa siirtopuomin kylkiin. Mittauksissa 

havaittiin, että puomin V-pohja ei ole keskellä, vaan keskimäärin noin 2mm vasemmalla. 

 

 
Kuva 37. Siirtopuomin V-pohjan sijainti keskilinjan suhteen. 

 

5.3.2 Jatke1 

Pituushitsatun jatke1:n korkeuden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus on esitetty 

kuvassa 38. Taulukossa 17 on esitetty mittausten tärkeimpiä tunnuslukuja. 
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Kuva 38. Jatke1, tavoitekorkeus 244,97 mm. 

 

Taulukko 17. Pituushitsatun jatke1:n mittauksen tunnuslukuja. 

 Mitattu 
korkeus 

Mitattu 
leveys 
yläreuna 

Mitattu 
leveys 
keskeltä 

Mitattu 
leveys 
alareuna 

Tasomaisuus 

Toleranssi 244,97±0,5mm 199±2mm 199±2mm 199±2mm 0±3mm 

Keskiarvo 243,05 199,68 199,58 200,55 -0,698 

Keskihajonta 0,84 0,53 1,07 0,90 1,03 

MIN 241,20 198,70 197,36 198,80 -2,26 

MAX 244,10 200,74 202,16 202,16 0,73 

Vaihteluväli 2,90 2,04 4,80 3,36 2,99 

Cp 0,199 1,249 0,621 0,738 0,97 

Cpk -0,566 0,822 0,440 0,166 0,742 

Prosessin 
tuottavuus 

4,29 % 99,32 % 89,83 % 69,11 % 98,68 % 

 

Korkeuden mittauksissa havaittiin ykkösjatkeiden olevan liian matalia, mittausten 

keskiarvo on lähes 2 mm alle tavoitemitan. Suurin heitto löytyy kappaleesta 3, jossa 

mittauspiste 3:n korkeus jää noin 3,8 mm tavoitemitasta. Prosessin suorituskyky Cpk on alle 

0 korkeuden osalta ja jää matalaksi kohtalaisen hajonnan sekä keskiarvon poikkeaman 

takia. 

 

Kappaleiden leveydessä on havaittavissa sama ilmiö kuin siirtopuomissa: Yläreunan leveys 

on hyvin lähellä tavoitetta kun taas keskeltä ja alareunasta mitattu leveys vaihtelee 
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enemmän.  Prosessin suorituskyky on yläreunan leveydessä kohtalaisella tasolla (Cpk=0,82) 

ja muissa leveyksissä heikko (Cpk<0,44). 

 

Puomit täyttävät hitsattujen rakenteiden standardin asettamat tasomaisuusvaatimukset. 

Puomien tasomaisuus vaihteli välillä -2,26…0,76 mm. Puomit olivat kieroutuneet 

pääsääntöisesti vasenkätisiä, juuri päinvastoin kuin siirtopuomit. Puomin V-pohjan 

keskilinjan sijainti kylkien suhteen on esitetty kuvassa 39. Puomin V-pohja on sijoittunut 

siirtopuomin tavoin vasemmalle, keskimäärin noin 1 mm. 

 

 

Kuva 39. Jatke1:n V-pohjan sijainti keskilinjan suhteen. 

 

5.3.3 Jatke2 

Jatke2:n korkeuden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus on esitetty kuvassa 40 ja 

mittausten tärkeimpiä tunnuslukuja on esitetty taulukossa 18. 
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Kuva 40. Jatke2, tavoitekorkeus 198,75 mm. 

 

Taulukko 18. Pituushitsatun jatke2:n mittauksen tunnuslukuja. 

 Mitattu 
korkeus 

Mitattu 
leveys 
yläreuna 

Mitattu 
leveys 
keskeltä 

Mitattu 
leveys 
alareuna 

Tasomaisuus 

Toleranssi 198,75±2mm 175±2mm 175±2mm 175±2mm 0±3mm 

Keskiarvo 197,10 175,59 175,96 176,25 0,35 

Keskihajonta 0,74 0,51 1,34 0,76 0,34 

MIN 195,84 174,96 174,00 175,06 -0,03 

MAX 198,60 176,36 178,24 177,50 0,97 

Vaihteluväli 2,76 1,40 4,24 2,44 1,00 

Cp 0,901 1,300 0,498 0,876 2,93 

Cpk 0,156 0,915 0,259 0,330 2,587 

Prosessin 
tuottavuus 

1,26 % 99,696 % 76,76 % 83,88 % 100,00 % 

 

Korkeuden mittaustuloksista on huomattavissa, että puomit ovat liian matalia ja keskeltä 

korkeimmillaan. Keskiarvo poikkeaa tavoitteesta melko paljon ja vaikka mittausten hajonta 

on kohtalaista, prosessin suorituskyky Cpk jää heikolle tasolle. 

 

Puomin leveys noudattaa samaa kaavaa, kuin siirtopuomissa ja jatke1:ssä. Leveys on 

melko tarkka kotelon yläreunassa, mutta keskellä ja alareunassa esiintyy enemmän 

vaihtelua. Keskeltä mitattu vaihteluväli on yli 4mm, puomien ollessa pääsääntöisesti liian 

leveitä. 
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Jatke2:n puomien kierous oli pientä verrattuna siirtopuomiin ja jatke1:een. Kaikki jatke2-

puomit täyttävät tasomaisuusvaatimukset. 80 % jatke2:n puomeista oli kätisyydeltään 

oikeakätisiä. Jatke2:n V-pohjan sijainta puomin keskilinjan suhteen on esitetty kuvassa 41. 

Jatke2:n V-pohja oli keskimäärin noin 1 mm vasemmalla. 

 

 

Kuva 41. Jatke2:n V-pohjan sijainti keskilinjan suhteen. 

 

5.3.4 Pituushitsattujen puomien mittausten yhteenveto 

Pituushitsattujen puomien mittausten tuloksia arvioitiin vertaamalla niitä 

mittatoleransseihin sekä hitsattujen rakenteiden standardin SFS-EN ISO 13920-B 

asettamin yleistoleransseihin.  

 

Puomeista mitattiin korkeuksien ja leveyksien lisäksi V-pohjan keskisyyttä sekä kieroutta. 

V-pohjan sijainnin mittauksessa käytettiin itse valmistettua mittaa, jolla saavutettiin riittävä 

tarkkuus arvioitaessa puomin särmäysten sijainnin tarkkuutta. Kolmipistetuennalla 

toteutettu kierouden mittaus todettiin myös tarkoituksenmukaiseksi ja riittävän tarkaksi 

menetelmäksi todentamaan puomien kieroutumista. 

 

Siirtopuomit olivat kokonaiskorkeudeltaan melko tarkkoja, mutta molemmat jatkeista 

olivat keskimäärin 2 mm liian matalia. Jatke2:ssa oli huomattavissa vaihtelua puomin 

korkeudessa siten, että puomi oli korkeampi keskeltä kuin päistä. Prosessin suorituskyky 

Cpk oli korkeuden osalta, tiukoista toleransseista ja keskiarvojen poikkeamasta johtuen, 
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melko heikko (Cpk<0,156). Korkeuden prosessin suorituskykyä heikentää siirtopuomiin 

asetettu yhdensuuntainen toleranssi, joka Cpk:n laskentavasta johtuen heikentää tulosta. 

 

Puomien leveydessä oli huomattavissa leveyden kasvu alareunassa verrattuna pelkkien 

koteloiden vastaavaan leveyteen. Puomien leveys oli lähellä tavoitemittaa yläreunassa, 

mutta keskeltä ja alareunasta puomit olivat liian leveitä. Tämä johtuu luultavammin 

hitsauksesta tapahtuvista muodonmuutoksista, joissa kotelon alareuna pyrkii leviämään, 

minkä seurauksen V-pohja oikenee. Yläreunan leveydessä saavutettiin hyvä prosessin 

suorituskyky Cpk, mutta keskeltä ja alareunasta mitatulla leveydellä jäätiin tavoitteesta. 

Pituushitsattujen puomien leveyden tarkkuuden arvioinnissa täytyy ottaa huomioon, että 

suurin osa mittaheitoista siirtyy särmäysvaiheesta sellaisenaan hitsausvaiheeseen. 

 

Siirtopuomissa ja jatke1:ssä oli huomattavissa puomien pituussuuntaista kiertymistä. 

Siirtopuomi oli kiertynyt oikealle ja jatke1 vasemmalle. Kierous on riittävää aiheuttamaan 

ongelmia puomien kokoonpanossa. Myös Jatke2:ssa havaittu kierous oli oikeakätistä, 

mutta siirtopuomiin ja jatke1:en verrattuna pientä.  

 

Puomien V-pohjat olivat jokaisessa puomissa samaan suuntaan sivussa, joten sillä ei ole 

tässä koe-erässä suurta vaikutusta puomien kokoonpantavuuteen. Puomien V-pohjan 

paikoitus riippuu k-kertoimen oikeellisuudesta sekä särmäysjärjestyksestä. Koteloiden 

mittaustuloksissa todettiin k-kertoimen olevan liian pieni, joka osittain vaikuttaa V-pohjan 

paikotuksen tarkkuuteen negatiivisesti. 

 

5.4 Valmis puomi 

Valmiiden puomien mittaukset suoritettiin käyttäen 500 mm ja 150 mm työntömittoja. 

Mittauksissa keskityttiin kokoonpanossa kriittisiin mittoihin kuten liukupalojen alustan ja 

puomin kokonaiskorkeuteen. Esimerkiksi siirtopuomin ja jatke1:n päähän hitsattavaan 

pantaan kiinnitetään liukupalat, joten pannan V-pohjan sijainnilla on vaikutusta ainakin 

puomien sovitusvaiheessa. Puomien päähän hitsattava panta on esitetty kuvassa 42. Pannan 

ja puomin V-pohjat ovat eri korkeudessa, mutta niiden tulisi silti olla yhdenkeskeiset.   
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Kuva 42. Jatke1:n päähän hitsattu panta, jossa on pyöreät reiät sivuliukupaloja varten. 

 

Siirtopuomista ei voitu mitata vahvikkeiden hitsauksen jälkeen muita sovitukseen 

vaikuttavia mittoja, kuin vahvikepannan leveys sekä pannan V-pohjan sijainti. Jatke1:stä 

mitattiin yläreunan takaliukupalojen kohdalta puomin kokonaiskorkeus sekä alareunasta 

liukupalojen korkeus. Lisäksi mitattiin etureunasta hitsatun pannan leveys, V-pohjan 

keskeisyys sekä ketjurullan hahlon leveys. Jatke2:sta mitattiin takaliukupalan kohdalta 

puomin kokonaiskorkeus sekä alareunan liukupalojen korkeus. 

 

Näitä mittoja ei välttämättä ole erikseen mitoitettu piirustuksissa ja niitä verrataankin 

malleista saatuihin tietoihin. Tästä huolimatta nämä mitat on todettu oleellisiksi 

kokoonpanovaiheessa. Toleransseina käytetään hitsattujen rakenteiden standardin SFS-EN 

ISO 13920-B määrittelemiä toleransseja. 

 

5.4.1 Siirtopuomi 

Kokonaan hitsatun siirtopuomin mittausten tärkeimmät tunnusluvut on esitetty taulukossa 

19. Siirtopuomista mitattiin vahvikepannan leveys ylä- ja alareunasta sekä pannan V-

pohjan sijainti. 
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Taulukko 19. Kokonaan hitsatun siirtopuomin mittauksen tunnuslukuja. 

 Pannan 
leveys ylä 

Pannan 
leveys ala 

Toleranssi 245±2mm 245±2mm 

Keskiarvo 240,77 242,82 

Keskihajonta 0,99 0,97 

MIN 239,96 242,06 

MAX 242,66 244,70 

Vaihteluväli 2,70 2,64 

Cp 0,675 0,690 

Cpk -0,752 -0,063 

Prosessin 
tuottavuus 

1,21 % 42,45 % 

 

Puomin päähän hitsatun pannan leveys on jokaisessa mittauspisteessä nimellismittaa 

pienempi. Pannan kyljissä oli huomattavissa hitsauksesta aiheutunut muodonmuutos, jossa 

pannan kyljet olivat taipuneet koveriksi sisäänpäin. Pannan V-pohjan keskilinjan sijainti 

pannan kylkien suhteen on esitetty kuvassa 43. 

 

 

Kuva 43. Siirtopuomin pannan V-pohjan sijainti suhteessa pannan keskilinjaan. 

 

Kappaleissa 4 ja 5 Pannan V-pohja sijaitsi keskellä, mutta kappaleissa 1-3 V-pohja sijaitsi 

oikealla. Kappaleessa 1 V-pohja oli huomattavasti sivussa. Pannan V-pohjat ovat juuri 

päinvastaiseen suuntaan sivussa kuin puomissa olevat V-pohjat. 
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5.4.2 Jatke1 

Valmiiden jatke1:n puomien mittausten tärkeimmät tunnusluvut on esitetty taulukossa 20. 

Jatke1:stä mitattiin puomin kokonaiskorkeus takaliukupalan kohdalta sekä puomin 

alapintaan hitsattavien metallisten liukupalojen korkeudet. Lisäksi puomista mitattiin 

ketjurullan hahlon leveys ja vahvikepannan leveydet ylä- ja alareunasta sekä pannan V-

pohjan sijainti. 

 

Taulukko 20. Kokonaan hitsatun jatke1:n mittauksen tunnuslukuja. 

