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Korkean IP-luokituksen ohutlevykotelointi on haastava kokonaisuus. Koteloinnin tiivistys 

ruiskutettavalla polyureapinnoitteella edellyttää usean osa-alueen samanaikaista hallintaa. 

Kotelo on alusta alkaen suunniteltava pinnoitettavaksi, sillä pinnoitus asettaa lukuisia 

vaatimuksia ja rajoituksia esimerkiksi käytettäville muodoille, rakenteille ja 

liittämismenetelmille.  

 

Polyurea on elastomeeri, josta valmistettua pinnoitetta voidaan levittää erityisellä 

ruiskutuslaitteistolla. Polyureapinnoite sallii kotelon asentamisen vaikeisiin olosuhteisiin, 

sillä se kestää kemikaaleja, kulutusta ja iskuja sekä tarjoaa tiiveyden lisäksi 

korroosiosuojan koteloinnille. Pinnoitteen ominaisuuksia, kuten kovuutta, elastisuutta ja 

kemikaalien sekä UV-säteilyn kestoa voidaan räätälöidä käyttökohteen mukaan.  

 

Polyurepinnoitteeella pinnoitettavat pinnat on pyrittävä pitämään mahdollisimman 

yksinkertaisina, mikä tarkoittaa käytännössä kaikenlaisten kohoumien, ulkonevien osien, 

reikien ja muiden epäjatkuvuuskohtien välttämistä. Kaikki epäjatkuvuuskohdat vaativat 

erityishuomiota pinnoituksen aikana, sillä epäjatkuvuuskohtien onnistunut pinnoitus vaatii 

ruiskutusta useasta suunnasta, mikä lisää virhemahdollisuuksia ja siten vaarantaa 

koteloinnin tiiveyden. 

 

Liittämismenetelmät ovat yksinkertaisten muotojen ohella avainasemassa pinnoituksen 

onnistumisen kannalta. Menetelmistä tulee suosia sellaisia, joiden pinnoitettavaan pintaan 

aiheuttama epäjatkuvuuskohta on mahdollisimman vähäinen. Tällaisia menetelmiä ovat 

esimerkiksi vastuspistehitsaus ja puristeruuvi.  
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A sheet metal enclosure with a high IP rating represents many challenges. Sealing the 

enclosure with application of polyurea spray coating requires simultaneous management of 

numerous areas. Application of the coating must be included in the design philosophy from 

the very beginning as the coating sets many requirements and limits for the shapes, 

structures and joining methods applied in the enclosure 

 

Polyurea is an elastomer, which can be applied using a spesific spraying equipment. 

Polyurea coating has many beneficial properties, such as resistance to UV radiation, 

chemicals, abrasion and impact. It also provides protection against corrosion. The 

properties of the coating can be tailored to meet the requirements of the application at 

hand. 

 

The coated surfaces should be as simple as possible as all kinds of protrusions, bosses, 

holes and other discontinuities represent a challenge when applying the polyurea coating. 

Every non-flat surface must be sprayd from various directions which increases the risk of 

mistakes which can lead to holes in the coating and compromise the sealing of the 

enclosure.  

 

Joining methods are an another important key area when designing an enclosure to be 

coated with polyurea. Again, the best methods leave very little to none discontinuities on 

the surface. Examples of these methods include electric resistance welding and self-

clinching studs.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Sähkönmuuntoon käytettävä tehoelektroniikka sijoitetaan usein sisätiloihin, joissa 

vallitsevat olosuhteet, kuten ilmankosteus, lämpötila ja ilmanlaatu, ovat hallittavissa. 

Sovelluksissa, joissa yksittäisiä laitteita sijoitetaan maastoon koteloituna, olisi kuitenkin 

eduksi, mikäli elektroniikka voitaisiin sijoittaa ulkotiloihin. Tällöin luonnollisesti 

elektroniikan kotelointiin kohdistuvat vaatimukset ovat täysin eri tasolla kuin sisätiloihin 

tarkoitetun koteloinnin tapauksessa. Koteloinnin tehtävä on tällöin suojella sisältöään 

ympäröivän ilman kosteudelta, sateelta, pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta, auringon 

ultraviolettisäteilyltä, pakkaselta, helteeltä sekä ihmisten ja eläinten toiminnalta.  

 

Tuulivoiman tapauksessa tuulivoimalan tehoelektroniikka voidaan sijoittaa joko 

tuulivoimalan huipulla sijaitsevaan naselliin tai voimalan juurelle. Mikäli tehoelektroniikka 

voidaan sijoittaa voimalan juurelle, helpottuu sen huolto. Juurelle sijoituksesta on etua 

myös suunniteltaessa tuulivoimalaa, sillä naselli on tällöin kevyempi. (ABB, 2012, s. 5) 

 

1.1 Työn tavoite ja rajaus 

Lähtökohtana on erään Lappeenrannan teknillisen yliopiston projektin seurauksena 

syntynyt tehoelektroniikan kotelointi. Kotelointi on ohutlevyrakenteinen ja siinä 

hyödynnetään kalottikennorakenteen tuomia etuja, kuten massaan nähden suurta 

jäykkyyttä ja vähentynyttä materiaalin käyttöä vastaavan paksuiseen umpiaineeseen 

nähden (Juutilainen, 2012, s. 28). Koteloinnin materiaalina on pinnoittamaton, 

niukkaseosteinen teräslevy. Koteloinnin suunnittelu on aloitettu täysin puhtaalta pöydältä 

ja se on suunniteltu keskijänniteinvertteriä varten. Suunnittelun johtavana ajatuksena on 

ollut kotelointi, joka on mahdollisimman edullinen valmistaa ja koota, mutta myös helppo 

huoltaa. Lisäksi koteloinnille on asetettu useita vaatimuksia, kuten vesi- ja pölytiiveys, 

tavoiteltu suojausluokka on IP67. IP-luokituksen ensimmäinen numero (6) tarkoittaa 

pölytiivistä kotelointia (SFS-EN 60529 + A1, 2000, s. 30). Toinen numero (7) edellyttää 

vesitiiveyttä 30 minuutin ajan, kun kotelon alin kohta on upotettu yhden metrin syvyyteen 

ja ylin kohta 150 millimetrin syvyyteen (SFS-EN 60529 + A1, 2000, s. 50).  
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Ohutlevykotelointi sellaisenaan on haastava lähtökohta tavoiteltaessa korkeaa IP-

luokitusta. Ohutlevytuotteissa on tyypillisesti erilaisia saumakohtia, joissa on läpi asti 

ulottuvia rakoja. Lisäksi ohutlevytuotteissa on materiaalin luonteesta johtuen erilaisia 

valmistusepätarkkuuksia, jotka vaikeuttavat tiiveyden saavuttamista. Eräs ratkaisu 

tiiveysongelmaan olisi saumakohtien hitsaus, jota tässä tapauksessa kuitenkin halutaan 

välttää sen tuomien kustannusten ja ylimääräisten työvaiheiden vuoksi. Tiiveyttä 

tavoitellaan valmiin koteloinnin pintaan ruiskutettavalla polyureapinnoitteella. Pinnoitus 

asettaa koteloinnin suunnittelulle lisää vaatimuksia muun muassa käytettävien muotojen ja 

liitostapojen suhteen.  

 

Työn tavoitteena on koteloinnin kehitys valmistettavuuden ja pinnoitettavuuden osalta 

siten, että kotelo täyttää edellä mainitut vaatimukset. Lisäksi koteloinnin on 

koneensuunnittelun perusperiaatteiden mukaisesti oltava valmistettavissa edullisesti ja 

oltava turvallinen ihmisille sekä ympäristölle (Pahl & Beitz, 1990, s. 33). 
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2 LÄHTÖKOHTA 

 

 

Kotelointi valmistetaan ohutlevystä leikkaamalla ja särmäämällä. Suunnittelun 

peruslähtökohtana on pidetty hyvää valmistettavuutta ja kokoonpantavuutta, toisin sanoen 

DFMA:n (Design For Manufacturing and Assembly) perusperiaatteita. Erilaisten osien 

määrä on pyritty minimoimaan. Osien suunnittelussa on pyritty yksinkertaisuuteen. 

Työkalujen vaatima tila on pyritty huomioimaan. Erilaisten särmänpituuksien määrä on 

pyritty minimoimaan. Ensisijaisesti on pyritty käyttämään 20 ja 40 millimetrin 

särmänpituuksia.  

 

Myös erilaisten taivutussäteiden määrä on pyritty minimoimaan, jotta kabinetin osat 

voidaan valmistaa mahdollisimman vähillä työkalunvaihdoilla ja pienillä asetusajoilla. 

Taivutussäteen valinnassa on otettava huomioon materiaalin, työtavan ja tuotteen 

ominaisuuksien asettamat vaatimukset (Matilainen et al., 2011, s. 248). Kabinetissa 

käytetään kolmea eri levynpaksuutta, jotka ovat 0,75, 2 ja 3 millimetriä. Mikäli haluttaisiin 

käyttää vain yhtä taivutussädettä, olisi se valittava paksuimman levyn mukaan, sillä liian 

pieni taivutussäde lisää levyn murtumisriskiä (Eskelinen & Karsikas, 2013, s. 58). Tämä ei 

kuitenkaan ole hyvä vaihtoehto, sillä tällöin kabinetin pinnoitettavuuden ja sitä kautta 

tiiveyden suhteen tulee ongelmia. Suuri taivutussäde hankaloittaa esimerkiksi 

nurkkakohtien tiivistämistä, sillä niihin jää pahimmillaan millimetrien levyisiä rakoja ja 

aukkoja, joten taivutussäteitä on oltava vähintään kaksi erilaista. 

 

Myös erikokoisten reikien määrä on pyritty pitämään mahdollisimman alhaisena, jotta 

reikien lävistämiseen tarvittavien työkalujen ja siten työkaluvaihtojen lukumäärä pysyy 

mahdollisimman alhaisena. Tällöin osien valmistamiseen kuluu vähemmän aikaa ja muita 

resursseja (Matilainen et al., 2011, s. 187). 

 

Osista on pyritty suunnittelemaan symmetrisiä aina kun se on ollut mahdollista, sillä 

symmetrisyys ja toistuvat muodot helpottavat paitsi valmistusta, myös kokoonpanoa, sillä 

symmetrinen osa voidaan asentaa vähintään kahdella tavalla oikein, jolloin kokoonpano 

nopeutuu ja virhemahdollisuudet pienenevät. (Eskelinen & Karsikas, 2013, s. 59.)  
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Turvallisuutta erityisesti kokoonpano- ja pinnoitusvaiheissa on pyritty lisäämään 

viistämällä osien terävät kulmat aina, kun se on ollut mahdollista. Valmiissa, pinnoitetussa 

koteloinnissa pinnoite pyöristää ja pehmustaa teräviä kulmia sekä särmiä vähentäen siten 

loukkaantumisriskiä.  

 

Kokoonpanoa on pyritty virtaviivaistamaan suunnittelemalla kokoonpano koostuvaksi 

osakokoonpanoista, jotka voidaan koota erillään, erillisissä työpisteissä ja lopulta yhdistää 

kokonaiseksi koteloinniksi. Rakenne lisää kokoonpanon sujuvuutta ja laskee kustannuksia 

(Pahl & Beitz, 1990, s. 322–323). 

 

2.1 Polyureapinnoitteen keskeisiä ominaisuuksia 

Polyurea on elastomeeri, toisin sanoen se venyy vähintään 100 % täysin kimmoisesti. 

Polyurean kemiallinen kestävyys on hyvä, se kestää useimpia liuottimia ja happoja. 

Teräspinnoille ruiskutettaessa tavoitellaan noin yhden millimetrin paksuista kerrosta. (Oy 

Sika Finland Ab, 2013, s. 1–5)  

 

Polyureapinnoitteet ovat nopeasti kovettuvia, joten ne sopivat hyvin sovelluksiin, joissa 

pinnoitteen on oltava kuormitettavissa nopeasti ruiskutuksen jälkeen (Chattopadhuay & 

Raju, 2007, s. 366). Pinnoite koostuu kahdesta kiintoainekomponentista ja ei siten sisällä 

liuottimia, kovettimia tai muita haihtuvia ainesosia. Pinnoite levitetään ruiskuttamalla 

erityisellä kuumaruiskulaitteistolla, joka sekoittaa kiintoainekomponentit ja lämmittää 

seoksen. Tyypillisesti ruiskutuslämpötila on 60–71 °C ja -paine 68–136 bar. (Primeaux, 

1991, s. 1–2.) 

 

Olosuhteet vaikuttavat huomattavasti vähemmän polyureapinnoitteisiin kuin esimerkiksi 

polyuretaanipinnoitteisiin. Polyuretaanipinnoitteissa raaka-aineessa oleva kosteus aiheuttaa 

herkästi rakkuloita lopulliseen pintaan pinnoitteen komponentin, isosyanaatin, reagoidessa 

veden kanssa. Polyureapinnoitteissa kosteus ei aiheuta ongelmia, myöskään korkea 

ilmankosteus ei aiheuta rakkuloita. Kosteudensieto-ominaisuuksiensa ansiosta polyurea 

soveltuu hyvin esimerkiksi betonin pinnoitukseen. Polyureapinnoite voidaan ruiskuttaa 

myös pakkasella, se kovettuu vielä -20 °C lämpötilassa. Polyureapinnoite kestää hyvin 

kulutusta ja yleisiä käyttökohteita ovatkin esimerkiksi lattiapinnat ja kuorma-autojen lavat. 
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Raaka-aineen sekaan on mahdollista sekoittaa pigmenttiaineita, joten pinnoitteen ulkonäkö 

voidaan räätälöidä käyttökohteen mukaan. (Broekaert, 2002, s. 81, 84.) 

 

Polyurea- ja polyuretaanipinnoitteiden ominaisuuksia voidaan räätälöidä kunkin 

käyttökohteen mukaan. Räätälöitäviä ominaisuuksia ovat mm. kovuus, elastisuus, UV-

säteilyn kesto ja kemikaalienkesto. (Guan, 2003, s. 50) 

 

2.2 Koteloinnin rakenne 

Kotelon rakenne poikkeaa merkittävästi tavallisesta sähkö- tai laitekaapista. Kabinettia 

voisi luonnehtia ohutlevystä valmistetuksi laatikoksi, jossa on aukeava huppu. Kuvassa 1 

on ensimmäisen prototyypin malli.  

 

 

Kuva 1. Kabinetti huppu suljettuna. 

 

Kabinetti koostuu aukeavasta hupusta, pohjasta, johon kabinetin sisältö kiinnitetään ja 

sokkelista, jonka varassa kabinetin paino lepää ja jonka avulla kabinetti kiinnitetään 

asennuspaikkaansa. Huppu on kalottikennorakenteinen ja saranoitu takareunastaan 

pohjaan. Kabinetissa on polyurearuiskutuksen ansiosta vain yksi tiivistepinta, hupun ja 

pohjan välissä. 
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Sokkeli on suunniteltu lähinnä prototyypin upotustestejä silmälläpitäen ja siitä on pyritty 

tekemään mahdollisimman yksinkertainen. Vesitiiveys saavutetaan ruiskutettavalla 

polyureapinnoitteella ja hupun sekä pohjan väliin asennettavalla tiivisteellä. Huppu 

puristuu pohjaa vasten erityisellä lukitusmekanismilla.  

 

Kabinetin epätavallisen muodon taustalla on ajatus helposta huollettavuudesta sekä 

kokoonpantavuudesta. Takareunastaan saranoitu, aukeava huppu (kuva 2) mahdollistaa 

esteettömän pääsyn kabinetin sisältöön kolmelta sivulta sekä ylhäältä. Huppu on 

irrotettavissa, jolloin myös takasivulle on esteetön pääsy ja myös matala pohja edesauttaa 

esteetöntä huollettavuutta ja asennettavuutta. Kabinetin sisälle tulee painavia 

komponentteja, kuten kaksi kondensaattoria, joiden massa on noin 50 kg per kappale. 

Näiden asentamisesta on pyritty tekemään mahdollisimman helppoa ja turvallista, nyt ne 

voidaan laskea paikalleen.  

 

 

Kuva 2. Kabinetti huppu avattuna. 

 

Ratkaisulla on huonojakin puolia. Aukeavan hupun vuoksi kabinetti vaatii tilaa 

ympärilleen, sitä ei voi asentaa esimerkiksi nurkkaan tai seinään kiinni. Etupuolella pitää 

olla vähintään sen verran tilaa, että asentaja mahtuu avaamaan kabinetin lukituksen. 
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Takapuolella tilaa vaaditaan hupun avautumista varten n. yhden metrin verran. Yläpuolella 

pitää olla tilaa noin puoli metriä, jotta huppu mahtuu avautumaan. Sivuilla pitää olla tilaa 

mahdollisia asennus- ja korjaustöitä varten. Toinen sivuista voi olla seinän läheisyydessä, 

mutta ei kuitenkaan kiinni seinässä, jotta huppu ei hankaudu seinään avattaessa. Kabinetti 

ei siis sovellu erityisen hyvin asennettavaksi ahtaisiin sisätiloihin. Tilavaatimuksien ja 

tiiveyden myötä kabinetin luonnollisin asennuspaikka on ulkotiloissa. 

 

Kabinetin avaamiseen liittyy myös tiettyä problematiikkaa. Hupun ollessa auki kabinetin 

sisältö on luonnollisesti alttiina kulloinkin vallitseville ympäristöolosuhteille, kabinettiin 

pääsee satamaan esimerkiksi vettä tai lunta. Kabinetin sisälle voi avattaessa kulkeutua 

myös pölyä, roskia ja muita epäpuhtauksia. Ongelma on tietysti olemassa jokaisessa 

ulkotiloihin asennettavassa koteloinnissa, mutta tämän tyyppisessä koteloinnissa ongelma 

korostuu. Sisätiloissa pöly muodostaa suuren ongelman. Pöly voi olla esimerkiksi 

metallipölyä, joka joutuessaan kosketuksiin sähkölaitteiden kanssa saattaa aiheuttaa 

oikosulkuja ym. ongelmia (Johansson, 2014). Avaamisen jälkeen myös hupun 

ilmankosteus on sama kuin ympäristön, mikä on ongelma, mikäli kabinetin sisältö on 

herkkää kosteudelle. Mikäli huppu aukeaisi suoraan ylöspäin, pystysuorien johteiden 

varassa, huppu suojaisi sisältöä esimerkiksi pystysuoraan tippuvaa vettä vastaan. Ratkaisun 

haittapuolia olisivat monimutkaisempi rakenne ja sitä kautta kalliimpi hinta sekä 

rajoittuneempi luoksepäästävyys. Muita mahdollisia ratkaisuja ovat kabinetin ympärille 

asennettava väliaikainen teltta tai katos. Yksinkertaisin ratkaisu olisi tietysti välttää 

kabinetin avaamista vaikeissa olosuhteissa, mikä ei liene kuitenkaan realistinen vaihtoehto.  

 

2.3 Huppu 

Huppu koostuu viidestä toisiinsa liitetystä kalottilevystä, saranoista, avausta avustavista 

nostotuista sekä lukitushuulesta. Kaikki osat ovat ohutlevystä leikkaamalla ja särmäämällä 

valmistettavia. Lisäksi kalottilevyihin muovataan kalotit. Osat liitetään toisiinsa 

vetokaraniiteillä ja liimalla. 

 

Lukitushuuli on kuvan 3 mukainen levyosa, joka sijaitsee hupun alaosassa. Osan tehtävä 

on toimia vastinpintana lukituksen salvoille sekä myös tiivistepintana hupun ja pohjan 

välillä. Osan on oltava riittävän jäykkä, jotta se kestää taipumatta lukituksen siihen 
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kohdistamat voimat, tästä syystä osan materiaalivahvuus on 3 mm. Osan keskelle jäävään 

suurehkoon hukkapalaan voidaan nestata muita kabinetin 3 mm vahvuisia osia, kuten 

erilaisia lukituksen komponentteja. Osa valmistetaan yhdestä palasta, jotta tiivistepinta 

olisi saumaton, mikä helpottaa tiiveyden tavoittelua. Valmistettavuuden ja 

materiaalinkäytön kannalta olisi järkevämpää muuttaa osa useammasta kappaleesta 

koostuvaksi. Tällöin lukitushuuli koostuisi esimerkiksi neljästä taivutetusta osasta, joissa 

on viistetyt päät. Ratkaisu kuitenkin aiheuttaisi lisää tiivistettäviä saumakohtia, jotka ovat 

tiivistepinnassa erityisen ongelmallisia. Osaan on myös integroitu avauskahvat. Ratkaisu 

vähentää kabinettiin tarvittavien osien määrää, mutta samalla heikentää lukitushuulta. 

Lisäksi kahvaan kohdistuva isku – esimerkiksi kuljetuksen aikana – saattaa aiheuttaa 

tiivistehuuleen muodonmuutoksen, jolloin kabinetin tiiveys vaarantuu ja koko huppu 

saattaa olla pilalla, sillä lukitushuuli ei ole vaihdettavissa pinnoituksen jälkeen.  

 

 

Kuva 3. Lukitushuulen 3D-malli. 

 

Hupun rakenne on varsin yksinkertainen. Se koostuu sisäosasta, joka on suoraa, 

muovaamatonta levyä ja ulko-osasta, johon on muovattu kalotit. Sekä sisä- että ulko-osa 

ovat 0,7 mm paksua levyä. Sisäosa koostuu kolmesta palasta, yhdestä isosta palasta (kuva 

4) ja kahdesta päätypalasta. Päätypalat ovat suoria levyosia, joissa ei ole yhtään taivutusta 



15 

 

 

 

tai muovausta. Sisäosan rakenteen taustalla on ajatus nopeasta kokoonpantavuudesta ja 

yksinkertaisesta rakenteesta. Ratkaisu ei valmistettavuuden kannalta ole kuitenkaan hyvä, 

sillä ison osan aihiosta tulee niin suuri (noin 1 m x 2 m), että sen käsittely on hankalaa. 

Valmis, särmätty osa on myös hankala varastoida ja kuljettaa suuren kokonsa ja hankalan 

muotonsa takia. 

 

 

Kuva 4. Hupun iso sisäosa. 

 

Huppua kootessa niitataan ensin iso sisäosa lukitushuuleen kiinni. Tämän jälkeen niitataan 

sisäosan päädyt ja nostotuet (kuva 5). Kalottilevyt liimataan sisäosaan yksitellen ja 

niitataan toisiinsa. Kalottilevyt kohdistetaan vetokaraniiteillä suoriin levyihin. Kalottilevyt 

itsessään ovat varsin yksinkertaisia. Kalottikansi (kuva 6, ylhäällä) on kalottilevy, jossa on 

kaksi taivutusta lyhyillä sivuilla. Pidemmillä kalottisivuilla (kuva 6, alhaalla) on taivutus 

kolmella sivulla. Lyhyessä kalottisivussa (kuva 7, vasemmalla) ei ole yhtään taivutusta. 

Taivutusten sijoittelulla osien kesken on pyritty nurkkarakenteeseen (kuva 7, oikealla), 

jossa nurkkaan jäävä rako on minimoitu.  
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Kuva 5. Hupun nostotuki. 

 

 

Kuva 6. Kalottikansi (ylhäällä) ja pitkä kalottisivu (alhaalla). 

 

 

Kuva 7. Lyhyt kalottisivu (vasemmalla) ja hupun nurkkarakenne (oikealla). 
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2.4 Hupun saranointi 

Hupun lukitusmekanismin toimintaperiaatteesta ja tiiveysvaatimuksista johtuen saranaksi 

ei käy perinteinen sarana, sillä se ei salli saranointipisteen liikkua pystysuunnassa, jolloin 

huppu ei puristu tasaisesti pohjan tiivistepintaa vasten. Saranoinnissa päädyttiin ratkaisuun, 

jossa saranan urospuoleisessa osassa (kuva 8, vasemmalla) on soikea saranatapin reikä, 

jolloin huppua suljettaessa huppu asettuu tasaisesti tiivisteen päälle, jonka jälkeen 

lukitusmekanismi painaa sitä suoraan alaspäin. Kuten kuvasta 9 ilmenee, urospuoli 

asennetaan huppuun ja naaraspuoli pohjaan. 

 

Saranan naaraspuolen (kuva 8, oikealla) runko-osa on L-kirjaimen muotoinen, sillä saranaa 

ei voi kiinnittää pohjan tiivistepintaan, vaan se on kiinnitettävä pystyseinämään. 

Saranoiden muoto ei ole erityisen valmistusystävällinen, kuten tullaan myöhemmin 

huomaamaan. Saranoiden molemmat puolikkaat valmistetaan 3 mm levystä. 

 

 

Kuva 8. Saranan urospuoli (vasemmalla) ja saranan naaraspuoli (oikealla). 
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Kuva 9. Kotelon saranointi. Kuvasta puuttuu saranatappi. 

 

2.5 Pohja 

Kabinetin pohja (kuva 10) on 2 mm paksuisesta levystä taivutettu yhtenäinen laatikko, 

jonka pystyseinämissä olevat taivutukset toimivat tiivistepintana. Pohjan isot reiät ovat 

Roxtec-läpivientejä varten. Keskellä oleva läpivienti on lähinnä tiiveystestejä varten, siitä 

ei ole tarkoitus vetää johtoja tai putkia läpi. 

 

 

Kuva 10. Kabinetin pohja. 
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2.6 Lukitus 

Lukitus koostuu tangosta (numero 1 kuvassa 11), siihen hitsatuista vivuista (numero 2), 

vipuihin kiinnittyvistä kaksiosaisista raidetangoista (3), salvoista (4), jotka painavat hupun 

lukitushuulen pohjan tiivistepintaa vasten ja salpojen saranoista (5). Lisäksi lukituksessa 

on avauskahva, joka on kiinnitetty akselin päähän. Kahvaa kääntämällä akseli kiertyy, 

jolloin myös siihen hitsatut vivut kiertyvät välittäen liikkeen raidetankojen avulla 

salpoihin. Aiemmin esitellyt nostotuet avustavat hupun avaamista. Salpa osuu 

kääntyessään nostotukeen ja kampeaa huppua ylöspäin. Tästä on erityistä hyötyä 

esimerkiksi tilanteessa, jossa hupun tiiviste on jäätynyt. Raidetangot ovat kaksiosaiset, 

jotta niiden pituus on säädettävissä. Raidetangoissa olevan särmän on tarkoitus varmistaa, 

että osat kestävät taipumatta lukituksen testauksesta aiheutuvan rasituksen. (Paajanen, 

2014.) 