 Mitattu 
korkeus 
takaliukupalan 
kohdalta 

Alemman 
takaliukupalan 
korkeus 

Ketjurullan 
leveys 

Pannan 
leveys ylä 

Pannan 
leveys ala 

Toleranssi 264,97±2mm 10±1mm 54±1mm 221±2mm 221±2mm 

Keskiarvo 261,80 10,10 54,04 219,62 221,28 

Keskihajonta 0,42 0,08 0,81 0,80 2,12 

MIN 261,27 9,98 53,06 218,24 217,26 

MAX 262,47 10,30 55,26 220,60 223,52 

Vaihteluväli 1,20 0,32 2,20 2,36 6,26 

Cp 1,582 3,972 0,412 0,833 0,314 

Cpk -0,925 3,590 0,395 0,258 0,271 

Prosessin 
tuottavuus 

0,27 % 100,00 % 78,29 % 78,08 % 65,02 % 

 

Jatke1 on huomattavan matala takaliukupalan kohdalta, jossa puomin korkeuden keskiarvo 

jää yli 3 mm tavoitemitasta. Alapinnan liukupalojen korkeudessa ei esiintynyt puolien 

välillä vaihtelua ja mittaustulokset ovat lähellä tavoitetta. 

 

Ketjurullan korvakkeiden välisessä leveydessä esiintyi melko paljon vaihtelua, mutta 

mittaustulokset ovat pääsääntöisesti toleranssin sisällä. Puomin päässä olevan pannan 

leveys vaihteli ylä- ja alareunan välillä siten, että panta oli leveämpi alareunasta. Tämä voi 

johtua siitä, että pannan yläreuna on avonainen ja näin ollen paremmin säädettävissä 

puomin leveyden mukaiseksi. Pannan leveyden vaihtelulla ei pitäisi olla suurta merkitystä 

puomin sovituksessa. 

 

Kuvassa 44 on esitetty puomin päässä sijaitsevan pannan V-pohjan sijainti. 
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Kuva 44. Jatke1 pannan V-pohjan sijainti suhteessa pannan keskilinjaan. 

 

Pannan V-pohjan sijainnin vaihtelu näyttää olevan pientä, mutta sattumanvaraista. V-

pohjan sijainti eroaa pelkän puomin V-pohjan sijainnista. Tällä on todennäköisesti 

vaikutusta puomin kokoonpantavuuteen. 

 

5.4.3 Jatke2 

Jatke2:n lopullisen kokoonpanon mittausten tärkeimmät tunnusluvut on esitetty taulukossa 

21. Jatke2:sta mitattiin puomin korkeus takaliukupalan etu- ja takareunasta sekä pohjaan 

hitsattujen metallisten liukupalojen korkeus. 

 

Taulukko 21. Valmiin jatke2:n mittauksen tunnuslukuja. 

 Mitattu 
korkeus 
takaliukupalan 
kohdalta 
etureuna 

Mitattu 
korkeus 
takaliukupalan 
kohdalta 
takareuna 

Alemman 
takaliukupalan 
korkeus 

Toleranssi 214,75±2mm 214,75±2mm 12±1mm 

Keskiarvo 212,37 213,28 12,22 

Keskihajonta 0,14 0,19 0,08 

MIN 212,24 213,00 12,11 

MAX 212,62 213,44 12,40 

Vaihteluväli 0,38 0,44 0,29 

Cp 4,923 3,550 3,927 

Cpk -0,940 0,934 3,083 

Prosessin 
tuottavuus 

0,24 % 99,75 % 100,00 % 
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Jatke2:n korkeus takaliukupalan kohdalta etureunassa on huomattavasti tavoitetta 

pienempi, vaikka mittausten hajonta onkin todella pientä. Keskiarvo on yli 2 mm 

tavoitemittaa pienempi. Liukupalan takareunasta mitattu korkeus on lähempänä tavoitetta 

ja mitatut arvot ovat juuri toleranssin sisällä. Alareunan liukupalojen korkeuden mittausten 

keskihajonta on olematonta ja mitatut korkeudet ovat hyvin lähellä, enintään 0,40 mm 

tavoitteesta. 

 

5.4.4 Valmiiden puomien mittausten yhteenveto 

Siirtopuomin ja jatke1:n vahvikepantojen leveyden mittavaihtelut eivät luultavasti ole 

kriittisiä puomin sovituksessa, sillä pantojen kylkiin asennettavien liukupalojen säätövara 

on merkittävästi mittavaihtelua suurempi. Etenkin siirtopuomin pannassa havaitulla V-

pohjan sijainnin vaihtelulla tulee olemaan merkitystä puomien kokoonpanossa, mikäli 

puomin ja pannan V-pohjat eivät ole samassa linjassa. 

 

Jatkeiden pohjiin asennettavissa metallisissa liukupaloissa ei havaittu paksuuden 

mittaheittoa tai merkittävää virhettä sijainnissa. Yläreunan takaliukupalojen korkeus oli 

jatkeissa hieman liian pieni, mutta on korjattavissa säätölevyillä.   
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6 NYKYISEN VALMISTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN 

 

 

Mittaustulosten perusteella voidaan todeta, että nykyisen valmistusprosessin kehittämisellä 

voidaan parantaa tuotteiden kokoonpantavuutta merkittävästi. Kuvassa 45 on esitetty 

nykyisen valmistusprosessin heikkoudet sekä virheiden kumuloituminen valmiisiin 

komponentteihin kokoonpanovaiheeseen.  

 

Kuva 45. Valmistusprosessin ongelmakohdat. 

 

Prosessin ongelmakohdat kumuloituvat loppua kohden. Plasmaleikattujen aihioiden 

mittaheitot siirtyvät särmäysjärjestyksestä johtuen V-pohjan toiseen kylkeen tai yläkotelon 

leveyteen. Piirustuksista johtuvat särmäysmittojen epätarkkuudet aiheuttavat myös 

mittaheittoja särmättyihin koteloihin. Koteloiden pituushitsauksessa hitsausjärjestystä ei 

ole vakioitu ja mikäli koteloiden kieroutuminen johtuu hitsauksesta, ei kieroutumisen 

suunta ole hallinnassa. V-pohjan toislaitaisuus, koteloiden mittaheitot sekä kieroutuminen 

ovat suurimmat ongelmat siirtopuomin kokoonpanossa. 

 

Piirustukset & 3D-
malli 

• Särmäysmittojen 
tarkkuus 

• Toleroimattomat 
aihion mitat 

• Liian tiukat 
särmäystoleranssit 

Plasmaleikkaus 

• Laitteiston 
epätarkkuuden 
aiheuttama aihion 
mittojen vaihtelu 

•Railokompensaation 
suurus 

Särmäys 

• k-kertoimen tarkkuus 

• Paikalliset 
muodonmuutokset 

• Taivutuskulman vajaus 
kappaleen keskellä 

Hitsaus 

•Muodonmuutokset 
(kieroutuminen) 

• Liian suuret tai pitkät 
hitsit 

 

Kokoonpano-
ongelmat 

• Ylimääräistä 
sovitustyötä 

• Liukupalojen 
puomikohtainen 
sovitus/hionta 

• Puomit ovat uniikkeja, 
varaosien sopivuus 
epävarmaa 
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6.1 Malli ja piirustukset 

Piirustuksiin tulisi lisätä desimaaleja särmäysmittoihin, mikä voi hieman parantaa 

koteloiden särmäystarkkuutta. Aihion mitoille tulisi myös määrittää mittatoleranssit, jolloin 

voidaan arvioida leikattujen aihioiden mittatarkkuutta, laatua sekä sopivuutta lopputuotteen 

kannalta. Nykyisten särmäystoleranssien asettamiin tavoitteisiin ei tulla luultavasti 

pääsemään edes tuotantoprosessin kehittämisen jälkeen. Standardin SFS 5803 luokka c 

vastaa hyvin tarkkuutta, mikä voitaisiin saavuttaa kaikkien särmäysmittojen osalta. 

Toleransseja ja mittojen kriittisyyttä lopputuotteen osalta tulisi arvioida uudelleen. Tässä 

tapauksessa voidaan todeta, että toleranssien väljentäminen ei käytännössä kuitenkaan 

tarkoita vaatimustason ja tuotteiden laadun laskemista, sillä nykyisiä toleransseja ei ole 

koskaan saavutettu. 

 

Mallissa käytetty k-kerroin todettiin Strenx 960MC –materiaalille liian suureksi. K-kerroin 

oli 0,4 tai 0,35 aineenpaksuudesta riippuen ja mittauksilla todettu k-kerroin taas noin 0,3 

aineenpaksuudesta riippumatta. K-kertoimen eroavaisuuden merkittävimmät seuraukset 

ovat alakoteloiden V-pohjien sijainnin siirtyminen. Siirtopuomin alakotelon aihio on noin 

1,6 mm liian leveä ja siirtopuomin yläkotelo sekä jatke1:n kotelon ovat noin 0,63 mm liian 

leveitä. Tämä ylimääräinen aihion leveys siirtyy alakoteloissa V-pohjan toiseen sivuun. 

 

6.2 Plasmaleikkaus 

Plasmaleikatut aihiot olivat pääsääntöisesti liian kapeita. Plasmaleikkauskoneen polttimen 

kunto sekä railokompensaation suuruus tulisi arvioida, jotta leikkauksen tarkkuutta voidaan 

kehittää edelleen. Myös leikkausarinan kunto tulisi tarkastaa sekä korjata se tarvittaessa. 

Ensimmäisen koesarjan perusteella voidaan arvioida, että näillä toimenpiteillä voitaisiin 

päästä jopa ±0,75mm leikkaustarkkuuteen nykyisellä laitteistolla. 

 

6.3 Särmäys 

Särmäyksessä suurin ongelma muodostuu mittavirheiden kerääntymisestä alakoteloiden V-

pohjan toiseen sivuun. Tämä johtuu pääasiassa särmäysjärjestyksestä, jossa ensin 

särmätään toinen laita, jonka jälkeen kappale käännetään, särmätään kappaleen keskisärmä 

ja kotelon toinen pystysivu. Särmäyksessä tulisi tutkia voidaanko kotelon särmätä siten, 

että viimeiseksi tai ensimäiseksi särmättäisiin kotelon keskitaitos, joka ensin 

paikoitettaisiin kappaleen keskelle. Lisäksi särmäyksen paikoittamista varten voitaisiin 
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valmistaa kohdistusurat tai -tapit, jotka helpottaisivat keskisärmän paikoittamista 

kappaleen keskelle. 

 

6.4 Hitsaus 

Mittauksissa havaittiin pituushitsattujen puomien olevan kieroja siten, että käytännössä 

kaikki samanmalliset puomit ovat kieroja samaan suuntaan. Vaikka hitsausjärjestystä ei ole 

vakioitu, pyritään samantyyppiset puomit hitsaamaan aina sama kylki ensin, mutta aloitus 

puoli valitaan satunnaisesti. Mittauksissa havaittiinkin kaikkien siirtopuomien olevan 

oikeakätisesti kieroja, kun taas jatke1:n puomit olivat vasenkätisiä. Tämä sisäkkäisten 

puomien ristiin kieroutuminen aiheuttaa paljon sovitusongelmia kokoonpanossa. Kierous 

tulisi pyrkiä saamaan hallintaan vakioimalla puomien hitsausjärjestys, jolloin kaikki 

puomit hitsattaisiin sama kylki ensin. Hitsauksen kehittämisessä tulisi kiinnittää huomiota 

myös hitsauskiinnittimen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Hitsauskiinnittimen käyttö voisi 

vähentää muodonmuutoksia pituushitsauksessa. Lisäksi se helpottaisi myös kappaleiden 

asemointia oikealle etäisyydelle toisistaan. 
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8 UUSINTAMITTAUKSET JA MITTAUSTULOSTEN ANALYSOINTI 

 

 

Nykyistä valmistusprosessia pyrittiin kehittämään luvussa 6 esitettyjen toimenpiteiden 

mukaisesti. Toimenpiteiden jälkeen valmistettiin uusi viiden siirtopuomikokonaisuuden 

koesarja. Plasmaleikkauksen tarkkuutta pyrittiin parantamaan oikaisemalla 

plasmaleikkausarinassa havaittu tasomaisuuden vaihtelu. Särmäyksessä alakoteloiden V-

pohjan paikoitusta pyrittiin helpottamaan koteloihin suunnitelluilla paikoituslovilla. Lisäksi 

k-kerroin korjattiin aiemmissa mittauksissa todetuksi. Jatke2:ssa käytetyn Strenx 650MC:n 

k-kertoimen todettiin olevan lähellä tavoitetta, eikä sitä muutettu uuden koesarjan 

aihioihin. Hitsauksessa kiinnitettiin huomiota hitsausjärjestykseen sekä mitattiin puomien 

kierous kiinnityshitsauksen ja pituushitsauksen jälkeen. 

 

Koe-erän mittaukset suoritettiin vastaavalla tavalla kuin ennen toimenpiteitä tehdyt 

mittaukset. Plasmaleikattujen aihioiden sekä koteloiden mittaukset suoritettiin Kesla Oyj:n 

Kesälahden tehtaalla ja pituushitsattujen puomien mittaukset Joensuun tehtaalla. 

Aiemmissa mittauksissa todettiin, ettei kokonaan hitsattujen puomien mittauksista saatu 

lisätietoa, joten ne jätettiin uusintamittauksissa mittaamatta. Mittauksissa keskityttiin 

kriittisiin mittoihin, kuten kierouden ja V-pohjan sijainnin mittauksiin. 

 

8.1 Aihiot 

Plasmaleikkausarinan tarkastuksessa havaittiin arinan olevan keskeltä notkolla, joka 

korjattiin ennen uuden koesarjan valmistusta. Siirtopuomin ja jatke1:n aihioiden mitat 

muuttuivat k-kertoimen muutoksen myötä noin 0,63 mm tai 1,57 mm aineenpaksuudesta 

riippuen. Jatke2:n aihioiden mitat pysyivät ennallaan, joten sitä voidaan pitää 

verrokkisarjana mittausten välillä. 