 

 

Kuva 11. Lukituksen yleiskuva. 

 

Jotta lukitus voidaan avata ja sulkea kabinetin ulkopuolelta, täytyy lukituksen akselin tulla 

pohjasta läpi. Läpivienti aiheuttaa tiiveysongelman. Ongelma on pyritty ratkaisemaan 

kuvan 12 esittämällä ratkaisulla. Kuvassa numeroidut osat ovat kahva (1), laippa (2) ja 

lukkolevy (3). Kabinetti voidaan lukita laipan ja lukkolevyn reikien läpi pujotettavalla 

riippulukolla. Läpivienti tiivistetään laipan ja kabinetin pohjan väliin asennettavalla 
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kumimateriaalista valmistetulla tasotiivisteellä. Akselia on porattu ja jyrsitty siten, että se 

sopii laipan reikiin. Kyseessä on siis koneistettava osa. Laippa liimataan akseliin ja 

varmistetaan putkisokalla.  

 

 

Kuva 12. Lukituksen läpivienti ja kahva. 

Kabinetin sisäpuolella on jousi, joka vetää lukituksen akselia kohti kabinetin takaseinää ja 

siten puristaa tasotiivisteen laipan ja kabinetin pohjan väliin (kuva 13). Akseli on 

laakeroitu päistään liukulaakereilla, joista etummainen näkyy kuvassa 13. Taempi laakeri 

on kiinnitetty erilliseen levyosaan, joka näkyy kuvassa 14. (Paajanen, 2014.) 

 

 

Kuva 13. Lukituksen jousi ja akselin etupään laakerointi. 
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Kuva 14. Lukituksen akselin takapään laakerointi. 

 

2.7 Sokkeli 

Sokkeli koostuu sivuosista, jotka ovat 3 mm teräslevystä taivutettuja laatikkomaisia osia 

(kuva 15) ja päädyistä, jotka ovat 2 mm levystä leikattuja osia, joissa ei ole yhtään 

taivutusta tai muovausta. Sokkelin sivuosat niitataan pohjaan kiinni. Päädyt kiinnitetään 

ruuveilla. Sivuosassa olevien pitkien kolojen tarkoitus on toimia kiinnityspisteenä 

esimerkiksi upotustestin tai kuljetuksen yhteydessä.  

 

 

Kuva 15. Sokkelin sivuosa. 
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3 ENSIMMÄISEN PROTOTYYPIN KÄYTÄNNÖN HAVAINNOT 

 

 

Kokoamisvaiheessa huomattiin monta ongelmaa, jotka eivät suoraan käyneet ilmi 

tarkasteltaessa 3D-mallia. Osa ongelmista oli vakavia suunnitteluvirheitä, jotka estävät 

kabinetin sarjavalmistuksen tällaisenaan. Myös pinnoitusvaiheessa tuli ilmi useita 

suunnitteluvirheitä, joiden vuoksi kabinettien pinnoitus oli hankalaa ja osittain epäonnistui. 

 

3.1 Kuljetusvauriot ja valmistusepätarkkuudet 

Osissa havaittiin useita valmistuksessa syntyneitä epätarkkuuksia ja virheitä. Osissa oli 

myös kuljetuksen aikana syntyneitä vaurioita. Osa ongelmista oli valmistajan tekemiä 

virheitä. Osa taas johtui osien muodosta, koosta ym. seikoista. Esimerkiksi kuvassa 16 

olevassa pitkässä kalottisivussa oli useita epätarkkuuksia ja vaurioita. Kuvassa etualalla 

oleva särmä on taipunut kuljetuksen tai pakkauksen aikana. Tämän tyyppinen vaurio olisi 

vältettävissä paitsi huolellisemmalla pakkaamisella, myös osan suunnittelulla siten, että se 

on pinottavissa päällekkäin muiden samanlaisten osien kanssa.  

 

 

Kuva 16. Kuljetusvaurioita ja valmistusepätarkkuuksia pitkässä kalottisivussa.  

 

Osa on myös taipunut merkittävästi kaarelle, mikä johtuu materiaalin venymisestä kalotteja 

muovattaessa. Tämäkin ongelma johtuu useammasta syystä, kuten kalottien määrästä, 

niiden välimatkasta, muovausjärjestyksestä, kalottien syvyydestä ja muovaustyökalun 

riittämättömästä pidätysvoimasta. Muovaustyökalun pidätysvoiman ollessa riittämätön, 

kalotin muovaus ei ole puhdasta venytysmuovausta, vaan materiaalia virtaa kalotin 
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ulkopuolelta muovauskohtaan, mikä aiheuttaa levyn kaareutumisen (Lohtander et al., 2003, 

s. 21). 

 

Hupun iso sisäosa on nimensä mukaisesti iso ja lisäksi melko vetelä, sillä 

materiaalivahvuus on 0,75 mm. Näiden seikkojen vuoksi sen käsittely, kuljetus ja 

varastointi hankaloituvat. Osan turvalliseen käsittelyyn tarvitaan käytännössä kaksi 

ihmistä. Osa myös vaurioituu herkästi kuljetuksen aikana. Osissa olikin pieniä kuljetuksen 

aikana syntyneitä vauriota.  

 

Lukitushuuleen oli tullut kuljetusvaurio. Se oli taipunut heikoimmasta kohdastaan, 

integroidun kahvan vierestä (kuva 17). Kohdassa on ainoastaan 17,5 mm leveä kaistale 

suoraa 3 mm levyä. Kaikkien osien valmistusepätarkkuudet ja kuljetusvauriot olivat 

kuitenkin korjattavissa yksinkertaisin menetelmin, joten ne eivät estäneet kabinettien 

kokoamista.  

 

 

Kuva 17. Lukitushuulen kuljetusvaurio.  

 

3.2 Kokoamisvaiheen havainnot 

Suurimmat kokoamisvaiheen ongelmat liittyivät hupun rakenteeseen. Kalottilevyjen 

liittämisessä oli vakavia ongelmia, joiden vuoksi hupun rakennetta pitää muuttaa 

radikaalisti. Pohjassa ongelmat olivat pienempiä. 
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3.2.1 Huppu 

Huppu koottiin siten, että lukitushuuleen niitattiin ensin hupun iso sisäosa ja nostotuet, 

jonka jälkeen kalottilevyt liitettiin sisäosan päälle. Kaikki niittaukset tehtiin ulkoapäin. 

Sisäosan kokoamisessa ei ollut juuri ongelmia, lukuun ottamatta ison sisäosan hankalaa 

käsiteltävyyttä. Joitain niitinreikiä jouduttiin poraamaan auki, koska osiin oli tullut lieviä 

muodonmuutoksia kuljetuksen aikana. Kalottilevyjen liittäminen sen sijaan oli hyvin 

ongelmallista. Ajatuksena oli paikoittaa levyt pienellä määrällä niittejä ja varsinaisena 

liittämistapana olisi liimaus. Todellisuudessa liimaus osoittautui haastavaksi, sillä 

kalottilevyt olivat kaareutuneet voimakkaasti, jolloin osa kaloteista ei ollut kontaktissa 

sisäosaan. Kalottien pohjiin jouduttiin tästä syystä poraamaan lisää niitinreikiä, jolloin 

kalotteihin tulevien niittien määrä n. kaksinkertaistui. Myös osa valmiista niitinrei’istä 

jouduttiin poraamaan auki, koska levyt eivät asettuneet täysin oikeille kohdille, johtuen 

mm. valmistusepätarkkuuksista ja kuljetusvaurioista. Liimattujen levyjen päälle asetettiin 

painoja kuivumisajaksi. Niittien määrän lisäämisestä ja painoista huolimatta osa kaloteista 

jäi liimautumatta. Käytännössä liitettävien osien välille tulisi saada huomattavan suuri ja 

tasainen puristus, jotta liimaus olisi toimiva liittämismenetelmä. Tällöin kabinetin kunkin 

sivun olisi oltava erillinen, suorasta levystä ja kalottilevystä koostuva, elementti. Toisin 

sanoen rakennetta pitäisi muuttaa varsin paljon, jotta liimaaminen olisi varteenotettava 

kalottilevyjen liittämismenetelmä.  

 

Liimana käytettiin Teromix 6700 -koriliimaa, joka on tarkoitettu auton koriosien 

liimaukseen. Liima on kaksikomponenttinen polyuretaanipohjainen tuote, jonka 

leikkauslujuus on 23 MPa. Kaksikomponenttinen polyuretaaniliima on aiemmin havaittu 

yhdessä kaksikomponenttisen epoksiliiman kanssa toimivaksi kalottilevyjen liittämisessä 

(Lohtander et al. 2003, s. 20). Liiman levityksessä käytettiin asianmukaista puristinta, jolla 

komponentit sekoittuvat tasaisesti. Liiman komponentit sekoittuvat puristettaessa liimaa 

sekoitussuuttimen kautta. Liiman kuivumisaika kosketuskuivaksi on 30 minuuttia ja 

käsittelyaika 10 minuuttia. Johtuen muun muassa tilanahtaudesta huput koottiin yksitellen, 

minkä vuoksi yhtä kabinettia kohden kului useita sekoitussuuttimia, koska liima jähmettyi 

suuttimeen, minkä jälkeen suutin oli käyttökelvoton. Liimattavat pinnat puhdistettiin 

rasvasta ja liasta CRC:n Bräkleen -jarrupuhdistusaineella.  
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Jälkikäteen on käynyt ilmi, että Bräkleen ei asetonipohjaisena aineena ole hyvä vaihtoehto 

puhdistettaessa pintoja liimausta, teippausta tai maalausta varten. Bräkleen ei haihdu täysin 

puhdistettavasta pinnasta, vaan jättää jäämiä, jotka heikentävät tartuntaa. Parempi 

vaihtoehto olisi denaturoitu tai puhdas etanoli. (Ojanperä, 2015.) Lisäksi liimattavia pintoja 

ei karhennettu hiomalla tai pohjamaalattu, mikä olisi parantanut liiman tartuntaa (Henkel 

AG & Co.KGaA, 2010, s. 1). 

 

Kalottilevyjen suorat reunat, ts. reunat, joita ei oltu särmätty, eivät olleet niittauksen 

jälkeen tasaisia vaan ne aaltoilivat kuvassa 18 näkyvällä tavalla. Levy jäi koholleen niittien 

välistä, mikä johtui luultavasti materiaalin venymisestä kalotteja muovattaessa, ts. 

niitinreikien välissä oli ylimääräistä materiaalia. Levy oli pahimmillaan useita millimetrejä 

kohollaan. Jotta ongelma voitaisiin välttää täysin, tulisi niitinreiät lävistää vasta kalottien 

muovauksen jälkeen, jolloin levyn venyminen ei vaikuta niittien paikkaan.  

 

 

Kuva 18. Kalottilevyjen reunan epätasaisuutta. 

 

Kabinetin reunoilla olevat niitit, joilla kalottilevyt niitattiin toisiinsa kiinni, olivat hyvin 

ongelmallisia. Niitti jää kalottilevyn ja suoran sisäosan väliin. Kalottilevyn ulkopinnan ja 

sisäosan ulkopinnan välinen etäisyys on 4,7 mm, josta aiheutuu yhteensopivuusongelma 6 
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mm pitkien niittien kanssa. Todellisuudessa niitti vaatii n. 7,5 mm tilaa, koska 6 

millimetrin pituuteen ei sisälly niitin karassa oleva pallomainen ulkonema. Alle 6 mm 

pitkien niittien saatavuus on ongelmallista. Niitti mahtuu paikalleen kun se on niitattu, 

mutta ongelmana onkin saada niitti tarpeeksi syvälle niittaamista varten, koska niitin pituus 

ennen niittaamista on noin puolitoistakertainen tilaan nähden. Kuvassa 19 niitti on painettu 

niin syvälle, kuin se menee ilman voimankäyttöä. 

 

 

Kuva 19. Niitin tilaongelma.  

 

Niittaus vaati niittaukseen käytetyn paineilmatoimisen vetokaraniittipihdin painamista 

huomattavalla voimalla, jotta niitin kanta asettui ylempää levyä vasten, eikä jäänyt 

koholleen, kuten kuvassa 20 on käynyt. Koholleen jääneiden niittien pois poraaminen on 

haasteellista, sillä niitti alkaa pyöriä poran mukana ja levyjen väliin jäävä niitin osa on 

varsin ahtaassa välissä. Niitinreikä suureni herkästi niitin poistamisen yhteydessä em. 

ongelmista johtuen. Ongelman kunnollinen ratkaisu edellyttää hupun täydellistä 

uudelleensuunnittelua. Jotta huput oli mahdollista koota, niiteille oli tehtävä lisää tilaa 

lyömällä hupun sisäosaa lommolle tuurnamaisella kappaleella niitin kohdalta.  
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Kuva 20. Koholleen jäänyt reunan niitti. 

 

Lukitushuulen ainevahvuus on 3 mm ja kalottien syvyys 4 mm, mikä aiheutti omanlaisensa 

ongelman, jonka laajuus huomattiin vasta huppuja kootessa. Kalottilevyjen alareunaan jäi 1 

mm levyinen rako. Lisäksi levyn alareuna ei ollut täysin suora, vaan aaltoili kuten muutkin 

kalottilevyjen särmäämättömät reunat. Ongelma yritettiin ratkaista lisäämällä niittejä 

kalottilevyn alareunaan. Kalottilevyn reunaa ei kuitenkaan ollut mahdollista saada täysin 

kiinni lukitushuuleen, sillä hupun sisäosa on niitattu erikseen lukitushuuleen kiinni, jolloin 

niittien kannat jäävät kalottilevyn ja lukitushuulen väliin.  

 

3.2.2 Pohja 

Sokkelin pitkät sivut eivät asettuneet täysin kohtisuoraan pohjaan nähden, vaan jäivät 

hieman vinoon. Samassa linjassa olevat sokkelin kiinnitysniitit saattavat vaikuttaa asiaan ja 

niiden tulisi olla kahdessa linjassa, mikäli tämän tyypistä ratkaisua käytetään. 

Komponenttien tukien liittäminen pohjaan oli hieman kömpelöä. Jäljempänä ilmenevistä 

syistä ne tulisi liittää siten, että niitin kanta jää kabinetin ulkopuolelle. Käytännössä tämä 

pitäisi tehdä siten, että pohja on pystyasennossa ja tukea kannatellaan käsin, kunnes se on 

vähintään kahdella niitillä kiinni.  

 

Kabinetissa on ensisilmäyksellä samanlaiselta näyttäviä osia, kuten lukituksen saranoiden 

osat ja nostotuet. Erityisesti lukituksen saranoiden erottaminen toisistaan on vaikeaa, mikä 

hankaloittaa kokoonpanoa. Toinen huomionarvoinen asia on kahdella niitillä kiinnitettävät 

osat. Kaksi niittiä on aina samassa linjassa toisiinsa nähden, minkä vuoksi niihin kohdistuu 
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taivutusta, jota niitit kestävät heikosti. Osat löystyvät helposti niitä kuormitettaessa. 

Jokainen osa tulisi kiinnittää vähintään kolmella niitillä, mikäli niitit ovat samassa tasossa.  

 

Lukituksen saranoiden välissä on liian vähän tilaa salvoille. Salvoista oli hiottava 

laserleikkauksessa syntynyt jäyste pois ja taivutettava saranoita ruuvimeisselin avulla 

hieman, jotta salpa liikkui tarpeeksi herkästi. Kuten kuvasta 21 nähdään, raidetankojen 

säädön lukitusruuvit ovat liian lähekkäin, nyt niiden kiristäminen ja avaaminen on hyvin 

hankalaa, koska avaimelle ei ole tarpeeksi tilaa. Toisen lukitusruuvin lisäksi avaimen 

liikerataa rajoittaa raidetangon särmä. Lukituksen laipan kaarevista rei’istä piti hioa 

laserleikkauksessa tullut jäyste pois, jotta se oli mahdollista asentaa akseliin. 

 

 

Kuva 21. Raidetanko ja salpa koottuna.  

 

Lukituksen akseli koottiin hitsaamalla siihen vivut, joihin raidetangot kiinnittyvät. Vivut 

piti asentaa tarkalleen oikeaan kulmaan, jotta lukituksen laippa olisi lukkolevyyn nähden 

oikeassa asennossa. Jotta akselin kokoonpano sujuisi riittävän nopeasti ja akseleista tulisi 

tasalaatuisia, kokoonpano vaatisi jigin, jossa osat hitsattaisiin. (Paajanen, 2014.) 

 

Hupun ja pohjan välinen saranointi ei ollut valmistettavissa siten kuin oli ajateltu 

työkalupuutteiden vuoksi. Osat piti tehdä käsityönä, hitsaamalla, mikä ei luonnollisesti ole 

järkevää. Saranat kuitenkin toimivat, kun ne saatiin valmistettua, mutta jo heikon 

valmistettavuuden takia niitä pitää muuttaa radikaalisti seuraavaan prototyyppiin. Huppu 

on tällaisenaan melko raskas avata. Aukaisun alkuvaihe on melko kevyt, mutta hupun 

painopisteen siirtyessä saranoiden ulkopuolelle aukaisu vaatii käyttäjältä melko paljon 

voimankäyttöä, huppu pyrkii vetämään käyttäjän mukanaan. Muutos on melko äkillinen ja 

saattaa yllättää kevyehkön alun jälkeen. Turvallisuus- ja ergonomiasyistä hupussa tulisikin 
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olla avaamista avustava mekanismi, joka ottaa vastaan hupun massaa kun huppu on 

avautunut sen verran, että painopiste on siirtynyt saranapisteen ulkopuolelle. Kyseeseen 

voisi tulla esimerkiksi vetojousi tai saranan yhteyteen asennettava vääntöjousi. 

 

Pohjan sivut eivät olleet toisiinsa sidottuja, jolloin pohjan sivun särmä kantoi kaiken 

kuormituksen. Tämän vuoksi pohjan takaosa liikkui useita millimetrejä muuhun pohjaan 

nähden, kun huppua avattiin ja suljettiin (kuva 22). Tämä on selkeä suunnitteluvirhe, joka 

on jäänyt huomaamatta 3D-mallista. Ongelma ratkaistiin kuvassa 23 näkyvillä 1,5 mm 

paksuisesta teräslevystä taivutetuilla tuilla, jotka niitattiin pohjan ulkopintaan. Parempi 

ratkaisu olisi ollut niitata tuet sisäpuolelle, mutta se olisi edellyttänyt mm. useiden osien 

irtiporaamista ja uudelleenniittausta, mikä ei ollut pinnoituksen aikataulun vuoksi 

mahdollista.  

 

Kuva 22. Pohjan takaseinän jäykkyysongelma huppua liikutettaessa. 
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Kuva 23. Jälkeenpäin lisätyt kulmatuet. 

 

3.3 Yleistä pinnoitettavuudesta 

Pinnoituksesta saatujen kokemusten perusteella kaikki epäjatkuvuuskohdat aiheuttavat 

ongelmia. Esimerkiksi ruuvinkantojen ja varsinaisen koteloinnin rajapintaan jää herkästi 

reikä pinnoitteeseen. Mikäli ruuvinkanta on kuusikulmainen, se tulisi ruiskuttaa kuudesta 

eri suunnasta, jotta pinnoitteeseen ei jäisi koloja. Myös kabinetin ulkopintaan asennettavat 

ohutlevystä valmistetut kiinnikkeet aiheuttavat ongelmia pinnoituksen suhteen. Mikäli 

kiinnike on L-kirjaimen muotoinen taivutettu kappale, erityisesti taivutuksen kohta on 

pinnoituksen kannalta haastava. Taivutuksen kohdalle jää kapeneva rako, joka vaatii 

erityistä huolellisuutta, jotta se pinnoittuu kunnolla. Myös vetokaraniitit ovat osoittautuneet 

varsin ongelmallisiksi. Niittien keskelle jää reikä, jonka täyttäminen pinnoitteella on 

haastavaa. Reikä jää herkästi kokonaan täyttymättä, jolloin myös koteloinnissa on reikä 

niitin kohdalla. Kabinetissa käytettyjen vetokaraniittien kara irtoaa helposti. Tällöin 

kabinetissa on jopa millimetrien suuruinen reikä niitin kohdalla. 

  

Kokemusten perusteella puhdas kylmävalssattu ohutlevy ei sellaisenaan sovellu 

pinnoitettavaksi, vaan se vaatii esimerkiksi pohjamaalin, jotta pinnoitteen tarttuvuus on 

riittävä. Valssipinta on sellaisenaan liian sileä ja pinnoite lähtee irtoamaan herkästi 

kohdista, joissa on pinnoitteen raja. Pinnoite lähtee tällöin käsin vetämällä irti. Levyn pinta 

pitää siis karhentaa jollain keinolla. Pohjamaalin lisäksi karhennus voitaisiin hapolla 
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peittaamalla tai esimerkiksi raepuhaltamalla. Peitatut tai raepuhalletut osat vaatisivat 

kuitenkin edelleen jonkin korroosiota estävän pintakäsittelyn pinnoille, joita ei pinnoiteta. 

 

3.4 Pinnoitusvaiheen havainnot 

Pinnoituksen aikana ja sen jälkeen havaittiin useita kohtia, jotka ovat hankalia 

pinnoituksen kannalta. Lyhyesti ilmaistuna kaikki kabinetin pohjaan kiinnitetyt osat 

aiheuttivat jonkinlaisia ongelmia. Myös hupussa oli useita hankalia kohtia. Lisäksi 

pinnoituslaitteistoon tuli vika, jonka seurauksena pinnoitteen kaksi komponenttia eivät 

sekoittuneet oikeassa suhteessa, joten pinnoitus epäonnistui. Vika pahensi pinnoitteen 

tarttuvuuteen liittyviä ongelmia ja pohjat piti pinnoittaa uudestaan, koska pinnoite ei 

käytännössä ollut tarttunut niihin lainkaan, vaan irtosi varsin helposti erityisesti 

tiivistepinnasta. Pinnoitteen elastisuus ei myöskään ollut sillä tasolla kuin pitäisi. Kabinetit 

olivat pinnoitukseen lähtiessään täysin pintakäsittelemättömiä. Kuvassa 24 näkyy kabinetti 

koottuna. 

 

 

Kuva 24. Kabinetti koottuna ja lähdössä pinnoitukseen. 
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3.4.1 Hupun pinnoitusongelmat 

Hupuissa oli useita ongelmia. Osa ongelmista liittyi hupun rakenteeseen, osa pinnoitteen 

puutteelliseen tartuntaan ja osa pinnoituslaitteiston soveltumattomuuteen tarkkuutta 

vaativaan työhön. Käytettävissä ei ollut myöskään kunnollisia telineitä tai jalustoja, johon 

hupun olisi voinut asettaa pinnoituksen ajaksi. Olisi ollut edullista, mikäli käytössä olisi 

ollut teline, jonka korkeus on säädettävissä ja johon hupun voi laskea siten, että sen paino 

lepää hupun sisäosan yläpinnan varassa (Virtanen, 2013). Tällöin esimerkiksi 

tiivistepinnan pinnoitus olisi helpottunut. 

 

Niitit olivat ongelmallisia. Osa niiteistä oli pinnoittunut hyvin, mutta kaikissa hupuissa oli 

kuvan 25 kaltaisesti vajaasti pinnoittuneita niittejä. Niitin keskiosassa ‒ tämän 

nimenomaisen niitin tapauksessa myös sivulla ‒ on reikä pinnoitteessa. Ongelma on 

merkittävä niittien runsaan määrän vuoksi. 

 

 

Kuva 25. Vajaasti pinnoittunut niitti. 

 

Kuvassa 26 on nähtävissä useita ongelmia. Huppu on asetettu laudan päälle pian 

pinnoituksen jälkeen, jolloin pinnoite on ollut vielä pehmeää, ja puu on tarttunut osittain 

pinnoitteeseen kiinni. Pinnoitteessa on siis paitsi painuma, mutta myös puutikkuja. Tämä 

olisi ollut vältettävissä paitsi huolellisemmalla työskentelyllä, myös aiemmin kuvatulla 

telineellä. Tiivistepinnassa tämä on enemmän kuin kosmeettinen vika. Pinnoite on irti 

kahvan vierestä. Lisäksi pinnoite on halki kalottilevyn ja tiivistehuulen välistä, halkeama 
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on nostotuen kohdalla. Halkeama huomattiin vasta useiden upotustestien jälkeen, vaikka se 

oli olemassa jo ennen ensimmäistä testiä, kuten kuvasta 26 voidaan nähdä. Halkeama 

johtuu paitsi pinnoituksen osittaisesta epäonnistumisesta, myös kalottilevyn ja 

lukitushuulen välissä olevasta yhden millimetrin levyisestä raosta, joka on 

suunnitteluvirhe. Kuvasta 27 käy ilmi repeämän lisäksi myös pinnoitteen huono tartunta. 

Repeämä suureni kevyesti sormella vetämällä ja lopulta useiden upotustestien jälkeen 

päädyttiin avaamaan repeämät koko sivujen pituudelta ja liimaamaan ne runsaalla 

ratkaisumassalla. 

 

 

Kuva 26. Hupun tiivistepinnan epätasaisuudet ja halkeama. 

 

 

Kuva 27. Kalottilevyn reunan kohdalla oleva pinnoitteen repeämä. 



34 

 

 

 

Kohta on pinnoituksen kannalta hankala myös siksi, että kalottilevyn reuna on 

korkeussuunnassa liian lähellä tiivistepintaa. Kalottilevyn reunan tulisi olla noin 10 

millimetrin päässä tiivistepinnasta, jotta tiivistepinnasta saataisiin tarpeeksi tasainen ns. 

kerroksenkasvatustekniikalla. Lisäksi hupun reunoissa olevat kalottilevyjen venymisestä 

johtuvat epätasaisuudet olivat hankalia pinnoitusvaiheessa, koska ne edellyttävät 

huomattavan paksua pinnoitekerrosta. Paksumpi pinnoitekerros huonontaa hupun 

ulkonäköä ja hupusta olisi mahdollista saada siistimmän näköinen, mikäli siinä olisi 

vähemmän valmistusepätarkkuuksia. (Virtanen, 2013.) 

 

Saranat suojattiin teippaamalla pinnoituksen ajaksi. Kuvasta 28 voidaan nähdä pinnoitteen 

puutteellinen tartunta saranaan. Pinnoite on irti saranasta siten, että vesi pääsee pinnoitteen 

alle ja sitä kautta saranan niittejä pitkin kabinetin sisään. Kuvasta käy ilmi myös saranan 

hitsattu rakenne. 