 

Aihioiden mittaukset suoritettiin Kesälahden tehtaalla Keslan henkilöstön toimesta. 

Mittaukset suoritettiin käyttäen 500 mm työntömittaa sekä 5 m rullamittaa. Aihioista 

mitattiin leveys kolmesta pisteestä sekä tarkastettiin aihioiden neliömäisyys mittaamalla 

ristimitat. Aihioiden ristimitoissa ei esiintynyt suurta heittoa. 
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8.1.1 Siirtopuomin aihiot 

Siirtopuomin yläkotelon aihioiden leveyden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus on 

esitetty kuvassa 46. Taulukossa 22 on esitetty mittausten tärkeimpiä tunnuslukuja sekä 

muutos edellisen koesarjan mittauksiin. 

 

 

Kuva 46. Siirtopuomin yläkotelon aihio, tavoiteleveys 483,89 mm. 

 

Taulukko 22. Siirtopuomin yläkotelon aihion mittaustulosten tunnusluvut. 

Leveys: Ennen Jälkeen Erotus 

Toleranssi 484,52±1,2mm 483,89±1,2mm -0,63 

Keskiarvo 484,41 483,87 - 

Keskihajonta 0,45 0,68 0,23 

MIN 483,62 483,00 - 

MAX 485,10 484,90 - 

Vaihteluväli 1,48 1,90 0,42 

Cp 0,894 0,589 -0,30 

Cpk 0,809 0,578 -0,23 

Prosessin 
tuottavuus 

99,07 % 92,27 % -6,80 % 

 

Mittaustulosten hajonta kasvoi hiukan, mikä voi osittain olla seurausta mittausten 

suorittajan vaihtumisella. Mittaustulokset ovat hyvin samankaltaiset kuin aiemmin 

suoritetuissa mittauksissa. Koteloiden leveyden vaihtelu aihion sisällä on pientä, mutta 

aihioiden välillä esiintyy jonkin verran vaihtelua. Keskiarvollisesti päästään todella lähelle 
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tavoitemittaa. Prosessin suorituskyky heikkeni hieman, koska mittausten keskihajonta 

kasvoi 0,23 mm. 

 

Siirtopuomin alakotelon aihioiden leveyden erotus tavoitemittaan verrattuna on esitetty 

kuvassa 47. Taulukossa 23 on esitetty mittausten tärkeimmät tunnusluvut ja niiden erotus 

aiemmin saatuihin mittaustuloksiin. 

 

 

Kuva 47. Siirtopuomin alakotelon aihio, tavoite leveys 452,88 mm. 

  

Taulukko 23. Siirtopuomin alakotelon aihion mittaustulosten tunnusluvut. 

Leveys: Ennen Jälkeen Erotus 

Toleranssi 454,45±1,2mm 452,88±1,2mm -1,57 

Keskiarvo 454,22 452,44 - 

Keskihajonta 0,32 0,41 0,09 

MIN 453,74 451,90 - 

MAX 454,76 453,00 - 

Vaihteluväli 1,02 1,10 0,08 

Cp 1,241 0,981 -0,26 

Cpk 1,005 0,621 -0,38 

Prosessin 
tuottavuus 

99,87 % 96,87 % -3,00 % 

 

Siirtopuomin alakotelon aihio on valmistettu 5 mm levystä ja sen k-kerroin oli 

lähtötilanteessa suurin. Alakotelon aihion leveys pieneni k-kertoimen muutoksella noin  
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1,6 mm. Aihion leveyden keskihajonta kasvoi 0,09 mm ja vaihteluväli 0,08 mm, minkä 

takia prosessin suorituskyky heikkeni hieman. Alakotelon aihiossa esiintyy hieman 

enemmän hajontaa aihioin sisäisten mittaustulosten välillä, kuin yläkotelossa. 

 

Siirtopuomin aihioiden leveyden mittauksissa keskihajonta kasvoi hieman, mikä heikentää 

prosessin suorituskyvyn tunnuslukuja Cp ja Cpk. Yleisesti siirtopuomin mittaustuloksia 

voidaan pitää lähes alkutilannetta vastaavina, sillä keskihajonnan kasvu voi selittyä 

erilaisista mittausjärjestelyistä tai toteutustavoista. 

 

8.1.2 Jatke1-aihiot 

Jatke1 yläkotelon aihioiden leveyden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus on esitetty 

kuvassa 48. Mittausten tärkeimpiä tunnuslukuja ja niiden muutos alkutilanteeseen on 

esitetty taulukossa 24. 

 

 

Kuva X. Jatke1:n yläkotelon aihio, tavoiteleveys 413,89 mm. 
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Taulukko X. Jatke1:n yläkotelon aihion mittaustulosten tunnusluvut. 

Leveys: Ennen Jälkeen Erotus 

Toleranssi 414,52±1,2mm 413,89±1,2mm -0,63 

Keskiarvo 414,54 413,57 - 

Keskihajonta 0,70 0,42 -0,29 

MIN 413,28 413,00 - 

MAX 415,32 414,50 - 

Vaihteluväli 2,04 1,50 -0,54 

Cp 0,570 0,962 0,39 

Cpk 0,560 0,703 0,14 

Prosessin 
tuottavuus 

91,27 % 98,24 % 6,97 % 

 

Ensimmäisen koesarjan jatke1:n yläkotelon aihiot plasmaleikattiin leikkausarinan 

kohdassa, jossa oli havaittu epätasaisuutta ja tästä johtuvaa mittojen vaihtelua. Arinan 

epätasaisuus ilmeni suurena keskihajontana mittaustuloksissa. Uusissa mittaustuloksissa 

huomattiin keskihajonnan pienentyneen noin 40 %. Myös mittaustulosten vaihteluväli 

pienentyi 0,29 mm ja prosessin suorituskyvyn tunnusluvut parantuivat. Poikkeuksellisesti 

koekappaleissa 1 ja 2 esiintyy kappaleen sisällä suurta vaihtelua mittaustuloksissa. 

 

Jatke1 alakotelon aihioiden leveyden tavoitemitan ja mittaustulosten erotus on esitetty 

kuvassa 49. Alakotelon mittausten tärkeimpiä tunnuslukuja ja niiden muutos 

alkutilanteeseen on esitetty taulukossa 25. 

 

Kuva 50. Jatke1:n alakotelon aihio, tavoiteleveys 382,98 mm. 
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Taulukko 25. Jatke1:n alakotelon aihion mittaustulosten tunnusluvut. 

Leveys: Ennen Jälkeen Erotus 

Toleranssi 383,6±1,2mm 382,98±1,2mm -0,62 

Keskiarvo 383,23 382,71 - 

Keskihajonta 0,26 0,39 0,13 

MIN 382,84 382,20 - 

MAX 383,86 383,50 - 

Vaihteluväli 1,02 1,30 0,28 

Cp 1,557 1,033 -0,52 

Cpk 1,076 0,798 -0,28 

Prosessin 
tuottavuus 

99,938 % 99,16 % -0,78 % 

 

Jatke1:n alakotelon leveyden mittauksissa päästiin keskiarvollisesti lähelle tavoitetta, mutta 

mittausten keskihajonta ja vaihteluväli kasvoivat hieman. Tästä syystä prosessin 

suorituskyvyn tunnusluvut heikkenivät hieman. 

 

Jatke1:n aihioiden mittauksissa havaittiin samankaltaista muutosta kuin siirtopuomin 

aihioiden kohdalla. Mittausten hajonta ja vaihteluvälit kasvoivat hieman, mikä voi johtua 

mittausten suorittajan vaihtumisesta. Merkittävää parantumista tai heikkenemistä ei voida 

sanoa tapahtuneen. Koekappaleiden sisällä esiintyy kuitenkin ensimmäistä koesarjaa 

suurempaa hajontaa. 

 

8.1.3 Jatke2-aihiot 

Jatke2:n aihion mittoja voidaan pitää referenssisarjana, sillä ensimmäisissä mittauksissa 

todettiin aihioiden olevan todella lähellä tavoitemittoja. Jatke2:n aihioissa myöskään k-

kerroin ei muuttunut koesarjojen välillä. Jatke2:n yläkotelon aihion leveyden tavoitemitan 

ja mittaustulosten erotus on esitetty kuvassa 51. Mittausten tunnusluvut ja niiden muutos 

on esitetty taulukossa 26. 
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Kuva 51. Jatke2:n yläkotelon aihio, leveys 382,98 mm. 

 

Taulukko 26. Jatke2:n yläkotelon aihion mittaustulosten tunnusluvut. 

Leveys: Ennen Jälkeen Erotus 

Toleranssi 360,52±1,2mm 360,52±1,2mm -0,63 

Keskiarvo 360,22 360,03 -0,19 

Keskihajonta 0,39 0,24 -0,16 

MIN 359,74 359,60 -0,14 

MAX 360,88 360,50 -0,38 

Vaihteluväli 1,14 0,90 -0,24 

Cp 1,016 1,681 0,66 

Cpk 0,761 0,990 0,23 

Prosessin 
tuottavuus 

98,873 % 99,85 % 0,98 % 

 

Jatke2:n yläkotelon aihion mittaustuloksissa tapahtui pieni parannus, vaikka keskiarvo 

siirtyikin kauemmaksi tavoitteesta. Mittausten keskihajonta ja vaihteluväli pienenivät 

hieman. Prosessin suorituskykyä kuvaavat parametrit parantuivat hieman, mikä on 

seurausta keskihajonnan pienenemisestä 0,16 mm. Keskiarvollisesti ollaan lähellä 

tavoitetta, vaikka uudessa koesarjassa keskiarvollisesti siirryttiin väärään suuntaan. 

 

Jatke2:n alakotelon aihion leveyden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus on esitetty 

kuvassa 52 ja mittaustulosten tärkeimpien tunnuslukujen muutokset taulukossa 27. 
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Kuva 52. Jatke2:n alakotelon aihio, tavoiteleveys 305,59 mm. 

 

Taulukko 27. Jatke2:n alakotelon aihion mittaustulosten tunnusluvut. 

Leveys: Ennen Jälkeen Erotus 

Toleranssi 304,59±1,1mm 304,59±1,1mm -0,63 

Keskiarvo 304,26 304,81 0,55 

Keskihajonta 0,25 0,19 -0,06 

MIN 303,74 304,50 0,76 

MAX 304,70 305,10 0,40 

Vaihteluväli 0,96 0,60 -0,36 

Cp 1,468 1,952 0,48 

Cpk 1,030 1,567 0,54 

Prosessin 
tuottavuus 

99,899 % 100,00 % 0,10 % 

 

Jatke2:n alakotelon aihion mittaustuloksissa havaittiin myös pieni muutos ensimmäiseen 

koesarjaan verrattuna. Mittaustulosten keskihajonta ja vaihteluväli pienenivät. Prosessin 

suorituskyvyn tunnusluvut myös paranivat hieman.  Keskiarvollisesti ollaan 0,11 mm 

lähempänä tavoitetta kuin ensimmäisessä koesarjassa. 

 

Jatke2:n aihioiden toisessa koesarjassa saavutettiin pieni parannus mittatarkkuudessa 

verrattuna ensimmäisiin koekappaleisiin. Parannus on kuitenkin niin pieni, ettei sitä voida 

pitää suoraan seurauksena tehdyistä plasmaleikkauslaitteiston kunnostuksista. 
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8.1.4 Aihioiden mittausten yhteenveto 

Aihioiden toisen koesarjan mittauksissa ei todettu merkittävää kehitystä verrattuna 

ensimmäiseen koesarjaan. Aihion mittaukset suoritettiin Kesla Oyj:n Kesälahden tehtaan 

työntekijöiden toimesta.  

 

Siirtopuomin ja jatke1:n mittauksissa havaittiin keskihajonnan ja vaihteluvälin kasvaneen. 

Keskihajonnan kasvu selittyy osittain mittausjärjestelyiden eroavaisuudella. Jatke2:n 

mittaustuloksissa huomattiin pieni parannus verrattuna ensimmäiseen koesarjaan, mutta 

eroa ei voida pitää vielä merkittävänä. Koesarjan aihioista 67 % oli ensimmäisen koesarjan 

tavoin liian kapeita. Kaikki koesarjan aihiot täyttivät termisen leikkauksen standardin SFS-

EN ISO 9013 luokka 2:n asettamat vaatimukset. Toisen koesarjan aihioissa havaittujen 

mittapoikkeamien suurusluokat on esitetty kuvassa 53. 

 

 
Kuva 53. Aihioiden mittavirheiden määrät suuruusluokittain. 

 

Plasmaleikkauksen tarkkuus pysyi vastaavalla tasolla kuin ensimmäisessä koesarjassa, 

mutta uudessa koesarjassa ei havaittu yhtään yli 1 mm heittoa. Suurusluokan  

-1,0…-0,50 mm mittapoikkeamien määrä kasvoi +4kpl ja vastaavasti suurusluokan  

-0,50...0 mm mittapoikkeamien määrää väheni hieman -4kpl. Positiivisten 

mittapoikkeamien jakauma pysyi samana kuin aiemmassa koesarjassa. 

 

Plasmaleikkausarinan oikaisulla ei havaittu olevan suurta merkitystä kappaleiden 

mittaustarkkuuden kehittämisessä. Voidaan olettaa saavutetun mittatarkkuuden vastaavan 
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hyvin plasmaleikkauskoneen ominaistarkkuutta, eikä tarkkuuden kehittäminen onnistu 

ilman merkittäviä laiteinvestointeja.  

 

8.2 Kotelot 

Koteloiden mittaukset suoritettiin Kesla Oyj:n Joensuun tehtaalla vastaavalla tavalla kuin 

ensimmäisen koesarjan mittaukset. Koteloista mitattiin leveydet ylä- ja alareunasta sekä 

korkeudet molemmista laidoista. Jokainen mittaus suoritettiin kolmesta eri pisteestä. 

Mittaukseen käytettiin kahta 500 mm työntömittaa, joista tarkkuudeltaan 0,02 mm 

työntömittaa käytettiin leveyden mittaukseen ja tarkkuudeltaan 0,05 mm työntömittaa 

korkeuden mittaukseen. 

 

8.2.1 Siirtopuomi 

Siirtopuomin korkeuden ja leveyden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus on esitetty 

kuvissa 54 ja 55. Taulukossa 28 on esitetty mittausten tärkeimmän tunnusluvut ja niiden 

muutos ensimmäiseen koesarjaan verrattuna. 

 

 

Kuva 54. Siirtopuomin yläkotelo, tavoiteleveys 223 mm. 
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Kuva 55. Siirtopuomin yläkotelo, tavoitekorkeus 143 mm. 

 

Taulukko 28. Siirtopuomin yläkotelon mittaustulosten tunnusluvut ja muutos ensimmäiseen 

koesarjaan. 

 Mitattu 
leveys y 

Mitattu 
leveys a 

Mitattu 
korkeus V 

Mitattu 
korkeus O 

Toleranssi 223±1mm 223±0,5mm 143±0,5mm 143±0,5mm 

Keskiarvo 223,52 
(-0,02) 

223,46 
(+0,59) 

142,66 
(-0,74) 

142,40 
(-0,90) 

Keskihajonta 1,10 
(-0,28) 

0,43 
(-0,05) 

0,41 
(-0,03) 

0,47 
(+0,09) 

MIN 222,12 
(+0,64) 

222,42 
(+0,62) 

141,9 
(-0,85) 

141,4 
(-1,25) 

MAX 226,48 
(+0,82) 

224,22 
(+0,74) 

143,3 
(-1,00) 

143,1 
(-0,80) 

Vaihteluväli 4,36 
(+0,18) 

1,8 
(+0,12) 

1,4 
(-0,15) 

1,7 
(+0,45) 

Cp 0,30 
(+0,06) 

0,39 
(+0,04) 

0,41 
(+0,03) 

0,36 
(-0,08) 

Cpk 0,15 
(+0,04) 

0,03 
(-0,23) 

0,13 
(+0,06) 

-0,07 
(-0,24) 

Prosessin 
tuottavuus 

58,53 % 
(+8,8) 

52,32 % 
(-16,7) 

63,28 % 
(+6,4) 

40,61 % 
(-27,4) 

 

Siirtopuomin yläkotelon korkeuden mittauksissa ei saavutettu merkittävää parannusta 

mittatarkkuuteen.  Koekappaleesta 5 mitattiin vajaa särmäyskulma, joka näkyy myös 

keskeltä koteloa mitatussa leveydessä 2 y. Tämä yksittäinen mitta nostaa koko koesarjan 

vaihteluväliä noin 1,6 mm, aiheuttaa merkittävän keskihajonnan kasvun ja heikentää 
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prosessin suorituskykyindeksejä. Mikäli tämä yksittäinen mitta jätetään huomioimatta, 

prosessin suorituskyky olisi parantunut noin 26,3 %.  

 

Alareunan leveyden tarkkuus heikkeni hieman, johtuen keskiarvon kasvamisesta. 

Alareunan leveyden keskihajonta ja vaihteluväli pysyivät lähes ennallaan. Korkeuden 

mittauksissa ei myöskään havaittu suurta kehitystä. Vasemman reunan mittatarkkuus 

parani hieman, kun taas oikean reunan mittatarkkuus heikkeni. Keskiarvollisesti korkeudet 

pienenivät merkittävästi ensimmäisestä koesarjasta. 

 

Siirtopuomin alakotelon korkeuden ja leveyden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus on 

esitetty kuvissa 56 ja 57. Taulukossa 29 on esitetty siirtopuomin mittausten tärkeimmät 

tunnusluvut ja niiden muutos ensimmäiseen koesarjaan verrattuna. 

 

 

Kuva 56. Siirtopuomin alakotelo, tavoiteleveys 223 mm. 

 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5

[m
m

] 

Mitattu leveys 1 y

Mitattu leveys 2 y

Mitattu leveys 3 y

Mitattu leveys 1 a

Mitattu leveys 2 a

Mitattu leveys 3 a



84 

 

 

Kuva 57. Siirtopuomin alakotelo, tavoitekorkeus 151,3 mm. 

 

Taulukko 29. Siirtopuomin alakotelon mittaustulosten tunnusluvut ja muutos aiempaan 

koesarjaan. 

 Mitattu 
leveys y 

Mitattu 
leveys a 

Mitattu 
korkeus V 

Mitattu 
korkeus O 

Toleranssi 223+2mm 223±0,5mm 151,3±0,5mm 151,3±0,5mm 

Keskiarvo 224,67 
(-0,50) 

223,49 
(-0,21) 

151,09 
(-0,05) 

151,25 
(-0,62) 

Keskihajonta 0,39 
(-0,49) 

0,57 
(-0,08) 

0,51 
(+0,01) 

0,76 
(+0,03) 

MIN 224,12 
(+0,16) 

222,50 
(-0,16) 

149,90 
(-0,55) 

150,00 
(-0,65) 

MAX 225,50 
(-1,30) 

224,46 
(-0,26) 

151,80 
(-0,35) 

153,00 
(-0,20) 

Vaihteluväli 1,38 
(-1,46) 

1,96 
(-0,10) 

1,90 
(+0,20) 

3,00 
(+0,45) 

Cp 0,863 
(+0,48) 

0,294 
(+0,03) 

0,324 
(-0,01) 

0,220 
(-0,01) 

Cpk 0,285 
(+0,35) 

0,003 
(+0,11) 

0,186 
(-0,04) 

0,197 
(+0,23) 

Prosessin 
tuottavuus 

80,40 % 
(+38,2) 

46,39 % 
(+12,0) 

62,92 % 
(-2,9) 

49,00 % 
(+9,6) 

 

Siirtopuomin alakotelon leveyden mittatarkkuus parani hieman. Ylä- ja alareunan leveyden 

keskiarvot siirtyivät lähemmäksi tavoitetta, keskihajonnat pienentyivät sekä vaihteluväli 

pienieni. Yläreunan leveyden vaihteluväli pienentyi merkittävästi noin 1,46 mm, mikä 

näkyy myös kasvaneena prosessin suorituskykynä. Myös alareunan vaihteluväli pieneni 
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hieman, mutta sen suorituskyvyn paraneminen johtuu pääsääntöisesti keskiarvon 

siirtymisestä toleranssirajojen väliin. 

 

Alakotelon korkeuden mittaustuloksissa ei tapahtunut suurta muutosta. Oikean reunan 

korkeuden keskiarvo siirtyi lähemmäksi tavoitetta, jonka ansiosta myös prosessin 

suorituskyvyssä tapahtui parannus. Vaihteluvälit kasvoivat ja ovat edelleen liian suuret 

verrattuna asetettuihin toleransseihin. Keskeltä mitattu oikean reunan korkeus näyttää 

olevan muita selvästi suurempi. 

 

Siirtopuomin aihioiden mittatarkkuudessa tapahtui pieni parannus. Mittauksissa havaittiin 

vieläkin suurta hajontaa ja vaihteluvälit olivat melko suuria. Muun muassa yläkotelon 

mittauksissa havaittu yksittäinen mittapoikkeama kuvaa hyvin Strenx 960MC:ssä 

havaittuja materiaalin ominaisuuksien, esimerkiksi lujuuden, vaihteluita, jotka aiheuttavat 

mittapoikkeamia muun muassa särmättyihin koteloihin. 

 

Siirtopuomin koteloiden mittaustuloksissa oli huomattavissa samoja johdonmukaisuuksia 

kummassakin koesarjassa. Yläkotelossa mitatut leveydet 3a ja 3y ovat muita leveyksiä 

pienempiä, mutta vastaavasti mitattu korkeus O3 on muita suurempi. Alakotelossa 

huomataan mitatun leveyden 1 y olevan suurin ja 2 a pienin lähes kaikissa mittauksissa. 

Lisäksi mitattu korkeus O2 näyttää olevan muita suurempi. 

 

8.2.2 Jatke1 

Jatke1:n yläkotelon leveyden ja korkeuden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus on 

esitetty kuvassa 58 ja 59. Mittausten tärkeimmät tunnusluvut ja niiden muutos 

ensimmäisestä koesarjasta on esitetty taulukossa 30. 
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Kuva 58. Jatke1:n yläkotelo, tavoiteleveys 199 mm. 

 

 

Kuva 59. Jatke1:n yläkotelo, tavoitekorkeus 120 mm. 
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Taulukko 30. Jatke1:n yläkotelon mittaustulosten tunnusluvut ja muutos ensimmäiseen 

koesarjaan. 

 Mitattu 
leveys y 

Mitattu 
leveys a 

Mitattu 
korkeus V 

Mitattu 
korkeus O 

Toleranssi 199±0,5mm 199±2,4mm 120±2mm 120±2mm 

Keskiarvo 199,74 
(-0,20) 

199,84 
(+0,24) 

119,29 
(-0,66) 

118,97 
(-1,20) 

Keskihajonta 1,13 
(-0,17) 

0,47 
(+0,04) 

0,35 
(-0,13) 

0,35 
(-1,10) 

MIN 197,86 
(-0,44) 

199,06 
(+0,10) 

118,7 
(-0,60) 

118,4 
(-1,10) 

MAX 202,42 
(-0,20) 

200,9 
(+0,44) 

119,9 
(-0,90) 

119,6 
(-1,20) 

Vaihteluväli 4,56 
(+0,24) 

1,84 
(+0,34) 

1,2 
(-0,30) 

1,2 
(-0,10) 

Cp 0,148 
(+0,02) 

1,692 
(-0,14) 

1,915 
(+0,51) 

1,909 
(+0,02) 

Cpk -0,070 
(+0,04) 

1,099 
(-0,28) 

1,232 
(-0,13) 

0,929 
(-0,79) 

Prosessin 
tuottavuus 

28,05 % 
(+4,7) 

99,95 % 
(+0,0) 

99,99 % 
(+0,0) 

99,73 % 
(-0,3) 

 

Jatke1:n leveyden mittatarkkuudessa tapahtui pieni parannus. Keskiarvollisesti yläreunan 

leveydessä siirryttiin hieman lähemmäksi keskiarvoa, mutta myös keskihajonta pieneni 

hieman. Koekappaleissa 1 ja 3 erottuu selvästi keskeltä mitattu leveys, mikä johtuu kotelon 

keskellä auki jääneestä särmäyskulmasta. 

 

Yläkotelon leveyksissä tapahtui muutos huonompaan suuntaan. Korkeudet jäävät vajaaksi 

molemmissa reunoissa ja keskiarvollisesti siirryttiin kauemmas tavoitteesta. Mittausten 

keskihajonta pieneni molemmissa korkeuksissa ja oikeassa reunassa muutos on merkittävä.  

Prosessin suorituskyvyssä mitattuna pysytään vielä hyväksyttävällä tasolla. 

 

Jatke1:n alakotelon leveyden ja korkeuden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus on 

esitetty kuvissa 60 ja 61. Mittausten tärkeimmät tunnusluvut ja niiden muutos on esitetty 

taulukossa 31. 
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Kuva 60. Jatke1:n alakotelo, tavoiteleveys 199 mm. 

 

 

Kuva 61. Jatke1:n alakotelo, tavoitekorkeus 123 mm. 
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Taulukko 31. Jatke1:n alakotelon mittaustulosten tunnusluvut ja muutos aiempaan 

koesarjaan. 

 Mitattu 
leveys y 

Mitattu 
leveys a 

Mitattu 
korkeus V 

Mitattu korkeus 
O 

Toleranssi 199±0,5mm 199±2,4mm 123±2mm 123±2mm 

Keskiarvo 199,92 
(+0,39) 

199,66 
(-0,08) 

122,54 
(+0,57) 

122,97 
(+0,38) 

Keskihajonta 0,82 
(0,17) 

0,25 
(-0,16) 

0,44 
(-0,18) 

0,43 
(-0,48) 

MIN 199 
(+1,00) 

199,12 
(+0,24) 

121,7 
(+0,60) 

122,2 
(+1,00) 

MAX 201,68 
(+1,30) 

200 
(-0,30) 

123,2 
(-0,05) 

123,7 
(-0,65) 

Vaihteluväli 2,68 
(+0,30) 

0,88 
(-0,54) 

1,5 
(-0,65) 

1,5 
(-1,65) 

Cp 0,204 
(-0,05) 

3,244 
(+1,29) 

1,507 
(+0,44) 

1,562 
(+0,83) 

Cpk -0,170 
(-0,16) 

2,347 
(+1,00) 

1,160 
(+0,65) 

1,536 
(+0,95) 

Prosessin 
tuottavuus 

26,37 % 
(-16,3) 

100,00 % 
(+0,0) 

99,98 % 
(+6,1) 

100,00 % 
(+4,4) 

 

 Jatke1:n alakotelon yläreunan korkeuden tarkkuus heikkeni hieman. Tämä johtuu 

pääasiassa kappaleen särmäyskulman auki jäämisestä kappaleen keskellä. Särmäyskulman 

vajavaisuutta esiintyy etenkin koekappaleissa 1-3 ja 5. Myös yläreunan leveyden 

mittausten keskihajonta kasvoi ja keskiarvo siirtyi kauemmaksi tavoitteesta. Alareunan 

leveydessä vaihteluväli ja keskihajonta pienenivät, jolloin prosessin suorituskyky parani. 