 

 

Kuva 28. Saranan pinnoitusongelma. 

 

Kahvojen vieressä olevat 2–3 mm leveät helpotukset pinnoittuivat vaihtelevasti. Joissain 

kohdissa pinnoite täytti nämä kohdat, kun taas toisissa kohdissa pinnoitteeseen jäi reikä, 

kuten kuvassa 29 on käynyt. Kahvat ovatkin osoittautuneet varsin ongelmallisiksi. Pinnoite 

alkoi irrota upotustestatun kabinetin kahvoista käytön myötä ja niitä jouduttiin 

paikkaamaan runsaasti, kuva 30.  
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Kuva 29. Pinnoitteen reikä kahvan helpotuksessa. 

 

Ongelmat pyrittiin ratkaisemaan paikkaamalla havaitut virhekohdat Ratkaisumassalla, joka 

on MS-polymeeripohjainen elastinen liimaus- ja tiivistysmassa. Pinnoite aktivoitiin 

liimattavista kohdista asetonilla. Käytännössä aktivointi tarkoittaa pinnoitteen pyyhkimistä 

asetoniin kastetulla liinalla, jolloin pinnoite reagoi asetonin kanssa ja sen pinta muuttuu 

selvästi pehmeämmäksi. Ilman aktivointia Ratkaisumassa – tai mikään muukaan – ei tartu 

pinnoitteeseen. Paikkaaminen oli paikoitellen haastavaa ja osa virhekohdista jouduttiin 

liimaamaan toiseen kertaan. Kokemusten perusteella kannattaa etsiä vaihtoehtoisia 

tuotteita Ratkaisumassalle, mikäli paikkausliimauksiin on tarvetta. Vaihtoehtoisia tuotteita 

kannattaa etsiä myös esteettisistä syistä, Ratkaisumassalla tehdyistä paikoista tulee herkästi 

varsin epäsiistejä, kuten voidaan kuvasta 30 nähdä. Esteettisyysongelma luonnollisesti 

pienenisi, mikäli käytettävä paikkausmassa olisi samansävyistä kuin pinnoite tai väritöntä. 

 

 

Kuva 30. Hupun kahva paikkauksien jälkeen. 
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3.4.2 Pohjan pinnoitusongelmat 

Pohjan ongelmat liittyivät enimmäkseen monimutkaisiin muotoihin. Ulkopintaan 

kiinnitetyt osat, kuten sokkelin pitkät sivut, saranat, lukituksen lukkolevy ja kulmatuet 

aiheuttivat ongelmia. Lukituksen saranat olivat liian lähellä pohjan tiivistepintaa. Niiden 

kohdalle olisi pitänyt asentaa suojaava teippi, koska pohjaa ei pinnoitettu sisäpuolelta. 

Teippaaminen oli nyt varsin hankalaa. (Virtanen, 2013.) Kuten hupussakin, niitit 

aiheuttivat myös ongelmia. Pohjassa niittien määrä on lisäksi varsin suuri, noin 80 

kappaletta, joten myös todennäköisyys ongelmiin on suuri. Lukituksen läpivienti 

osoittautui myös toimimattomaksi ratkaisuksi vesitiiveyden suhteen. Se korvattiin toisen 

tyyppisellä ratkaisulla, joka on lisäksi hieman yksinkertaisempi. Ratkaisu esitellään 

jäljempänä. 

 

Osa pohjan niiteistä oli niitattu siten, että niitin kanta jää ulospäin, ts. ne oli niitattu alhaalta 

ylöspäin. Suurin osa kuitenkin oli niitattu ylhäältä alaspäin, ts. siten, että niitin taustapuoli 

on ulospäin. Tällöin pinnoitettavana on useita millimetrejä korkea kohouma, jolloin 

pohjaan tarvittavan pinnoitekerroksen paksuus on huomattavasti suurempi kuin ylöspäin 

niitatussa versiossa. Paksusta pinnoitekerroksesta huolimatta osa niiteistä jäi 

pinnoittumatta kunnolla. Kuvasta 31 voidaan nähdä, että paikkauksille on ollut tarvetta. 

 

 

Kuva 31. Korjauksia pohjan pinnoitteessa. 
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Sokkelin pitkät sivut olivat erittäin hankalat pinnoituksen kannalta. Ne piti ruiskuttaa 

useasta eri suunnasta, välillä pohjaa käännellen, jotta paitsi kaikki niitit, mutta myös 

pohjan ja sokkelin rajapinnat peittyvät pinnoitteeseen. Sokkelin ja pohjan rajapintaan 

pitikin tehdä useita korjauksia, joista suurimmat näkyvälle sivulle, kuva 33. Kyseisessä 

kohdassa osuvat vastakkain pohjan ja sokkelin särmä, joten siihen jää syvähkö ura, minkä 

vuoksi kohdan pinnoittaminen on hankalaa ja vaatii paksun pinnoitekerroksen. Kuvassa 31 

näkyvän isomman läpiviennin kohta suojattiin pinnoituksen ajaksi vanerilevyllä, joka 

kiinnitettiin M8-kuusioruuveilla ja korialuslevyillä pohjaan (kuva 32). Pinnoituksen 

jälkeen pinnoite viillettiin veitsellä vanerin reunaa pitkin. Ratkaisu toimi, mutta suojauksen 

poistoa ei voi sanoa sujuvaksi, sillä sitkeän pinnoitteen viiltäminen veitsellä on työlästä ja 

varovaisuutta vaativaa. 

 

 

Kuva 32. Läpiviennin suojaus vanerilla. 

 

 

Kuva 33. Sokkelin sivujen ongelmakohta. 
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Jälkeenpäin lisätyt kulmatuet olivat liian ylhäällä, ts. liian lähellä lukitushuulen särmää, 

joten niidenkin pinnoittamisessa oli hankaluuksia, koska tiivistehuulen ja tuen väliin jäi 

hyvin kapea rako. Tähän kohtaan jäi koloja pinnoitteeseen. Kulmatuet olivat eräänlainen 

hätäratkaisu, joten ongelma ratkeaa siirtämällä tuet sisäpuolelle. Lukituksen lukkolevy oli 

myös hankala pinnoitettava, särmän ja kabinetin pohjan väliin jäi pinnoittumaton alue, 

kuva 34. Kohta on hankala pinnoittaa, koska särmän taivutussäteen vuoksi särmän ja 

pohjan välissä on kapeneva rako. Tämä ongelma on helposti ratkaistu, sillä lukituksen 

läpiviennin muutoksen myötä lukkolevy on käynyt tarpeettomaksi ja sen voi jättää 

kokonaan pois. Kyseinen osa on kuitenkin malliesimerkki hankalasti pinnoitettavasta, 

näennäisen yksinkertaisesta osasta, jollaisia tulee välttää.  

 

 

Kuva 34. Pinnoittumaton kohta lukituksen lukkolevyn taivutuksessa. 

 

Kuvasta 34 on nähtävissä myös pinnoittamaton lukituksen läpivienti, kun siitä on poistettu 

siinä ollut suojaava olakkeellinen tappi. Tappi on kierteellinen, joten sen voi kiristää 

paikalleen sisäpuolelta. Tapin poistaminen sujui vaihtelevasti, joissain tapauksissa se lähti 

kevyesti pihdeillä kiertämällä. Joissain tapauksissa sen sijaan pinnoite piti ensin viiltää 

katkoteräveitsellä kohdan ympäriltä, jonka jälkeen tappi oli poistettavissa. Pinnoitteen 

viiltäminen on hankalahkoa, sillä se on varsin sitkeää. Pinnoitekerroksen paksuus vaikuttaa 

huomattavasti suojauksen poiston helppouteen. Mitä ohuempi kerros, sitä helpommin 

suojaus on poistettavissa. Lisäksi suojaukset poistettiin vasta, kun pinnoituksesta oli 

kulunut vuorokausia. Heti pinnoituksen jälkeen pinnoite on selvästi hauraampaa, joten 

suojausten poistoa kannattaisi kokeilla jo tässä vaiheessa.  
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Kuvassa 35 nähdään saranan ja pohjan väliin jäänyt pinnoittumaton alue. Saranan 

naaraspuoli on pinnoituksen kannalta erityisen hankala, sillä se pitää ruiskuttaa useasta 

suunnasta, jotta kaikki rajapinnat tulevat pinnoitetuiksi. Kuvassa on nähtävissä myös 

saranan hitsattu rakenne. Sarana on tällaisenaan epäonnistunut valmistettavuuden ja 

pinnoitettavuuden kannalta ja vaatii radikaaleja muutoksia.  

 

 

Kuva 35. Pinnoittumaton kohta saranan ja pohjan rajapinnassa. 

 

Lukituksen läpivientiä ei saatu yrityksistä huolimatta vesitiiviiksi, vaan vesi pääsi sen 

kautta sisään heti, kun vedenpinta nousi sen tasolle, joten läpivientiä piti muuttaa. 

Päädyttiin ratkaisuun, jossa akselin pää katkaistiin ja siihen valmistettiin sorvaamalla ja 

jyrsimällä uusi pää, joka liitettiin vanhaan akseliin putkisokalla. Akselin päähän jyrsittiin 

kuusiokanta 10 millimetrin avainvälillä. Kabinetin pohjan läpivientireikää suurennettiin ja 

siihen asennettiin 1/2” x 3/8” supistuskaksoisnippa. Myös pinnoitetta oli poistettava 

läpiviennin kohdalta. Akselin pää jää nipan sisälle (kuva 36) ja nippa toimii myös akselin 

laakerointina. Nippa kiristetään pohjaan puserrusliitinmutterilla. Nipan ja pohjan rajapinta 

on tässä versiossa tiivistetty putkiteipillä, mutta tiivistys voidaan hoitaa esimerkiksi Usit-

tiivisteellä. Läpivienti suljetaan kuvassa 36 näkyvällä ½” hatulla, jossa on tiiviste.  
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Kuva 36. Lukituksen läpivienti, versio 2.0. 

 

Läpivienti osoittautui toimivaksi ratkaisuksi, sillä se ei vuotanut upotustesteissä. Tämän 

tyyppinen ratkaisu myös yksinkertaistaa akselin kokoonpanoa, sillä nyt vipujen ei tarvitse 

olla missään tietyssä asennossa akseliin nähden, koska akselin päässä on kuusiokanta. 

Vipujen tulee olla ainoastaan toisiinsa nähden samassa kulmassa. Messinkiset osat eivät 

kuitenkaan ole lopullinen ratkaisu, sillä pitkällä aikavälillä esimerkiksi sähkökemiallinen 

korroosio aiheuttaa ongelmia. Lisäksi, koska osat ovat vesijohtotarvikkeita, osien sisämitat 

eivät ole kaikissa tapauksissa samoja. Tämä tuli ilmi, kun osia hankittiin lisää ja uusien 

osien sisähalkaisija oli n. millimetrin pienempi kuin aiemmin hankittujen. Tällöin akseli ei 

sopinut paikalleen ennen kuin nipan reikä porattiin isommaksi. Kabinettia ei myöskään saa 

lukittua, ts. kabinetin voi avata kiertämällä tulpan auki ja kääntämällä akselia sopivalla 

hylsyavaimella. Eräs ratkaisu olisi korvata tulppa erikoiskannalla olevalla versiolla, jolloin 

se ei olisi avattavissa esimerkiksi jakoavaimella vaan vaatisi erikoishylsyn tms. avaimen. 

Olosuhdetestissä havaittiin hatun tiivisteen pehmenevän, kun se on pitkään kosteassa 

ulkoilmassa. Tiiviste murenee ja siitä jää osia nippaan. Havainto oli yllättävä, sillä osa on 

tarkoitettu vesijohtoon, ts. se voi olla jatkuvasti kosketuksissa veden kanssa. Toisaalta osan 

alkuperäinen tarkoitus ei ole olla toistuvasti avattava tulppa.  
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4 KORJATTU MALLI 

 

 

Edellä kuvattujen ongelmakohtien ja kokemusten perusteella kabinetista suunniteltiin uusi, 

parannettu malli. Hupun rakenne oli pahin yksittäinen ongelma, muun muassa siksi, että 

huppua ei ollut mahdollista koota sellaisenaan edellä mainitun niittausongelman vuoksi. 

Rakenne koki täydellisen uudistuksen. Niittien runsas määrä oli myös ongelma, johon 

pyrittiin löytämään korvaavia ratkaisuja. Kaikkia niittejä ei saatu korvattua muilla 

liittämismenetelmillä, mutta niittien määrä väheni merkittävästi. Myös lukituksen 

raidetankoja muokattiin yksinkertaisemmiksi ja helpommin säädettäviksi. Ulkoisesti 

kabinetti on edelleen hyvin samannäköinen, kuva 37. 