 

Jatke1:n alakotelon korkeuden mittatarkkuus parantui, mikä on seurausta keskiarvon 

siirtymisestä lähemmäksi tavoitetta. Myös mittausten keskihajonta ja vaihteluväli 

pienenivät. Korkeudessa havaittiin kappaleiden 2-5 vasemmasta reunasta mitatun leveyden 

V1 olevan selvästi liian pieni. Yleisesti vasemman reunan mitat ovat pieniä matalia ja 

oikean reunan mitat ovat liian suuria. 

 

Jatke1:n koteloiden leveyden mitoissa tapahtui ristiriitaisia muutoksia. Yläkotelon 

yläreunan leveyden tarkkuus parantui hieman, kun taas alareunan leveyden tarkkuus 

heikkeni. Alakotelossa leveyksien mittatarkkuuden kehitys oli päinvastainen. Leveyksien 

mittatarkkuudessa ei kuitenkaan saavutettu merkittävää edistystä. Yläkotelon leveyksien 
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tarkkuus heikentyi ja alakotelon leveyden tarkkuus parantui. Tämä on luultavasti seurausta 

polttoaihioon merkityn keskilinjan vaikutuksesta keskisärmän paikoitustarkkuuteen. 

 

8.2.3 Jatke2 

Jatke2:n k-kerroin ei muuttunut koesarjojen välillä, vaan aihioihin muotoiltiin pelkästään 

muiden komponenttien tavoin lovet keskisärmän kohdistusta varten. Jatke2:n yläkotelon 

leveyden ja korkeuden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus on esitetty kuvissa 62 ja 63. 

Mittausten tärkeimmät tunnusluvut ja niiden muutos ensimmäiseen koesarjaan verrattuna 

on esitetty taulukossa 32. 

 

 

Kuva 62. Jatke2:n yläkotelo, tavoiteleveys 175 mm. 

 

 

Kuva 63. Jatke2:n yläkotelon, tavoitekorkeus 105 mm. 
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Taulukko 32. Jatke2:n yläkotelon mittaustulosten tunnusluvut ja muutos aiempaan 

koesarjaan. 

 Mitattu 
leveys y 

Mitattu 
leveys a 

Mitattu 
korkeus V 

Mitattu korkeus 
O 

Toleranssi 175+1
0 mm 175±2,4mm 105±2mm 105±2mm 

Keskiarvo 175,67 
(+0,44) 

175,56 
(+0,07) 

104,79 
(+0,04) 

104,39 
(-0,43) 

Keskihajonta 0,47 
(-0,13) 

0,17 
(-0,13) 

0,32 
(+0,09) 

0,32 
(-0,06) 

MIN 174,92 
(+0,56) 

175,3 
(+0,38) 

104,4 
(+0,0) 

103,9 
(-0,30) 

MAX 176,58 
(+0,24) 

175,9 
(+0,06) 

105,5 
(+0,35) 

104,9 
(-0,55) 

Vaihteluväli 1,66 
(-0,32) 

0,6 
(-0,32) 

1,1 
(+0,35) 

1,0 
(-0,25) 

Cp 0,352 
(+0,08) 

4,686 
(+2,00) 

2,069 
(-0,85) 

2,096 
(+0,35) 

Cpk 0,233 
(+0,11) 

3,590 
(+1,45) 

1,848 
(-0,69) 

1,453 
(-0,13) 

Prosessin 
tuottavuus 

67,88 % 
(+13,4) 

100,00 % 
(+0,0) 

100,00 % 
(+0,0) 

100,00 % 
(+0,0) 

 

Jatke2:n yläkotelon leveyden mittatarkkuus parani hieman. Muiden koekappaleiden tavoin 

jatke2:n yläkotelossa havaittiin särmäyskulman vajavaisuutta kappaleen keskellä, mikä 

näkyy yläreunan keskeltä mitatussa leveydessä 2y. Yläreunan leveydessä siirryttiin 

keskiarvollisesti lähemmäs toleranssialueen keskustaa, minkä lisäksi keskihajonta ja 

vaihteluväli pienenivät. Vaikka alareunan leveyden keskiarvo siirtyikin kauemmas 

tavoitteesta, pienentynyt hajonta ja vaihteluväli lisäsivät prosessin suorituskykyä. 

 

Yläkotelon korkeudessa havaittiin keskeltä mitattujen korkeuksien olevan puomin päistä 

mitattuja korkeuksia suurempia. Yleisesti yläkotelon korkeuden tarkkuudessa havaittiin 

vain pieniä muutoksia. 

 

Jatke2:n alakotelon leveyden ja korkeuden mittaustulosten ja tavoitemitan erotus on 

esitetty kuvassa 64 ja 65. Tärkeimmät mittausten tunnusluvut ja niiden muutos on esitetty 

taulukossa 33. 
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Kuva 64. Jatke2:n alakotelo, tavoiteleveys 175 mm. 

 

 

Kuva 65. Jatke2:n alakotelo, tavoitekorkeus 92,91 mm. 
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Taulukko 33. Jatke2:n alakotelon mittaustulosten tunnusluvut ja muutos aiempaan 

koesarjaan. 

 Mitattu 
leveys y 

Mitattu 
leveys a 

Mitattu 
korkeus V 

Mitattu korkeus 
O 

Toleranssi 175+1
0 mm 175±2,4mm 92,91±2mm 92,91±2mm 

Keskiarvo 175,65 
(+0,28) 

175,71 
(+0,19) 

92,31 
(+0,49) 

92,48 
(+0,38) 

Keskihajonta 0,46 
(+0,12) 

0,38 
(-0,07) 

0,42 
(-0,16) 

0,47 
(-0,17) 

MIN 174,72 
(-0,02) 

175,1 
(+0,42) 

91,3 
(+0,6) 

91,7 
(+0,20) 

MAX 176,52 
(+0,62) 

176,56 
(+0,46) 

92,9 
(+0,3) 

93,4 
(+0,05) 

Vaihteluväli 1,8 
(0,64) 

1,46 
(0,04) 

1,6 
(-0,30) 

1,7 
(-0,15) 

Cp 0,363 
(-0,12) 

2,108 
(+0,32) 

1,592 
(+0,44) 

1,425 
(+0,38) 

Cpk 0,253 
(-0,11) 

1,489 
(+0,08) 

1,112 
(+0,59) 

1,118 
(+0,50) 

Prosessin 
tuottavuus 

69,81 % 
(-12,9) 

100,00 % 
(+0,0) 

99,96 % 
(+5,8) 

99,96 % 
(+3,2) 

 

 

Jatke2:n alakotelossa havaittiin alareunasta mitatun leveyden 1 a olevan muita suurempi. 

Tämä johtuu liian lähellä särmäyslinjaa sijaitsevista sivuliukupalojen rei’istä. Jatke2:n 

keskeltä mitatun leveyden 2 y vaihtelu on seurausta särmäyskulmien vaihtelusta. 

Yläreunan leveyden mittatarkkuus heikkeni hieman, mikä on seurausta keskihajonnan ja 

vaihteluvälin kasvusta. Alareunan leveydessä tapahtui pieni mittatarkkuuden parannus. 

 

Korkeuden mittaustuloksista erottuu oikean reunan keskeltä mitattu korkeus O2 muita 

korkeampana. Kappaleissa 2 ja 3 vasemmasta reunasta mitattu korkeus V1 on selvästi 

muita pienempi. Yleisellä tasolla korkeuksien mittatarkkuus parantui aiempaan koesarjaan 

verrattuna. Mittatarkkuuden paraneminen johtuu keskiarvon siirtymisestä lähemmäksi 

tavoitetta sekä keskihajonnan ja vaihteluvälin pienentymisellä. 

 

Jatke2:n koteloiden aihioiden mitat eivät muuttuneet koesarjojen välillä, joten koteloita 

voidaan pitää referenssinä särmäyksen mittatarkkuuden muutoksesta. Alareunan leveyden 

mittatarkkuus parani molemmissa koteloissa. Myös yläkotelon yläreunan leveyden 

mittatarkkuus parani. Yläkotelon korkeuksien mittatarkkuus heikentyi hieman, mutta pysyi 
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silti riittävällä tasolla. Alakotelon korkeuksien mittatarkkuus kehittyi merkittävästi ja on 

uudessa koesarjassa erinomaisella tasolla. 

 

8.2.4 Koteloiden mittausten yhteenveto 

Uudella koesarjalla ei saavutettu merkittävää parannusta kappaleiden mittatarkkuuteen. 

Tämä oli odotettavissa, sillä aihioiden mittatarkkuus ei parantunut ja särmäyksessä 

odotettiin parannusta vain paikoitustarkkuuteen. Paikoitustarkkuuden kehittymistä 

arvioidaan V-pohjan sijainnin mittauksissa hitsausvaiheessa. Aihion mitoituksen 

muuttuminen näkyy koteloiden korkeuksien pienenemisenä. 

 

Koteloiden mittauksissa saavutettiin ristiriitaisia tuloksia. Osassa mittoja mittatarkkuus 

parani kun taas osassa huononi. Siirtopuomissa havaittiin vajaiden särmäyskulmien 

vähenevän kun vastaavasti jatke1:ssä ne lisääntyivät. Tämä näkyy koteloiden yläreunasta 

keskeltä mitatun leveyden vaihtelun kasvuna. Mittaustuloksissa on huomattavasti selviä 

yhdenmukaisuuksia koesarjojen välillä, mistä voidaan päätellä kappaleissa olevien 

aukkojen aiheuttavan aina samankaltaisia paikallisia muodonmuutoksia kappaleisiin. 

 

Ensimmäisen koesarjan mittatuloksista todettiin, että koteloiden levitysmitan laskentaan 

käytetty k-kerroin on liian suuri. K-kerroin korjattiin mittaustulosten mukaiseksi. Kuvassa 

66 on esitetty aihion leveyden ja kotelon kokonaisleveyden erotuksien suhde ja 

mittapisteistä sovitettu pns-suora.  

 

 

Kuva 66. Aihio-kotelo-riippuvuuus, korrelaatiokerroin 0,78. 

y = 0,7998x - 0,3944 
R² = 0,6181 
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K-kertoimen korjaus aiheutti koteloiden kehämitan noin 1,08 mm kaventumisen ja kotelot 

ovat nyt pääsääntöisesti noin 0,39 mm liian pieniä. Koteloiden keskimääräinen mittaheitto 

on kuitenkin 43 % pienempi kuin ensimmäisessä koesarjassa. K-kertoimen tarkkuutta 

voidaan vielä parantaa kasvattamalla sitä hieman. 

 

Strenx 650MC:stä valmistetun jatke2:n mittatarkkuus on edelleen parempi kuin Strenx 

960MC:stä valmistettujen siirtopuomin ja jatke1:n. Siirtopuomin koteloissa ja jatke1:n 

yläkotelossa olevat suuret aukot lähellä särmäyslinjaa aiheuttavat särmäysmuotojen 

vääristymistä ja mittaepätarkkuutta. 

 

8.3 Pituushitsattu puomi 

Pituushitsattujen puomien mittauksissa pyrittiin selvittämään puomien kieroutumisen syitä.  

Lisäksi pyrittiin selvittämään tapahtuuko puomien kieroutuminen kiinnityshitsauksessa vai 

varsinaisessa pituushitsauksessa. Puomeista mitattiin myös V-pohjan sijainti.  

 

Mittaukset suoritettiin Kesla Oyj:n Joensuun tehtaalla heti pituushitsauksen jälkeen 

puomien jäähdyttyä. Mittauksissa käytettiin V-pohjan sijainnin määritykseen kehitettyä 

erikoismittaa sekä kierouden mittauksissa 150 mm työntömittaa ja kolmipistetuentaa. 

Puomien kierous mitattiin ensin kiinnityshitsauksen jälkeen ja uudelleen pituushitsauksen 

jälkeen. Hitsauksessa kiinnitettiin huomiota etenkin hitsausjärjestykseen, joka pidettiin 

jokaisessa koekappaleessa samanlaiseen. Sovitussa hitsausjärjestyksessä kaikki koesarjan 

puomit hitsattiin oikea kylki ensin. 

  

8.3.1 Siirtopuomi 

Pituushitsatun siirtopuomin V-pohjan keskilinjan sijainti kylkien suhteen on esitetty 

kuvassa 67. Tasomaisuuden mittaustulokset on esitetty taulukossa 33. 
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Kuva 67. Siirtopuomin V-pohjan keskilinjan sijainti. 

 

Taulukko 33. Siirtopuomin tasomaisuuden mittauksen tunnusluvut. 

 Tasomaisuus 

Toleranssi 0±3mm 

Keskiarvo -0,840 

Keskihajonta 0,30 

MIN -1,42 

MAX -0,64 

Vaihteluväli 0,78 

Cp 3,38 

Cpk 2,437 

Prosessin 
tuottavuus 

100,00 % 

  

Siirtopuomin V-pohjan paikoitustarkkuus parani aiempaan koesarjaan verrattuna k-

kertoimen korjauksen ja kohdistuslovien ansiosta. Vain neljässä mittauspisteessä 

kymmenestä havaittiin poikkeama V-pohjan sijainnissa, kun taas ensimmäisessä 

koesarjassa kaikissa mittauspisteissä havaittiin poikkeama. 

 

Siirtopuomin tasomaisuus parani myös edelliseen koesarjaan verrattuna. Vaihteluväli 

pieneni 78 % ensimmäiseen koesarjaan verrattuna ja on uudessa koesarjassa 0,78 mm. 

Uusintamittauksissa pyrittiin määrittämään myös kiinnityshitsauksen vaikutusta puomien 

kieroutumiseen ja puomien tasomaisuus mitattiin myös kiinnityshitsauksen jälkeen. 