 

 

Kuva 37. Kabinetin korjattu versio. 
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4.1 Niitit korvaava liittämismenetelmä 

Niittauksella on useita etuja, mutta kuten edellä on käynyt ilmi, vetokaraniitti on 

ongelmallinen pinnoituksen kannalta. Kabinetin liitokset voidaan jakaa kahteen 

kategoriaan. Osa liitoksista on paikassa, johon on pääsy vain yhdeltä puolelta, ts. liitos on 

umpinaisessa kotelomaisessa rakenteessa. Lähes kaikilla tämän tyyppisillä liitoksilla 

liitetään kaksi 0,75 mm vahvuista teräslevyä toisiinsa. Toinen osa liitoksista on sellaisia, 

joihin on esteetön tai lähes esteetön pääsy molemmilta puolilta. Koska esimerkiksi 

hitsaaminen on poissuljettu vaihtoehto, voidaan ensimmäisen tyypin liitokset tehdä 

käytännössä joko vetokaraniitillä tai ruuvilla. Levynpaksuus asettaa edelleen rajoituksia 

liittämistavalle, uppokantaisia niittejä tai ruuveja ei ole mahdollista käyttää, sillä tarvittava 

senkkauksen syvyys on enemmän kuin levynpaksuus. Ruuvi ei siten ole houkutteleva 

vaihtoehto, sillä sen pinnoituksessa olisi käytännössä samoja ongelmia kuin niittienkin. 

Lisäksi ruuvin asentaminen on niittiä hitaampaa. Myös kiristysmomentin vaikutus 

ruuviliitoksen luotettavuuteen on suuri (Nuutinen et al., 1999, s. 32).  

 

4.1.1 Puristusliittäminen 

Molemmilta puolilta luoksepäästäviin liitoksiin voidaan käyttää huomattavasti suurempaa 

valikoimaa liitosmenetelmiä. Kuitenkin esimerkiksi menetelmät, joissa liitettävät kappaleet 

puristetaan kiinteän, lattialla seisovan laitteen leukojen väliin, aiheuttavat haasteita muun 

muassa isokokoisten osien käsittelyyn. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi 

vastuspistehitsaus ja puristusliittäminen. Puristusliitos ei vaadi esivalmisteluja, kuten reiän 

lävistämistä, eikä erillistä kiinnityselementtiä. Puristusliitoksen etuna on siten edullisuus ja 

sitä käytetään yleisesti auto-, kodinkone-, ilmanvaihtokone- ja elektroniikkateollisuudessa 

(Tschaetsch, 2006, s. 250–251). Puristusliitoksista tulisi kyseeseen menetelmä, jossa 

käytetään pyöreitä työkaluja, sillä muun tyyppisiä työkaluja käytettäessä toinen tai 

molemmat levyistä murtuu liitoskohdasta, mikä on ongelma esimerkiksi tiiveyden ja 

korroosion suhteen. Lisäksi sellaisissa hupun liitoksissa, joihin puristusliittämistä voisi 

harkita, on liitettävänä kolme eri levyä, joiden keskinäinen paksuusero on huomattavan 

suuri (0,75 mm vs. 3 mm), jolloin olisi käytettävä kokonaan viiltävää liitostyyppiä, mikä ei 

tässä tapauksessa ole vaihtoehto tiiveysvaatimuksen takia. (Varis, 1997, s. 9, 49.) 

Puristusliitos myös aiheuttaa pintaan epäjatkuvuuskohdan, joka on epäedullinen 

pinnoituksen kannalta. 
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4.1.2 Vastuspistehitsaus 

Pistehitsaus on hyvä vaihtoehto kalottilevyn kalottien ja suoran levyn liittämiseen, sillä 

menetelmä ei muodosta liitoskohtaan kohoumaa, kuoppaa tai muuta epäjatkuvuuskohtaa. 

Lisäksi vastuspistehitsaus on suhteellisen nopea menetelmä, minkä vuoksi sitä on käytetty 

runsaasti mm. auto- kodinkone-, huonekalu- ja lentokoneteollisuudessa (Guo, 2014, s. 

589). Valmiiden osakokonaisuuksien keskinäiseen liittämiseen sen käyttö on kuitenkin 

haasteellista. Hupun osalta ongelmaksi muodostuu paitsi hupun liikuteltavuus koon ja 

massan vuoksi, myös liitettävien levyjen erilaiset materiaalipaksuudet. Tällöin liitoksen 

lämpötasapaino ei välttämättä ole optimaalinen, ts. hitsi ei synny liitoksen keskilinjalle, 

jolloin liitoksen lujuus ei vastaa optimitilannetta. (Rautaruukki Oyj, 2009, s. 7.) 

 

4.1.3 Ohutlevykiinnikkeet 

Ruuvi ja mutteri olisi yksinkertainen ja helppo, tosin suhteellisen hitaasti koottava ratkaisu, 

mutta pinnoituksen kannalta ratkaisu ei olisi vetokaraniittiä parempi. Ajatusta pidemmälle 

vietäessä päästään erilaisiin kierteellisiin ohutlevykiinnikkeisiin, kuten niittimuttereihin, 

puristeruuveihin ja -muttereihin. Puristemutterit voidaan hylätä suoralta kädeltä, sillä ne 

jättävät jälkeensä reiän. Niittimutteri puolestaan jäisi useimmissa liitoksissa kabinetin 

ulkopuolelle, toisin sanoen olisi niitattava sisältä ulospäin. Ulkopuolelle jäävä kohouma 

olisi ongelmallinen muun muassa pinnoitettavuuden suhteen. Puristeruuvi sen sijaan on 

houkutteleva ratkaisu, sillä ruuvin kanta jää lähes samalle tasolle asennettavan levyn 

kanssa, toisin sanoen ruuvi aiheuttaa ainoastaan pienen epäjatkuvuuskohdan. Lisäksi 

puristeruuvilla liitetyt osat ovat usein irrotettavissa. Tässä tapauksessa irrotettavia osia 

voisivat olla esimerkiksi pohjan komponenttituet. Komponenttitukia ja pohjan sisäosaa ei 

pinnoiteta, joten irrotettavuudesta on merkittävää hyötyä suojausten ja teippausten 

asentamisen kannalta. Lisäksi pohja on tällöin kevyempi, joten sen käsittely pinnoituksen 

aikana helpottuu.  

 

4.1.4 Puristeruuvi 

Puristeruuvi (kuva 38) on ulkokierteellinen liitoselementti, joka asennetaan nimensä 

mukaisesti puristamalla ohutlevyssä olevaan reikään. Puristeruuvin kanta muovaa 

ohutlevyä siten, että ruuvi uppoaa levyyn ja ruuvin kannan hammastus ja ura lukitsevat 

ruuvin paikalleen. (Würth Elektronik Oy, 2009, s. 16.) 
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Kuva 38. WEFH-puristeruuvin periaatekuva (vas.) ja mallikappaleita (oik.) (Würth 

Elektronik Oy, 2009, s. 16). 

 

Puristeruuvin edut niittaukseen nähden ovat purettava liitos ja pienempi sekä edullisemman 

muotoinen epäjatkuvuuskohta pinnoitettavassa pinnassa. Liitoksen purettavuus on varsin 

merkittävä etu, sillä tällöin esimerkiksi komponenttitukia voidaan vaihtaa ja irrottaa 

tarvittaessa. Ratkaisu mahdollistaisi myös modulaarisen rakenteen, jossa kabinetissa olisi 

tietty määrä tietyn välimatkan päässä toisistaan olevia puristeruuveja, joihin voisi asentaa 

erilaisia osia. 

 

Niitaus on puristeruuvia parempi vaihtoehto, mikäli tarkastellaan asennusnopeutta ja 

asennuksen helppoutta. Puristeruuvit asennetaan oikeaoppisesti pöytäkiinnitteisellä 

puristimella, joka tässä tapauksessa ei kuitenkaan ole käytännöllinen asennustapa osien 

koosta ja massasta johtuen. Tehtyjen kokeiden perusteella M6-kierteelliset ja sitä isommat 

ruuvit on mahdollista asentaa siten, että ruuvin kierrepuolelle asetetaan alasin, ts. 

massaltaan riittävä metalliesine. Alasimessa on reikä, johon ruuvi asettuu asennuksen 

ajaksi. Tämän jälkeen ruuvin kantaan lyödään vasaralla, jolloin ruuvin kannan hammastus 

uppoaa ohutlevyyn. Ruuvi vaatii tyypillisesti 3–4 vasaraniskua, jotta riittävä 

asennussyvyys saavutetaan. Menetelmää ei voi luonnehtia hienovaraiseksi. Kaikki ruuvit 

ovat asennuksen jälkeen enemmän tai vähemmän vinossa, mikä tulee ottaa huomioon 

esimerkiksi kiinnitettävien osien reikien välyksissä.  

 

Menetelmä on myös varsin meluisa ja vaatii kuulonsuojauksen asentajalle ja kaikille 

samassa tilassa oleskeleville. Suuria sarjakokoja ajatellen ruuvien asentamiseen tulisi 
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kehittää esimerkiksi pihdit. Pohjassa on kuitenkin ruuveja, joiden asentaminen muuten 

kuin vasara-alasin -menetelmällä on hankalaa, sillä ne ovat laatikkomaisen kappaleen 

pohjan keskellä, jolloin asennustyökalun kitasyvyyden pitäisi olla huomattavan suuri, 

useita satoja millimetrejä. Puristeruuvit vaativat niittausta enemmän työvaiheita. Itse 

ruuvin asennuksen jälkeen osat on asetettava paikoilleen ja kiinnitettävä muttereilla, mikä 

lisää myös asennukseen tarvittavien työkalujen määrää.  

 

Ruuvien mahdolliset asennustavat riippuvat myös niiden koosta. M8-kierteellinen ruuvi on 

tehtyjen testien perusteella mahdollista asentaa vetämällä se mutteria kiertämällä 

paikalleen. Ruuvin kanta jää tosin tällöin enemmän koholleen kuin lyömällä asennetussa. 

M6-kierteellisessä ja sitä pienemmissä edellä kuvattu asennustapa ei ole hyvä vaihtoehto, 

sillä ruuvi vaurioituu herkästi liiallisella kiristyksellä. Maksimi kiristysmomentti M6-

kierteelliselle WEFH-puristeruuville on 8,02 Nm (Würth Elektronik Oy, 2009, s. 17). 

Momentti ylittyy helposti, kun yritetään asentaa ruuvi mutterilla vetämällä. Liiallinen 

kiristäminen aiheuttaa ruuvin kantaan plastisen muodonmuutoksen, kuva 39. Mutterilla 

kiristämällä asennettu M6-ruuvi myös irtoaa herkästi, kun mutteri kierretään auki. 

Lyömällä asennetut sen sijaan vaativat esimerkiksi vasaraniskun irrotakseen, joten ne 

pysyvät paikoillaan esimerkiksi komponenttien tukia asennettaessa. 

 

 

Kuva 39. Vasemmalla käyttämätön puristeruuvi (M6), oikealla liiallisen kiristysmomentin 

vaurioittama. 

 

4.2 Hupun rakenne 

Suurimmat muutokset hupun rakenteessa liittyvät kalottilevyihin ja niiden keskinäiseen 

liittämiseen. Nyt kukin sivu on oma elementtinsä, joka koostuu kahdesta osasta, suorasta 
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sisäosasta ja ulommasta kalottilevystä (kuvat 40 ja 42). Sisäosat ovat laatikkomaisia 

kappaleita, kalottilevyissä on vain yksi tai kaksi särmäystä, riippuen osasta. Sisäosa ja 

kalottilevy liitetään toisiinsa ennen varsinaista hupun kokoonpanoa. Liimaus osoittautui 

hankalaksi ja epäkäytännölliseksi liittämismenetelmäksi, joten siitä luovuttiin. Korvaavaksi 

menetelmäksi oli kaksi vaihtoehtoa, puristusliitos TOX®-menetelmällä ja 

vastuspistehitsaus. Vaihtoehdot valikoituivat yliopistolla käytettävissä olevien laitteiden 

perusteella. Puristusliitos aiheuttaa kalotin pohjaan epäjatkuvuuskohdan, joka on 

liittämissuunnasta riippuen kohouma tai kuoppa. Testikappaleiden koeruiskutuksissa 

huomattiin puutteita puristusliitosten pinnoittuvuudessa. Vaikka puristusliitos jättää 

molemmat levyt ehjiksi, ts. kummassakaan ei ole reikää, pinnoittumaton kohta on ongelma 

esimerkiksi korroosion ja esteettisten syiden vuoksi. Lisäksi riskinä on pinnoitteen 

irtoaminen pinnoittumattomasta kohdasta lähtien. Vastuspistehitsaus ei aiheuta pintaan 

merkittäviä muodonmuutoksia ja siten ongelmia pinnoitukseen, joten valinta kohdistui 

siihen. Vastuspistehitsattu kalotti on myös esteettisesti parempi. 

 

 

Kuva 40. Pitkän kalottisivun (vasemmalla) ja lyhyen kalottisivun (oikealla) kaksiosainen 

rakenne 

 

Hupun perustana on edelleen lukitushuuli (kuva 41), johon muut osat liitetään. Integroidut 

kahvat on poistettu edellä kuvattujen ongelmien vuoksi. Lukitushuuleen kiinnitettävät osat, 

kalottisivut ja saranoiden/kahvojen kiinnikkeet, kiinnitetään puristeruuveilla. Särmien 
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korkeutta on kasvatettu ensimmäisen version 20 millimetristä 40 millimetriin kahvojen ja 

saranoiden muuttuneen kiinnitystavan vuoksi.  

 

 

Kuva 41. Lukitutushuulen päivitetty versio. 