Tasomaisuuden mittaustulokset kiinnityshitsauksen ja pituushitsauksen jälkeen sekä 

muutos on esitetty taulukossa 34. 
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Taulukko 34. Hitsausvaiheiden vaikutus siirtopuomin tasomaisuuteen. 

 Kiinnityshitsaus Pituushitsaus Muutos 

1 -0,61 -0,80 -0,19 

2 -0,7 -0,64 0,06 

3 -1 -0,65 0,35 

4 -1,43 -1,42 0,01 

5 -0,64 -0,69 -0,05 

 

Mittauksissa havaittiin, ettei pituushitsauksella ollut merkitystä siirtopuomin kieroutumisen 

kannalta. Kieroutuminen tapahtuu pääsääntöisesti jo kiinnityshitsausvaiheessa. 

Kieroutuminen oli toisessa koesarjassa vähäisempää kuin ensimmäisessä koesarjassa. 

 

8.3.2 Jatke1 

Pituushitsatun jatke1:n V-pohjan keskilinjan sijainti kylkien suhteen on esitetty kuvassa 

68. Tasomaisuuden mittaustulokset on esitetty taulukossa 35. 

 

 

Kuva 68. Jatke1:n V-pohjan keskilinjan sijainti. 
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Taulukko 35. Jatke1:n tasomaisuuden mittausten tunnusluvut. 

 Tasomaisuus 

Toleranssi 0±3mm 

Keskiarvo 0,156 

Keskihajonta 0,60 

MIN -0,560 

MAX 1,090 

Vaihteluväli 1,65 

Cp 1,67 

Cpk 1,586 

Prosessin 
tuottavuus 

100,00 % 

 

Jatke1:n V-pohjan sijainnissa esiintyi muita toisen koesarjan puomeja enemmän vaihtelua. 

Vaihtelu on samansuuruista kuin ensimmäisessä koesarjassa, mutta sen suunta on eri. 

Jatke1:n koekappaleissa havaittiin merkittävää kieroutumista ainoastaan koekappaleessa 3. 

Taulukossa 36 on esitetty kiinnityshitsauksen ja pituushitsauksen vaikutus puomien 

tasomaisuuteen. 

 

Taulukko 36. Hitsausvaiheiden vaikutus jatke1:n tasomaisuuteen. 

 Kiinnityshitsaus Pituushitsaus Muutos 

1 0,3 0,39 0,09 

2 -0,27 -0,42 -0,15 

3 1,43 1,09 -0,34 

4 0,19 0,28 0,09 

5 -0,38 -0,56 -0,18 

 

Myös jatke1:n kohdalla kieroutuminen tapahtuu jo kiinnityshitsausvaiheessa, eikä 

pituushitsaus muuta merkittävästi puomien kieroutumista. Koekappaletta 5 hitsattaessa 

hitsauslanka loppui ja puomi pääsi jäähtymään ennen loppuun hitsausta. Tälläkään ei 

havaittu olevan merkittävää vaikutusta puomin kierouteen. 

 

8.3.3 Jatke2 

Pituushitsatun jatke2:n V-pohjan keskilinjan mittaustulokset on esitetty kuvassa 69. 

Taulukossa 37 on esitetty tasomaisuuden mittausten tärkeimmät tunnusluvut. 
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Kuva 69. Jatke2:n V-pohjan keskilinjan sijainti. 

 

Taulukko 37. Jatke2:n tasomaisuuden mittausten tunnusluvut. 

 Tasomaisuus 

Toleranssi 0±3mm 

Keskiarvo 0,056 

Keskihajonta 0,25 

MIN -0,27 

MAX 0,5 

Vaihteluväli 0,77 

Cp 4,03 

Cpk 3,952 

Prosessin 
tuottavuus 

100,00 % 

 

Jatke2:n V-pohjan paikoitustarkkuus parani huomattavasti ja puomin kieroutuminen väheni 

ensimmäiseen koesarjaan verrattuna. Kiinnitys- ja pituushitsauksen vaikutus puomin 

tasomaisuuteen on esitetty taulukossa 38. 

 

Taulukko 38. Hitsausvaiheiden vaikutus jatke2:n tasomaisuuteen. 

 Kiinnitys 
hitsaus 

Pituushitsaus Muutos 

1 0,01 -0,26 -0,27 

2 0,5 0,89 0,39 

3 0,01 0,06 0,05 

4 0,03 0,18 0,15 

5 -0,27 -0,13 0,14 
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Strenx 650MC:stä valmistetuissa jatke2:n puomeissa pituushitsauksella ei ollut merkitystä 

puomien kieroutumiseen, vaan kieroutuminen tapahtuu pääasiassa jo 

kiinnityshitsausvaiheessa. 

 

8.3.4 Pituushitsattujen puomien mittausten yhteenveto 

Puomien V-pohjan keskilinjan sijainnin tarkkuus parantui ensimmäiseen koesarjaan 

verrattuna. Vain jatke1:ssä havaittiin yhtä suurta vaihtelua kuin ensimmäisessä koesarjassa. 

Siirtopuomissa ja jatke2:ssä V-pohjan sijainnin tarkkuus parani huomattavasti. Yksi 

puomien V-pohjan sijaintiin vaikuttava asia on puomien särmäysjärjestys. Toisessa 

koesarjassa puomien särmäysjärjestykseen ei kiinnitetty erityistä huomiota, mutta kaikki 

saman erän puomit särmätään kuitenkin aina samassa järjestyksessä. Jatke1:n poikkeava 

tulos voi johtua juuri päinvastaisesta särmäysjärjestyksestä kuin siirtopuomissa ja 

jatke2:ssa. 

 

Puomien kieroutuminen oli vähäisempää kuin ensimmäisessä koesarjassa. Mittauksissa 

havaittiin myös, ettei puomien kieroutuminen varsinaisesti johdu pituushitsauksesta vaan 

puomit kieroutuvat kiinnityshitsausvaiheessa tai ovat kieroja jo särmättyinä koteloina. 

Verrattaessa mittaustuloksia ensimmäiseen koesarjaan havaitaan, ettei hitsausjärjestyksellä 

ollut merkitystä puomien kierouden suuntaan.  
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9 RULLAMUOVAUS PUOMIEN VAIHTOEHTOISENA VALMISTUS-

MENETELMÄNÄ 

 

 

Siirtopuomin komponenttien valmistuksessa suurin yksittäinen epätarkkuutta aiheuttava 

prosessi on särmäys. Särmäyksessä voi syntyä poikkeavia kappaleita niin 

poikkileikkaukseltaan kuin mitoiltaankin. Särmäyksen sijaan kotelot voitaisiin valmistaa 

rullamuovaamalla, jolla saavutettaisiin parempi tuotteiden mittatarkkuus. Lisäksi 

rullamuovaukseen on yhdistettävissä kotelorakenteiden yhteenhitsaus, aukotus sekä 

puomien katkaisu oikeaan mittaan. (Lindgren, Edberg & Lindgren, 2015, s. 286.) 

 

Rullamuovaus on prosessina yli 100 vuotta vanha, mutta sen käyttö on nykyisin 

lisääntynyt. Suosion kasvu johtuu pääasiassa uusien lujien terästen käyttöönotosta, sillä 

ultralujia teräksiä voidaan helposti rullamuovata halutuksi, mittatarkaksi profiiliksi. 

Rullamuovattuja profiileja on esitetty kuvassa 70. Rullamuovauksella voidaan saavuttaa 

perinteistä särmäystä tarkempi poikkileikkauksen mittatarkkuus sekä pienemmät 

taivutussäteet. (Ramana et al., 2006, s. 251.) 

 

 

Kuva 70. Rullamuovattuja profiileja (Mynors, English & Castellucci, 2006, s. 272). 
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Rullamuovauksessa levyrainaa syötetään profiilirullien läpi, jotka muotoilevat rainasta 

poikkileikkaukseltaan halutunmuotoisen profiilin. Rullamuovauksessa tyypillinen 

muovausnopeus on 10-30 m/min riippuen valmistettavasta profiilista. Nykyisin on 

kehitetty menetelmä myös poikkileikkaukseltaan epäsäännöllisen profiilin 

rullamuovaukseen. Rullamuovauslinjan periaate on esitetty kuvassa 71. (Lindgren, Edberg 

& Lindgren, 2015, s. 286, 303; Ramana et al., 2006, s. 251.) 

 

Kuva 71. Rullamuovauslinjaston periaate (Mynors, English & Castellucci, 2006, s. 271). 

 

Rullamuovaamalla voidaan valmistaa profiileita kaikista niistä materiaaleista, joita voidaan 

myös särmätä perinteisellä särmäyspuristimella. Pääasiassa rullamuovauksen 

materiaalivalintaa rajoittaa materiaalien saatavuus rainakelana, sillä kaikkia teräslaatuja ei 

ole saatavilla valmiiksi oikeaan leveyteen leikattuina rainoina. Rullamuovauksessa 

ainevahvuus voi olla 0,1-10 mm, mutta tyypillisesti profiileita rullamuovataan alle 6 mm 

paksuisesta materiaalista. (Koukkari, 2015; Lindgren, Edberg & Lindgren, 2015, s. 286, 

306.) 

 

9.1 Rullamuovauksen edut koteloiden valmistuksessa 

Rullamuovauksen etuna on muovatun profiilin mittatarkkuus. Rullamuovauksella voidaan 

saavuttaa noin ±0,4 mm tarkkuus pituusmitoissa ja noin ±1° kulmamitoissa, mutta 

riittävällä sovittamisella ja prosessin säätämisellä tarkempiinkin toleransseihin on 

mahdollista päästä. (Pennuto, 2010, s. 4.) 

 

Rullamuovauksella valmistetut profiilit ovat pääsääntöisesti tasalaatuisia, mikä edesauttaa 

osien sovitusta kokoonpanossa. Menetelmän toinen vahvuus on tuotantovolyymi. Kun 
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tarvittavat työkalut on valmistettu, voidaan rullamuovauksella tuottaa suuri määrä 

tarvittavaa profiilia nopeasti.  

 

9.2 Rullamuovauksen rajoitukset 

Rullamuovaus asettaa suunnitellulle profiilille tiettyjä rajoituksia. Profiilin korkeuden tulisi 

mielellään olla alle 100 mm, mutta jopa 150 mm laitakorkeus on hallittavissa. Liian 

leveässä tai korkeassa profiilissa voi esiintyä aaltomaisuutta rullamuovauksen seurauksena. 

Profiilin kehämittaa rajoittaa rullamuovauskoneeseen syötettävän rainan maksimileveys. 

Tyypillisesti maksimi rainanleveys vaihtelee välillä 820…660 mm, riippuen 

rullamuovauskoneistosta. Kuvassa 72 on esitetty rullamuovattujen profiilien 

muotorajoituksia. (Koukkari, 2015; Ramana et al., 2006, s. 251.) 

 

 

 

Kuva 72. Rullamuovaamalla valmistettujen profiilien muotosuosituksia. (Ramana et al., 

2006, s. 251). 

 

Profiilin poikkileikkauksessa on myös tiettyjä muotorajoituksia. Rullamuovauksella 

voidaan saavuttaa särmäystä jyrkempi taivutuskulma, mutta liian pieniä taivutuskulmia 

tulisi välttää. Liian pienet taivutuskulmat lisäävät työkalujen kulumista ja taivutusvoimia. 

Mikäli halutaan valmistaa nykyisiä alakoteloita vastaava V-pohjainen profiili, täytyisi 
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pohjaan tehdä pieni tasainen alue, jotta profiilin rullamuovaus helpottuisi. (Koukkari, 

2015; Ramana et al., 2006, s. 251.) 

 

Rullamuovaus asettaa myös tiettyjä rajoitteita materiaalin suhteen. Materiaalin tulisi olla 

saatavilla rainana terästehtaalla. Esimerkiksi Keslan käyttämä Strenx 960MC:tä ei ole 

saatavilla rainana, vaan lujin käytettävissä oleva materiaalin Ruukin/SSAB:n valikoimissa 

on Strenx 900MC. (Koukkari, 2015.) 

 

Rullamuovauksessa jokaiselle erikoisprofiilille tarvitaan omat erilliset työnkalut. 

Rullamuovauksessa työkalut muodostavat merkittävän osan rullamuovauksen 

aloituskustannuksista, joten profiilien määrä tulisi karsia minimiin. Perinteisiä U-profiileita 

voidaan valmistaa vakiotyökaluilla, eikä jokaiselle eri koon profiilille tarvita välttämättä 

erikoistyökaluja. Rullamuovauksen käyttöönottoa rajoittaa myös minimivalmistusmäärä. 

Esimerkiksi SSAB:ltä rainakeloja on saatavilla pääsääntöisesti 10-13 tonnin painoisena, 

mikä tarkoittaa käytössä olevilla komponenteilla noin 260-400 profiilin valmistamista 

kerrallaan. (Halmos, 2006, s. 377; Koukkari, 2015.) 
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10 KOKOONPANTAVUUDEN KEHITTÄMINEN VÄLYSUUNNITTELULLA 

 

 

Suurimmat ongelmat kokoonpanossa johtuvat tuotteiden mittavaihteluista, jonka 

seurauksena puomikomponentteja joudutaan sovittamaan sekä tarvittaessa hiomaan 

sopiviksi. Hiontaan kuluu paljon aikaa, mikä vastaavasti pidentää tuotteen läpimenoaikaa. 

Tuotteen kokoonpanossa liian suuri välys voidaan korjata helposti säätölevyjen avulla, 

mutta liian pieni välys on kriittisempi tuotteen kokoonpanon kannalta. Tuotteen 

kokoonpantavuutta voidaan kehittää välyssuunnittelulla, jossa komponenttien aiempien 

mittaustulosten perusteella arvioidaan kokoonpantavan tuotteen välystarvetta. Tällä 

hetkellä käytössä on kokemusperäinen välys, joka on esimerkkituotteessa suuruudeltaan 

noin 1,6 mm. 

 

Välyssuunnittelulla tarkoitetaan Six Sigma -periaatteen mukaisen toleranssisuunnittelun 

hyödyntämistä tuotteen välyksen arvioinnissa. Toleranssisuunnittelu on osa DFSS:ää eli 

Design for Six Sigma -prosessia. Toleranssisuunnittelulla pyritään saavuttamaan 

Optimaalinen toleranssiaste suhteessa käytettyyn valmistuslaitteistoon ja sen 

valmistustarkkuuteen. Näin vältytään liian tiukoilta toleransseilta, jotka lisäävät 

valmistuskustannuksia, mutta eivät tuota lisäarvoa asiakkaille. Välyssuunnittelua voidaan 

käyttää myös uusien tuotteiden suunnittelun tukena, kun käytössä on samat materiaalit ja 

valmistusmenetelmät, joiden tarkkuutta on jo aiemmin arvioitu mittauksin. (Allen, 2010, s. 

507; Yang & El-Haik, 2003, s. 509.) 

 

Välyssuunnittelu perustuu mittaustuloksiin, joiden perusteella pystytään jokaiselle tuotteen 

mitalle laskemaan prosessin keskihajonta, keskiarvo sekä prosessin suorituskykyindeksi 

Cpk. Keskihajonta  kuvaa mitan keskimääräistä etäisyyttä mitatusta keskiarvosta. Cpk taas 

kuvastaa prosessin laaduntuottokykyä annetuilla toleranssirajoilla, mitatulla keskiarvolla ja 

keskihajonnalla. Näiden parametrien avulla voidaan laskea prosessin tuottavuus eli 

läpäisyprosentti, jolla vastaava laskennallinen osuus tuotteista voidaan kokoonpanna ilman 

ylimääräistä sovitustyötä. Läpäisyprosentin ja Cpk:n välistä riippuvuutta on esitetty kuvassa 

72. (Montgomery, 2009. s. 75, 345-346.) 
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Kuva 72. Cpk:n ja läpäisyprosentin välinen riippuvuus. 

 

Näiden parametrien avulla pystytään yhtälöllä 4 laskemaan tuotteelle parametreja vastaavat 

toleranssit. Kaavaan voidaan syöttää tavoiteltu Cpk:n arvo, jolloin kaavalla saadaan 

laskettua ne toleranssit, joilla haluttu suorituskyky saavutettaisiin. Tyypillinen Six Sigma -

laatuvaatimus on Cpk=2, joka vastaa 99,9999998 % läpäisyprosenttia. (Yang & El-Haik, 

2003, s. 519). Saatujen tavoitetoleranssien avulla voidaan laskea kokoonpanossa tarvittava 

välys, jotta tuotteet voidaan kokoonpanna ilman hiomista ja ylimääräistä sovitustyötä. 

 

𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑠𝑖 =  3𝜎𝐶𝑝𝑘   (4) 

 

Yhtälössä 4 Toleranssi on yhdensuuntaisen toleranssin suuruus, σ on mitattu keskihajonta 

ja Cpk on prosessin suorituskykyindeksi. (Creveling, 1997, s. 130.) 

 

Välyksen laskennassa voidaan käyttää niin sanottua ”Worst-case” menetelmää, jossa 

kokonaistoleranssi ja siitä seuraava välys lasketaan suoraan toleranssien summasta. 

Laskennassa voidaan käyttää myös todennäköisyyden huomioon ottavaa, neliösummaan 

perustuvaa, RSS eli Root of Sum of Squares -menetelmää. Laskennassa tutkitaan kahta 

sisäkkäistä puomiparia: siirtopuomin ja jatke1:n sekä jatke1:n ja jatke2:n välistä 

välystarvetta. (Creveling, 1997, s. 101, 126.) 
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10.1 Worst-case -menetelmä 

Worst-case –menetelmässä käytetään lähtökohtana niin sanottua ”pahinta mahdollista 

tilannetta”, jossa ulkopuolinen kotelo on pienimmässä mitassaan ja sisäpuolinen 

suurimmassa mitassaan. Lisäksi oletetaan puomien olevan ristiin kieroja, jolloin 

kokoonpanon välystarve on suurimmillaan. Menetelmä ei huomioi todennäköisyyttä, jolla 

puomiparin komponentit sattuvat äärimittoihinsa, mutta se antaa tuloksena välystarpeen 

ylärajan. (Creveling, 1997, s. 101; Yang & El-Haik, 2003, s. 510.) 

 

Worst-case –menetelmässä kokonaisvälys lasketaan kaavalla 5. Kaavalla saadusta 

välyksestä tulee vähentää liukupalojen ja niiden alustojen korkeus. Soveltamalla yhtälöä 4 

saadaan kokonaisvälyksen laskentaan tarvittavat toleranssit kaavalla 6. Kaavassa 6 on 

termit kierouden ja korkeuden aiheuttamalle toleranssille erikseen. 

  

𝑄 ≤ 𝑁𝑒 − 𝑇𝑒 − (𝑁𝑝𝑖 + 𝑇𝑝𝑖)   (5) 

 

Yhtälössä 5 Q on kokoonpanon kokonaisvälys, Ne on ulkopuolisen puomin sisäkorkeus, Te 

on korkeuden toleranssi, Npi on sisäpuolisen puomin ulkokorkeus ja Tpi on korkeuden 

toleranssi. (Creveling, 1997, s. 102.) 

 

𝑇𝑡𝑜𝑡 = (3𝜎𝐶𝑝𝑘)
𝑘𝑖𝑒𝑟𝑜𝑢𝑠

+ (3𝜎𝐶𝑝𝑘)
𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠

  (6) 

 

Yhtälössä 6 Ttot on kokonaistoleranssi, σ on prosessikohtainen keskihajonta ja Cpk on 

prosessia vastaava suorituskykyindeksi.  

 

Välyslaskennassa käytetyt toleranssit voidaan laskea aiemmin esitetyllä kaavalla 4, johon 

voidaan syöttää haluttu Cpk:n arvo. Korkeuden toleranssiksi lasketaan korkeuden ja 

kieroudesta johtuvat tasomaisuuden vaihtelut. Yhdistämällä yhtälöt 4 ja 5 sekä 

vähentämällä liukupalojen ja alustojen korkeus saadaan yhtälö 7 

 

 

 

 

 



108 

 

𝑄𝑣 + 𝑄𝑙 ≤ 𝑁𝑒 − 𝑇𝑡𝑜𝑡,𝑒 − (𝑁𝑝𝑖 + 𝑇𝑡𝑜𝑡,𝑝𝑖)   (7) 

 

Yhtälössä 7 Qv on kokoonpanossa tarvittava välys, Ql on liukupalojen ja niiden alustojen 

viemä välys, Ne on ulkopuolisen puomin sisäkorkeus, Ttot,e on korkeuden 

kokonaistoleranssi, Npi on sisäpuolisen puomin ulkokorkeus ja Ttot,pi on korkeuden 

kokonaistoleranssi. 

 

Välyksen ja läpäisyprosentin välinen yhteys on esitetty kuvassa 73. Välyksen tarve kasvaa 

eksponentiaalisesti suhteessa haluttuun läpäisyprosenttiin. 

 

 

Kuva 73. Worst case –menetelmällä laskettu välys. 

 

10.2 Yksinkertainen RSS-menetelmä 

Worst case –menetelmän heikkous on sen riippumattomuus todennäköisyydestä. On 

todella harvinaista, että kappaleet ovat juuri toleranssialueen maksimi- ja minimimitassa 

yhtä aikaa. Neliösummaan perustuva RSS eli Root of Square Sum on 

toleranssisuunnittelun menetelmä, joka pyrkii ottamaan huomioon ääritilanteiden 

todennäköisyydet. Menetelmä antaa worst-case –menetelmää realistisemman kuvan 

välyksen tarpeesta. (Creveling, 1997, s. 101, 126.) 

 

RSS-menetelmän toleranssien summa lasketaan yhtälöllä 8. Välyksen laskenta toteutetaan 

kappaleessa 9.1 esitetyllä yhtälöllä 7. 
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𝑇𝑡𝑜𝑡 = √[(3𝜎𝐶𝑝𝑘)
𝑘𝑖𝑒𝑟𝑜𝑢𝑠

]
2

+ [(3𝜎𝐶𝑝𝑘)
𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠

]
2

  (8) 

 

Yhtälössä 8 Ttot on kokonaistoleranssi σ on mitattu keskihajonta ja Cpk on prosessin 

suorituskykyindeksi. 

 

RSS-menetelmällä laskettu välys on esitetty kuvassa 74. Välyksen tarve kasvaa 

hillitymmin lähestyttäessä 90-100 % läpäisyprosenttia kuin worst case –menetelmällä 

laskettu. 

 

 

Kuva 74. RSS-menetelmällä laskettu välys. 

 

10.3 Soveltuvuuden arviointi 

Toleranssinsuunnitteluun perustuvassa välyslaskennassa käytetään aiemmin tehtyjen 

mittauksien tuloksia. Laskukaavoissa käytettävät keskihajonta σ ja prosessin 

suorituskykyindeksi Cpk ovat riippuvaisia laitteiston tarkkuudesta, mittauksen tarkkuudesta 

sekä mittausotoksen suuruudesta. Esimerkeissä on käytetty ennen kehittäviä toimenpiteitä 

tehtyjä mittauksia, jotka antavat suuntaa vaadittavan välyksen suuruudesta lähtötilanteessa. 

Mikäli välyssuunnittelua käytettäisiin tuotteen suunnittelun tukena, tulisi taustalla olla 

suurempi mittausotos käytettyjen valmistusmenetelmien suorituskyvystä, jotta 

varmistuttaisiin laskennan riittävästä ja asianmukaisesta tarkkuudesta. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

V
äl

ys
  [

m
m

] 

Haluttu läpäisyprosentti 

Siirtopuomi - Jatke1

Jatke1 - Jatke2

Välys nyt



110 

 

 

Välyksen laskennallisella arvioinnilla voidaan saavuttaa hyvä tarkkuus, kun 

valmistusprosessista on saatavilla riittävästi mittadataa. Lisäksi vaaditaan, että prosessi on 

stabiili eli olosuhteet pysyvät jatkuvasti samoina, eikä esimerkiksi prosessin tarkkuutta 

enää kehitetä. Mittadatan perusteella on mahdollista myös arvioida tuotteiden toleranssien 

suhdetta valmistusmenetelmien toteutuneeseen tarkkuuteen. 

 

Menetelmän heikkous on, ettei se ota huomioon puomin poikkileikkauksen muutoksia. 

Kierouden tai tasomaisuuden muutokset muutettiin korkeuden toleranssiin, joka ei huomioi 

puomin yläreunan vinoutumista ulompaan tai sisempään puomiin nähden. Puomien ollessa 

kieroja sen liukupaloja jouduttaisiin luultavasti hiomaan viistoiksi.  
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Kokoonpanossa suurimmaksi ongelmaksi muodostuvat erilaiset puomien 

muodonmuutokset sekä liian suuret hitsit, jotka aiheuttavat ylimääräistä hionta- ja 

maalaustyötä. Ylimääräinen työ lisää tuotteen läpimenoaikaa ja yksilöllisiksi hiotut 

puomiparit heikentävät myös varaosapuomien sopivuutta. Puomien suurimmat mittaheitot 

syntyvät särmäys- ja hitsausvaiheessa, joita pyrittiin kehittämään ensimmäisen koesarjan 

mittausten perusteella. Koko valmistusprosessin tarkkuus on tärkeää, sillä prosessin alussa 

syntyneet mittavirheet kumuloituvat pitkin prosessia kertyen lopputuotteeseen. 

 

Työn mittaustulosten arvioinnissa tulee ottaa huomioon otoskoko, joka voi vaikuttaa 

mittaustulosten tarkkuuteen. Otoskoko on kuitenkin suurin mahdollinen, joka työn 

aikataululla voidaan toteuttaa. Esimerkiksi KESLA 2110T:n valmistusmäärä vuositasolla 

on noin 40 nosturia. Otoskoko vaikuttaa myös työssä laskettujen prosessin suorituskyvyn 

parametrien Cp:n, Cpk:n ja prosessin tuottavuuden tarkkuuteen. Työn mittaustuloksista on 

havaittavissa ne ongelmat, joita on myös kokemusperäisesti todettu esiintyvän 

komponenttien leikkauksessa, särmäyksessä, hitsauksessa ja kokoonpanossa. 

 

Piirustuksissa asetettuja toleransseja ei valvota missään tuotantoprosessin vaiheessa. 

Lisäksi osa toleransseista on asetettu liian tiukoiksi verrattuna käytetyn valmistusprosessin 

tarkkuuteen tai toleransseja ei ole asetettu ollenkaan. Tuotteiden mittatarkkuutta olisi 

pyrittävä valvomaan valmistusprosessin eri vaiheissa. Aihion mittojen valvonta 

esimerkiksi särmäysvaiheessa, voisi parantaa alakoteloiden V-pohjan sijainnin tarkkuutta. 

Mittatarkkuuden valvonnalla voitaisiin puuttua viallisiin kappaleisiin valmistusprosessin 

alkuvaiheessa ja näin välttyä suuremmilta ongelmilta kokoonpanossa.  

 

Ensimmäisessä koesarjassa havaittiin plasmaleikkauskoneen tarkkuudessa 

leikkauspaikkakohtaisia eroja. Tarkemmissa tutkimuksissa selvisi leikkauskoneenarinassa 

olevan korkeusheittoja, jotka aiheuttivat epätarkkuutta kappaleisiin. Leikkausarina 

oikaistiin ennen toista koesarjaa. Toisessa koesarjassa havaittiin suurimpien vaihteluiden 

vähenemistä, mutta ei saavutettu yleistä mittatarkkuuden kehittymistä. Molemmissa 

koesarjoissa havaittiin aihioiden olevan pääsääntöisesti hieman liian kapeita. 
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Plasmaleikkauslaitteiston railokompensaation suuruus tulisi arvioida ja kalibroida 

uudelleen.  