 

Kalottien määrää on vähennetty noin 30 % edelliseen malliin nähden ja ne ovat myös 

pidemmän matkan päässä toisistaan. Kalottien pienempi määrä myös lyhentää 

valmistusaikoja, vähentää työkalujen kulumista ja sitä kautta pienentää 

valmistuskustannuksia. Kalottien korkeutta on myös vähennetty neljästä millimetristä 

kolmeen. Tarkoituksena on ollut paitsi vähentää kalottilevyn taipumista ja kaareutumista, 

mutta myös hävittää edellisessä mallissa ongelmaksi muodostunut 1 millimetrin rako 

kalottilevyn ja lukitushuulen välistä.  

 

Kunkin sivu- ja kattoelementin osat kohdistetaan toisiinsa kolmella vetokaraniitillä. Näistä 

niiteistä luopuminen edellyttäisi osien liittämistä jigissä. Osien liittämisjärjestys, ts. 

järjestys, jossa kalotit esimerkiksi vastuspistehitsataan, on olennainen asia osien lopullisen 

suoruuden kannalta. Kukin kalottisivu kohdistetaan lukitushuuleen kahdella 

vetokaraniitillä, jonka jälkeen asennetaan puristeruuvit. Lukitushuulen yhteydessä olevia 

puristeruuveja voidaan käyttää irrotettavien osien, kuten EMC-suojaukseen liittyvien osien 

asennukseen. Lukitushuuli jää kalottisivun levyjen väliin. Kalottisivut voidaan liittää 

ainakin kahdenlaisessa järjestyksessä lukitushuuleen. Voidaan joko liittää päädyt ensin, 

jonka jälkeen pitkät sivut, tai sitten aloittaa päädystä, jonka jälkeen pitkä sivu, jonka 

jälkeen toinen pääty ja pitkä sivu. Nurkkiin jää kotelomainen rakenne, johon on esteetön 

pääsy vain ulkopuolelta, joten päätyjen ja pitkien sivujen kalottilevyjen liittämiseen 

käytetään vetokaraniittejä. Sisäosat liitetään toisiinsa niin ikään vetokaraniiteillä. Kun sivut 

on liitetty lukitushuuleen ja toisiinsa, lasketaan kattoelementti (kuva 42) paikalleen. 
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Elementti liitetään sivuihin vetokaraniiteillä, ensin ulkopinta ja sitten sisäosa. Sisäosan 

liittämistä varten huppu on käännettävä kyljelleen. 

 

 

Kuva 42. Kattoelementin rakenne. 

 

Elementtirakenne on edullinen useista syistä. Valmiiksi liitetyt kalottilevyelementit on 

mahdollista koota päällekkäin esimerkiksi kuljetusta ja varastointia varten. Osat ovat 

tarpeeksi pienikokoisia, jotta niiden turvalliseen käsittelyyn ei tarvita kahta ihmistä. Osia ei 

myöskään ole mahdollista koota väärin käyttämättä väkivaltaa. 

  

Saranoiden ja kahvojen kiinnitys tehdään siten, että saranan kiinnike (kuva 43) asennetaan 

lukitushuulessa ja päädyssä olevien reikien läpi, jolloin hupun ulkopuolelle jäävät 

ainoastaan osaan särmätyt laipat (kuva 44). Tällöin esimerkiksi pinnoituksen kannalta 

hankalat taivutukset jäävät sisäpuolelle. Pinnoitteella tiivistettäväksi jäävät kalottilevyn ja 

saranan kiinnikkeen välissä olevat 0,2 mm leveät raot. Ratkaisu mahdollistaa myös 

saranoiden ja kahvojen poistamisen pinnoituksen ajaksi. Kahvoja ja saranoita niitä ei 

tarvitse pinnoittaa, sillä ne kiinnittyvät saranoiden kiinnikkeissä oleviin reikiin ruuveilla, 

joten osien pinnoittamatta jättäminen ei vaaranna kaapin tiiveyttä. Kiinnikkeen 

kiinnitysreiät, joilla se kiinnittyy huppuun, ovat epäkeskeisesti, ts. osaa ei ole mahdollista 

asentaa väärin päin. Soikeat saranan ja kahvojen kiinnitysreiät auttavat kompensoimaan 

valmistusepätarkkuuksia ja epätasaista pinnoitteen paksuutta.  
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Kuva 43. Saranoiden ja kahvojen kiinnike. 

 

 

Kuva 44. Saranan kiinnike ulkopuolelta (vasemmalla) ja sisäpuolelta (oikealla) kuvattuna. 

 

Ratkaisu vähentää ongelmia pinnoituksen suhteen, sillä kiinnikkeen muodostama 

epäjatkuvuuskohta on pienempi ja edullisemman mallinen kuin saranan tai kahvan. 

Toisaalta ratkaisu lisää tarvittavien osien lukumäärää ja kokoonpanoaikaa. Osa vaatii 

materiaalipaksuuteen nähden varsin tiukan taivutussäteen, jotta läpivientirako säilyy 

riittävän kapeana. Suunniteltu taivutussäde on 1 millimetri, joka on saavutettavissa, mutta 

vaatii laitteistolta ja työkaluilta tavanomaista enemmän. Mikäli taivutussäde on 

suunniteltua isompi, osa ei asetu kunnolla paikalleen, vaan jää kantamaan taivutuksesta. 

Ratkaisu myös vaatii mittatarkkoja osia. 

 

Varsinainen sarana, joka kiinnitetään saranan kiinnikkeeseen ruuveilla, on kuvan 45 

mukainen levyosa, joka valmistetaan taivuttamalla 3 mm paksuisesta ruostumattomasta 

teräslevystä. Alimpana olevat soikeat reiät ovat saranatapin reikiä. Reiät ovat soikeat 

samasta syystä kuin edellisessäkin versiossa, hupun ja pohjan välinen tiivistys on pysynyt 

muuttumattomana. Osa on irrotettava, jotta vältytään hankalasti pinnoitettavilta raoilta 

saranan ja hupun välissä.  
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Kuva 45. Irrotettava hupun sarana. 

 

Hupun kahvat valmistetaan hitsaamalla ruostumattomasta teräksestä (kuva 46). Ratkaisu ei 

ole paras mahdollinen, sillä kabinetin rakenteissa on pyritty välttämään hitsaamista. Tämä 

onkin kohta, joka vaatii jatkokehitystä. Kahva on tällaisenaan liian kapea aikuisen miehen 

kädelle. Kahvaa on kuitenkin helppo leventää noin 10 mm (levynpaksuus x 2 + pinnoitteen 

paksuus) siirtämällä päätylappujen kiinnitys saranan kiinnikkeen ulkopuolelle. 

 

 

Kuva 46. Hupun nostokahva. 

 

4.3 Pohjan rakenne 

Itse pohja on edelleen idealtaan samanlainen laatikko, kuin edellisessä versiossa. Pohjassa 

on pystyseinämissä särmäys, joka toimii tiivistepintana (kuva 47). Pohjan osien 

kiinnitysmenetelmä on kuitenkin vaihtunut. Nyt varsinaisen pohjaosan läpi ei mene enää 

yhtään niittiä, vaan kaikki tiiveyden kannalta kriittiset liitokset on toteutettu 

puristeruuveilla. Kabinetin pohja piti suunnitella kolmiosaiseksi, sillä käytettävissä olevalla 
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särmäyspuristimella ei ollut mahdollista tehdä seinämäkorkeudeltaan yli 50 millimetriä 

olevia laatikoita (Turku, 2014). Tästä syystä päädyt ovat erikseen asennettavat osat.   

 

 

Kuva 47. Uudistettu kabinetin pohja. 

 

Lukitusta on pyritty yksinkertaistamaan lisäämällä valmisosien määrää. Lukitus koostuu 

akselista (numero 1 kuvassa 48), vivuista (2), moniosaisista raidetangoista, salvoista (6) ja 

salvan saranoista (7). Raidetangot koostuvat särmätystä osasta (3), kierretangosta (4) ja 

silmuruuvista (5). Raidetangon pituutta säädetään särmätyn osan yhteydessä olevilla 

muttereilla. Rakenteella on pyritty helpompaan kokoonpantavuuteen ja säätöön, nyt 

esimerkiksi työkaluille on riittävästi tilaa. Lisäksi raidetangot vaativat nyt huomattavasti 

vähemmän tilaa ympärilleen.  
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Kuva 48. Päivitetyn lukituksen osat. 

 

Salvan saranaan on integroitu kulmatuki, joka sitoo pohjan päädyt ja sivut toisiinsa (kuva 

49). Saranan kiinnitysreiät on muutettu uriksi, jotta sarana on mahdollista asentaa 

paikalleen pohjan puristeruuveihin, jotka eivät näy kuvassa. Lisäksi saranan rakennetta on 

muutettu siten, että salvan saranointipiste on samalla korkeudella edelliseen versioon 

nähden, mutta saranan runko on 10 millimetriä alempana. Ratkaisulla on pyritty 

helpottamaan pinnoitusta, sillä pohjan sisäpintaa ei pinnoiteta ja pinnoitteen raja kulkee 

tiivistepinnan särmän kohdalla. Koska kyseiseen kohtaan tulee teippi, on teipille oltava 

tilaa. Edellisissä saranaversioissa teipille ei ollut tilaa, mikä hankaloitti pinnoitusta ja 

pohjan suojausta. 
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Kuva 49. Salvan sarana integroidulla kulmatuella.  

 

Sokkelin rakennetta on muutettu siten, että mikään varsinaisen sokkelin osa ei ole 

kiinteästi kiinni kabinetin pohjassa, vaan sokkeli on erikseen koottava kokonaisuus, jonka 

päälle kabinetin pohja lasketaan (kuva 50). Ratkaisu vähentää paitsi pohjan läpi tulevien 

ohutlevykiinnikkeiden määrää, myös hankalasti pinnoitettavia rakoja. Lisäksi sokkelia ei 

tarvitse pinnoittaa. Koska pohjassa on vähemmän kiinteitä osia, on se myös kevyempi, 

mikä helpottaa sen käsittelyä esimerkiksi pinnoituksen aikana. Toisaalta ratkaisu lisää 

tarvittavien osien määrää, sillä pohja pitää edelleen kiinnittää sokkeliin. Kiinnitys on 

tarpeen paitsi kuljetusta silmälläpitäen, myös vedenpitävyyttä silmälläpitäen, nosteen 

vuoksi. Sokkelin päädyt ovat samankaltaiset suorat levyt kuin edellisessäkin mallissa.  

 

 

Kuva 50. Erillinen sokkeli.  

 

Sokkelin pitkillä sivuilla olevat urheilukentän malliset reiät ovat upotustestiä varten, 

kabinetti kiinnitetään upotustestialtaaseen niiden avulla. Sokkelin kummatkin päädyt ja 
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pitkät sivut ovat keskenään samanlaisia. Kabinetin pohja kiinnitetään sokkeliin kuvan 51 

mukaisilla kellumisenestimillä. Kellumisen estin asennetaan kuvassa 51 vasemmalla 

näkyvällä tavalla. Kellumisenestimessä on ura, jotta se on mahdollista asentaa paikalleen, 

kun puristeruuvit on asennettu pohjaan. Kellumisen estimen reikä, jonka avulla pohja 

kiinnitetään sokkeliin on soikea, sillä pinnoitteen paksuus ei ole vakio käsin 

ruiskutettaessa. Paksuus voi vaihdella jopa millimetrejä, jolloin sokkeli ja pohja eivät asetu 

jokaisessa kabinettiyksilössä samalle korkeudelle ja etäisyydelle toisiinsa nähden. 

 

 

Kuva 51. Kellumisen estin. 

 

Hupun pohjan puoleinen sarana asennetaan samaan tapaan kuin hupun saranoiden 

kiinnikkeet ja kellumisenestimet (kuva 52). Saranan läpiviennin ja pohjan tiivistehuulen 

välissä on oltava riittävästi tilaa, jotta saranan läpivienti saadaan pinnoitettua tiiviiksi myös 

yläpuolelta. Toisaalta saranointipiste tuli säilyttää samassa kohdassa kuin edellisessäkin 

mallissa, jotta hupun liikerata säilyy ennallaan, eikä huppu esimerkiksi törmää pohjan 

tiivistepintaan. Näistä syistä saranan laipat ovat viistot.  

 

 

Kuva 52. Hupun pohjanpuoleinen saranointi.  
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5 TOISEN PROTOTYYPIN KÄYTÄNNÖN HAVAINNOT 

 

 

Kokoamisvaiheessa ei ilmennyt suuria yllätyksiä, vaikka kabinetin rakenteeseen oli tullut 

isoja muutoksia. Aiemmasta mallista saatujen kokemusten perusteella pahimmat 

kokoonpanoon ja pinnoitukseen liittyvät ongelmat oli saatu ratkaistua. Isoja ongelmia ei 

ilmennyt, mutta muutama pienempi asia vaatii edelleen jatkokehitystä. Uusien 

kiinnitysmenetelmien myötä kokoaminen oli tällä kertaa hitaampaa. Kokoamisaikaan voisi 

tosin vaikuttaa huomattavastikin paitsi pienillä kabinetin rakenteeseen liittyvillä 

muutoksilla, myös työkaluja ja -menetelmiä ja -tiloja kehittämällä. 