 

Aihioiden leikkauksessa käytetyn plasmaleikkauslaitteiston tarkkuus vastaa hyvin termisen 

leikkauksen standardin SFS-EN ISO 9013 luokan 2 asettamaa ±1,1 mm tai ±1,2 mm 

vaatimusta. Tämä on myös plasmaleikkauskoneen kokemusperäisesti arvioitu tarkkuus. 

Plasmaleikkauslaitteiston tarkkuudeksi voidaan mittaustulosten perusteella arvioida ±0,9 

mm, jonka kaikki toisen koesarjan koekappaleet täyttävät.  

 

Särmäyksessä ongelmaksi muodostuvat materiaalin sisäiset ominaisuusvaihtelut, jonka 

seurauksena tasalaatuisten särmäystuotteiden valmistus on hankalaa. Vaikka kaikki 

kappaleet särmätään samoilla asetuksilla, saattaa sarjan sisällä esiintyä suurta vaihtelua 

särmäystuloksessa. Lisäksi kahden koesarjan mittaustulosten perusteella voidaan todeta 

särmäyslinjojen läheisyydessä sijaitsevien aukkojen aiheuttavan aina samankaltaisia 

paikallisia muodonmuutoksia kappaleisiin. Nämä muodonmuutokset heikentävät 

särmättyjen koteloiden mittatarkkuutta.  Koteloiden mittatarkkuus ei ole välttämättä 

kriittistä, koska hitsausvaiheessa puomin kokonaiskorkeus asetetaan sopivaksi ja 

vastakkain tulevat puomin asetetaan yhtä leveäksi. Mikäli molemmat kotelot ovat keskeltä 

liian leveitä, tulee myös puomista keskeltä liian leveä. 

 

Aihion mittatarkkuudella, särmäyksen paikoituksella ja särmäysjärjestyksellä on suuri 

merkitys alakoteloiden V-pohjan keskeisyyden kannalta. Ensimmäisissä mittaustuloksissa 

todettiin k-kertoimen olevan liian suuri, minkä seurauksena aihion kotelot ovat liian 

leveitä.  Tämä aiheuttaa puomin V-pohjan toislaitaisuutta ja mikäli alakotelon V-pohja ei 

ole keskellä, hankaloittaa se sisäkkäisten puomien sovitusta. Särmäyspuristimen 

takavasteet eivät mahdollista paikoitusta särmätystä sivusta, joten kappaleen 

särmäysjärjestystä ei nykylaitteistolla voida käytännössä muuttaa. Toiseen koesarjaan 

kappaleiden polttomuotoa muutettiin siten, että kappaleen keskisärmän kohdalle 

valmistettiin visuaalista paikoitusta helpottavat urat. Urien ansiosta V-pohjan keskeisyyden 

tarkkuus parani verrattuna ensimmäiseen koesarjaan. K-kertoimen korjauksella saavutettiin 

kotelon kokonaisleveydessä 43 % mittaheittojen väheneminen, mutta k-kertoimen 

tarkemmilla mittauksilla olisi tulosta mahdollista parantaa. 
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Ensimmäisen koesarjan pituushitsattujen puomien mittauksissa havaittiin puomien olevan 

kieroja. Kieroutumisen syyksi oletettiin pituushitsauksessa tapahtuvat muodonmuutokset. 

Toisessa koesarjassa selvitettiin kieroutumisen tarkempia syitä ja todettiin sen tapahtuvan 

jo kiinnityshitsausvaiheessa. Varsinaisella pituushitsauksella ei ole suurta merkitystä 

puomien kierouden kannalta. Siirtopuomin ja jatke1:n päähän hitsatun vahvikepannan V-

pohjan keskeisyydessä havaittiin kehittämisen varaa. Pannan V-pohjan paikoitustarkkuus 

on kriittinen puomien kokoonpanon kannalta, mikäli puomin ja pannan V-pohjat eivät ole 

samankeskiset. Kiinnityshitsauksen tarkkuutta voitaisiin kehittää hitsauskiinnittimen 

avulla, jotta vältyttäisiin puomien kieroutumiselta. 

 

Vaihtoehtoiseksi valmistusmenetelmäksi esitetty rullamuovaus ei ole Kesla Oyj:n 

nykyisellä mallistolla järkevä vaihtoehto. Rullamuovauksen minimituotantomäärät ovat 

noin 10-13 tonnia/kotelo, mikä vastaa KESLA 2110T -nosturissa noin 260-400 koteloa ja 

vastaavasti 4-6 vuoden tuotannon tarvetta. Tuoterakenteen tulisi olla modulaarinen ja 

malliston nostureiden koostua samanlaisista puomeista, jotta rullamuovaus olisi järkevä 

vaihtoehto. Rullamuovauksella saavutettaisiin parempi mittatarkkuus kuin nykyisellä 

särmäysprosessilla. Rullamuovauksen sijaan nosturit voitaisiin valmistaa valmiista 

rakenneputkesta, jolloin minimitilaus ei olisi niin suuri. 

 

Välyssuunnittelu olisi käytännöllinen työkalu uusien nostureiden suunnittelun tukena, kun 

arvioidaan valmistusmenetelmien tarkkuutta ja kokoonpanon välystarvetta. 

Välyssuunnittelun käyttö edellyttäisi prosessien laaduntuottokyvyn mittausta pidemmällä 

aikajänteellä, jotta laskelmista saataisiin luotettavia ja todenmukaisia. Pidempiaikaisella 

mittadatalla saataisiin myös lisätietoa prosessien suorituskyvystä ja 

suorituskykyindekseistä. Välyssuunnitteluun tarvittavan mittadatan keräämisestä tekee 

haastavaa Kesla Oyj:n tuotteet, joiden valmistusmäärät vaihtelevat vuositasolla vain 

muutamista kappaleista useisiin kymmeniin. Lisäksi välyksen lisääminen ei välttämättä 

ratkaisisi kaikkia tuotteen muodonmuutoksista johtuvia kokoonpano-ongelmia. 

 

Tuotteen kokoonpantavuutta olisi mahdollista kehittää edelleen, jopa ilman suuria 

laiteinvestointeja. Särmäyksen paikoitustarkkuuden kehittäminen ja materiaalin 

ominaisuuksien vaihtelun tarkempi tutkiminen voisi tuoda kehitystä koteloiden 

särmäystarkkuuteen. Hitsauksessa tulisi pyrkiä kehittämään hitsauskiinnitin, jonka avulla 
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koteloiden paikoitus saataisiin tarkemmaksi ja koteloiden kieroutuminen estettyä ennen 

varsinaista hitsausta. Oikeanlaisella hitsauskiinnittimellä myös puomin hitsauksen 

robotisointi tulisi mahdolliseksi. Siirtopuomin kokoonpanon välystä ei ole järkevää 

kasvattaa ennen kuin valmistusprosessin kehitys saadaan päätökseen ja tuotteiden 

lopullinen tarkkuus on arvioitu uudelleen. Nykyisen valmistusprosessin kehityksellä 

voidaan päästä tasolle, jossa alkuperäinen välys on riittävä puomien kokonpantavuuden 

kannalta. 
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12 YHTEENVETO 

 

 

Kesla Oyj:n autonosturien siirtopuomin kokoonpanossa kohdataan usein erilaisia ongelmia 

johtuen puomien muodonmuutoksista, mittavaihteluista tai liian suurista hitseistä. 

Ylimääräinen työ kokoonpanossa lisää tuotteen läpimenoaikaa ja valmistuskustannuksia. 

Siirtopuomin komponenttien mittatarkkuudella on myös merkitystä varaosapuomien 

sopivuuden kannalta. Kun jokainen puomipari sovitetaan ja niiden liukupalat hiotaan 

yksilölliseksi, ei varaosaksi tarkoitettu puomi käy tilalle ilman vastaavaa sovitustyötä.  

 

Tässä työssä on tutkittu KESLA 2110T –autonosturin valmistusprosessin tarkkuutta ja 

ongelmakohtia. Työssä keskitytään nosturin siirtopuomiin, jonka teleskooppi-rakenne 

asettaa omat vaatimuksensa osien tarkkuudelle. Vaikka työssä keskitytään yhteen 

nosturimalliin, ovat tutkimuksen tulokset käytettävissä myös muissa nosturimalleissa. 

Työssä pyritään tarjoamaan toimenpiteitä tuotteiden valmistustarkkuuden kehittämiseksi, 

kokoonpanon helpottamiseksi ja laadun kehittämiseksi.  

 

Valmistuksen ongelmakohtia on selvitetty valmistusprosessia tutkimalla sekä 

haastattelemalla työvaiheista vastaavia työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Alkukartoituksen 

perusteella suunniteltiin sopivat mittaukset kokoonpanon kannalta kriittisten ongelmien 

tunnistamiseksi. Työssä suoritettiin mittaukset kahdelle viiden puomin koesarjalle, joiden 

välissä valmistusprosessien tarkkuutta pyrittiin kehittämään ensimmäisten mittaustulosten 

perusteella.  

 

Ensimmäisen koesarjan mittauksissa havaittiin suurimmiksi ongelmiksi puomien 

särmäyksen tarkkuus, V-pohjan paikoitustarkkuus sekä hitsauksessa tapahtuvat 

muodonmuutokset. Suurimmat ongelmat havaittiin etenkin ultralujasta Strenx 960MC:stä 

valmistetuilla koteloilla. Myös plasmaleikkausarinassa havaittiin epätasaisuutta, mikä 

aiheutti aihioihin tavallista suurempaa mittavaihtelua. Särmäyksessä suurimmat ongelmat 

johtuvat aihion mittojen vaihtelusta sekä materiaalin ominaisuuksien vaihtelusta, joiden 

takia koteloiden mittatarkkuus voi vaihdella jopa saman valmistus- ja materiaalierän 

sisällä. V-pohjan paikoitustarkkuus on pääsääntöisesti riippuvainen vain aihion leveydestä 

sekä k-kertoimesta, joka havaittiin ensimmäisten mittaustulosten perusteella liian suureksi. 
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Pituushitsauksen jälkeen suoritetuissa tasomaisuuden mittauksissa havaittiin puomien 

kieroutumista, joka aiheuttaa suuria ongelmia siirtopuomin kokoonpanossa.  

 

Mittaustulosten perusteella havaittiin särmäyksen ja hitsauksen olevan kriittisimmät 

prosessit lopputuotteen mittatarkkuuden kannalta. Särmäyksen tarkkuutta kehitettiin 

korjaamalla k-kerroin ja valmistamalla aihioihin keskisärmän paikoitusta helpottavat 

kohdistuslovet. Hitsauksessa pyrittiin puomien kieroutuminen saamaan hallintaan 

hitsausjärjestyksen vakioimisella. Lisäksi pyrittiin selvittämään tapahtuuko puomien 

kieroutuminen jo kiinnityshitsausvaiheessa, jolloin yhteen hitsattavat kotelot pääsevät vielä 

kiertymään vapaasti. Myös plasmaleikkausarinassa havaittu epätasaisuus oikaistiin. 

 

Toimenpiteiden jälkeen tehdyissä toisen koesarjan mittauksissa keskityttiin arvioimaan 

edellisten toimenpiteiden vaikutusta tuotteiden mittatarkkuuteen. Aihion k-kertoimen 

korjauksella havaittiin olevan vaikutusta koteloiden mittatarkkuuteen, sillä koteloiden 

mittaheiton suuruus pieneni 43 % ja myös V-pohjan paikotustarkkuus parani. 

Hitsausvaiheen mittauksissa havaittiin puomien kieroutumisen tapahtuvan jo 

kiinnityshitsausvaiheessa, eikä varsinaisella pituushitsauksella ole suurta merkitystä 

kieroutumisen kannalta. Puomien pituushitsausjärjestyksellä ei myöskään ollut merkitystä 

puomien kieroutumisen suunnan kannalta. 

 

Työssä tutkittiin myös rullamuovausta mahdollisena särmäyksen korvaajana. 

Rullamuovauksella saataisiin valmistettua huomattavasti mittatarkemmat profiilit, mutta 

Kesla Oyj:n tämänhetkisellä tuoterakenteella rullamuovaus ei ole järkevä vaihtoehto liian 

suuren minimivalmistusmäärän takia. Rullamuovaus olisi varteenotettava vaihtoehto, 

mikäli tarvittavien profiilien määrää saataisiin vähennettyä. Työssä selvitettiin myös, miten 

valmistustarkkuuden mittaustulosten perusteella voidaan määrittää tarkoituksenmukainen 

välys. Välyksen kasvattamisella voitaisiin saavuttaa helpotusta kokoonpanoon, mikäli 

tuotteessa ei ole suuria muodonmuutoksia. Ennen välyksen lisäämistä valmistusprosessi 

tulisi olla optimoitu, jotta vältyttäisiin liian suurelta välykseltä. 

 

KESLA 2110T:n siirtopuomin valmistusprosessin tarkkuudessa saavutettiin tehdyillä 

toimenpiteillä parannusta. Valmistusprosessia olisi mahdollista kehittää edelleen ja 

vähentää näin kokoonpanossa ilmeneviä ongelmia. Vaihtoehtoiset valmistusmenetelmän 
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eivät ole välttämättömiä tuotteen mittatarkkuuden parantamisessa vaan kehitystä voidaan 

saavuttaa myös nykyisiä valmistusmenetelmiä hyödyntäen.   
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