 

5.1 Kokoamisvaiheen havainnot 

Prototyypin kokoaminen sujui yleisesti ottaen varsin hyvin. Muutamia osia jouduttiin 

tekemään uusiksi piirustuksissa olleiden virheiden vuoksi. Virheet olivat lähinnä 

inhimillisiä erehdyksiä ja unohduksia, eivätkä johtuneet mallin rakenteesta. Kabinetti 

voitiin kuitenkin koota sellaisenaan, ilman muutoksia. Puristeruuvien asennusta varten oli 

sorvattava kaksi alasintyökalua, muuten kokoaminen ei vaatinut erikoisjärjestelyjä. Lähes 

kaikki työvaiheet oli mahdollista tehdä yhden ihmisen voimin. Ainoastaan kootun hupun 

siirtämiseen ja pohjaan asentamiseen vaaditaan kaksi ihmistä osan suuren koon ja sen 

vuoksi hankalan käsiteltävyyden vuoksi.  

 

5.1.1 Huppu 

Kalottilevyjen liittäminen sujui varsin hyvin. Kunkin kalottielementin kalottilevy ja suora 

sisäosa kohdistettiin ensin toisiinsa kolmella vetokaraniitillä. Tämän jälkeen elementit 

vastuspistehitsattiin kunkin kalotin pohjasta. Hitsauslaitteistossa ei ollut apupöytiä tms. 

kannattimia, joten kalottilevy lepäsi käytännössä hitsauskoneen elektrodin varassa. Tästä 

syystä levyjen reunimmaisten kalottien hitsaaminen oli hankalahkoa, sillä levyjen 

ulkomitoista johtuen levyä oli vaikea kannatella samalla, kun polkee hitsauskoneen 

poljinta. Levyt olivat varsin velttoja ennen hitsausta, joten oli tärkeää hitsata kalotit 

oikeassa järjestyksessä, jotta levyihin ei jäisi merkittäviä kaareutumia, taipumia tms. 

Hitsausjärjestys oli spiraalimainen, ts. aloitettiin levyn keskeltä ja edettiin kiertäen kohti 

levyn reunoja. Näin levyt pysyivät kohtuullisen suorina.  
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Elementtirakenne helpottaa kabinetin kuljetusta osina. Kalottilevyelementit voidaan pinota 

päällekkäin, siten, että joka toinen elementti on ylösalaisin. Kattoelementti on kuitenkin 

tässä suhteessa hieman ongelmallinen, mikäli niitä pitää pinota useita päällekkäin, sillä 

kattoelementin sisäosa on laatikkomainen, kun muissa elementeissä vain sisäosassa on 

kolmella sivulla taivutus. Tästä syystä kattoelementtejä ei saa pinottua sisäkkäin. 

 

Hupun varsinainen kokoonpano aloitettiin liittämällä kalottisivut lukitushuuleen. Sivut 

voidaan liittää useammassa eri järjestyksessä, esimerkiksi päädyt ensin ja sitten pitkät sivut 

tai aloittaen toisesta päädystä ja kiertäen järjestyksessä. Luontevimmaksi havaittiin 

järjestys, jossa ensin päädyt niitataan kahdella niitillä lukitushuuleen, jonka jälkeen 

asennetaan puristeruuvit. Päätyjen puristeruuvien asennus on edullista tässä vaiheessa, sillä 

päädyn molemmille puolille on esteetön pääsy hupun pitkien sivujen ollessa avoimia. 

Asennetaan myös saranoiden ja kahvojen tuet sekä kierretään kaikkiin asennettuihin 

puristeruuveihin mutterit paikoilleen. Tämän jälkeen asetetaan pitkät sivut paikoilleen ja 

niitataan ne lukitushuuleen kahdella niitillä. Tämän jälkeen niitataan pitkän sivun ja 

päädyn yhdistävät niitit, ensin sisäpuoliset ja sitten ulkopuoliset. Sisemmät niitit on 

mahdollista niitata yläkautta, mikäli asentaja on vähintään keskipituinen ja työtason 

korkeus alle metrin. Nyt huppu voidaan kääntää kyljelleen ja asentaa pitkän sivun 

puristeruuvit ja näihin mutterit ja toistaa sama toiselle pitkälle sivulle. Lopuksi käännetään 

huppu takaisin siten, että pohja on alaspäin, nostetaan kattoelementti paikalleen ja niitataan 

sen ulkopuoliset niitit. Kattoelementin sisäpuolisten niittien niittausta varten huppu on 

jälleen käännettävä kyljelleen. Tämän jälkeen huppu on valmis pinnoitettavaksi. 

 

Hupun sivuelementit olivat varsin helppoja asennettavia. Elementit asettuivat helposti 

paikoilleen. Sisäpuolisten niittien suhteen oli hieman ongelmia, reiät eivät asettuneet täysin 

kohdakkain kalottilevyjen pienistä taipumista johtuen. Muutama niitinreikä piti porata 

auki, jotta niitti oli mahdollista asentaa. Ongelmaa voi lievittää muuttamalla 

päällimmäiseksi jäävän levyn niitin reikien kokoa isommaksi, esimerkiksi 0,2 millimetriä. 

Sivuelementtien alareunojen puristeruuvien asennus aiheutti muodonmuutoksia 

kalottilevyn alareunaan. Levy jäi koholle puristeruuvien välistä, minkä vuoksi levyn reuna 

on aaltomainen, kuva 53. Puristeruuvin kanta muovaa levyä, mikä aiheuttaa 0,75 
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millimetriä paksussa levyssä muodonmuutoksen koko levyyn. Puristeruuvit on asennettu 

valmistajan ohjeesta poikkeavalla tavalla. Valmistajan ilmoittama minimi levynpaksuus 

M6-kokoisille puristeruuveille on 1,5 millimetriä. Tässä tapauksessa rakenne on kuitenkin 

kaksikerroksinen, 0,75 mm levyn alla on 3 mm paksu levy. Lisäksi ruuvit tulisi asentaa 

puristamalla, nyt ne on asennettu vasaralla lyömällä. Ruuvin etäisyys levyn reunasta on 

kuitenkin riittävä, ruuvinreiän ja levyn reunan väliin jää 9 mm kannas, kun valmistajan 

antama minimietäisyys on 8 mm (Würth Elektronik Oy, 2009, s. 17). 

 

 

Kuva 53. Pitkän kalottisivun alareunan aaltomaisuutta. 

 

Hupusta ja pohjasta läpi tulevat osat, jotka valmistetaan 3 millimetrin vahvuisesta levystä, 

oli suunniteltu taivutettavaksi 1 millimetrin taivutussäteellä. Tämä ei kuitenkaan ollut 

mahdollista, sillä käytettävissä olevat vapaataivutustyökalut eivät olisi kestäneet tarvittavaa 

taivutusvoimaa (Turku, 2014). 

 

Saranoiden ja kahvojen tukien asennus aiheutti jonkin verran muodonmuutoksia päätyjen 

kalottilevyn alareunaan, kuva 54. Kyseisessä kohdassa on saranan tuen läpiviennin takia 

vain 1,6 millimetriä leveä kannas materiaalia, joka taipuu herkästi saranan tuen asennuksen 

yhteydessä. Osien reikien mittatarkkuudessa oli noin 0,1 millimetrin luokkaa olevia 

heittoja, mikä vaikutti asiaan. Lisäksi saranoiden tukien leikkauspinta oli karkeahko, mikä 

edesauttoi muodonmuutoksen syntyä, kun saranan tuki tarttui levyn reunaan ja veti sen 
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mukanaan. Kohdat oli kuitenkin helppo korjata vasaralla naputtelemalla, mikä tosin ei ole 

vaihtoehto sarjavalmistuksessa. 

 

 

Kuva 54. Muodonmuutoksia kalottilevyssä saranan tuen yhteydessä. 

 

Kuten edellisessäkin prototyypissä, kalottilevyjen niitatut sivut jäivät aaltomaisiksi. 

Ongelma toistui jokaisen hupun jokaisessa nurkassa samanlaisena. Nurkkiin kokeiltiin 

erilaisia niittausjärjestyksiä, mutta lopputulos oli jokaisella kerralla kuvan 55 kaltainen. 

Jotta niittausjärjestyksellä voitaisiin vaikuttaa asiaan, tulisi päällimmäiseksi jäävässä niitin 

reiässä olla välystä muutamia millimetrin kymmenyksiä. Epätasaisuudet olivat tällä kertaa 

pienempiä kuin edellisessä mallissa, mutta ne tulisi saada hävitettyä kokonaan, sillä ne 

hankaloittavat pinnoitusta. Aaltomaisuutta aiheuttavat levyn venymät, jotka syntyvät 

kalottien muovauksen yhteydessä muovaustyökalun pidätysvoiman ollessa riittämätön.  

 

Eräs ratkaisu epätasaisuuden eliminointiin olisi muuttaa hupun rakennetta siten, että 

kalottilevy on sisäpuolella ja sileä levy ulkopuolella. Tällöin aaltomaisuus jäisi 

sisäpuolelle, jossa sillä ei ole vaikutusta pinnoitukseen ja siten kabinetin tiiveyteen tai 

ulkonäköön. Ulkopinnalla olevat kalotit myös keräävät vettä ja likaa kabinetin ollessa 

ulkotiloissa, sillä kabinetin yläpinta on vaakasuora. Kalotteihin saattaa tällöin muodostua 

edullinen kasvualusta esimerkiksi sienille ja sammalille.  
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Kuva 55. Kalottilevyn nurkan epätasaisuutta.  

 

5.1.2 Pohja 

Pohjan kokoonpanossa ei ollut suuria ongelmia, mutta puristeruuvien asennus osoittautui 

melko hitaaksi. Pohjan kaikkien ruuvien asennukseen kuluu aikaa 15 - 20 minuuttia. 

Tämän lisäksi aikaa kuluu myös ruuveilla kiinnitettävien osien asennukseen ja mutterien 

asennukseen. Yleisesti ottaen kiinnitettävien osien rei’issä pitäisi olla hieman enemmän, 

esimerkiksi 0,1 - 0,2 mm, välystä, jotta kokoaminen olisi sujuvampaa. Nyt reiät on 

suunniteltu 0,1 mm ruuvin nimellishalkaisijaa isommiksi. Syynä tähän on lähinnä ruuvien 

asennustapa, lyömällä asennetut ruuvit eivät asetu ikinä täysin kohtisuoraan asennustasoon 

nähden (kuva 56).  
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Kuva 56. Vinoon asettunut puristeruuvi. 

 

Pohjan kulmissa, erityisesti takaosassa, ruuveja on varsin paljon, mikä hankaloittaa niiden 

asennusta, kuva 57. Kuvassa näkyvä alin ruuvi on tosin tarpeeton, mikäli käytettävissä on 

särmäyspuristin, jolla pohja voidaan taivuttaa yhdestä osasta. Ruuvien määrää ei juuri voi 

vähentää ilman ongelmia, kuten osien kiinnityksen tukevuuden vähenemistä. Siten ainoa 

keino tilanahtauden helpottamiseen on ruuvien keskinäisen välimatkan kasvattaminen.  

 

Pohjan kulmien raot osoittautuivat liian pieniksi, varsinkin tiivistepinnan taivutuksen 

kohdalta. Levyyn taivutettaessa tullutta pullistumaa piti viilata, jotta päädyt asettuivat 

kunnolla paikalleen. Tällaisenaan pohjan rakenne ei salli suuria valmistusepätarkkuuksia, 

sillä kulmiin jäävien rakojen on oltava mahdollisimman pienet, jotta pinnoitus onnistuu.  

 

 

Kuva 57. Pohjan takanurkan ruuvien runsautta. 
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Kulmatuelliseen saranaan oli jäänyt paha suunnitteluvirhe. Se peitti osittain hupun saranan 

läpivientireiän. Pohjan takaosaan tulevat saranoita piti lyhentää kulmahiomakoneella, jotta 

osat oli mahdollista asentaa. Osien asennusjärjestyksellä on myös väliä, lukitussalpa pitää 

asentaa ja sen ruuvi kiristää ennen kuin saranoiden mutterit kiristetään. Lisäksi 

kulmatuellisen saranan päädyn puoleinen ruuvi tulee kiristää viimeisenä, jotta se ei kampea 

saranaa asentoon, jossa se haittaa lukitussalvan toimintaa. Päätyä vasten tulevan reiän tulisi 

myös olla isompi, nyt sarana jää osien valmistusepätarkkuuksista johtuen kampeamaan 

pohjan kulmaa auki. Kellumisen estimien pohjan pitkän sivun puoleiset ruuvit piti kiristää 

kiintoavaimella, koska räikälle ja hylsylle ei ollut tilaa. Jotta kokoonpano sujuisi 

joutuisasti, kaikki mutterit pitäisi voida kiristää esimerkiksi akkukäyttöisellä 

ruuvinvääntimellä. 

 

Kuvasta 58 voidaan nähdä, miten sarana jää kantamaan taivutuksista, minkä seurauksena 

myös laipat ovat vinossa. Kuten edellä mainittua, syynä on suunnitellun ja toteutuneen 

taivutussäteen ero. Pienin taivutussäde, joka näihin osiin oli mahdollista tehdä 

käytettävissä olevalla laitteistolla, oli noin 0,5 - 0,7 millimetriä suunniteltua suurempi. 

Tällä kertaa tästä ei ollut suurta haittaa, sillä saranatukien reiät jouduttiin poraamaan joka 

tapauksessa auki edellä mainitusta reikien mittatarkkuusongelmasta johtuen. Sama 

ongelma koski luonnollisesti myös muita hupusta ja pohjasta läpi tulevia osia.  

 

 

Kuva 58. Pohjan sarana asennettuna. 

 

5.1.3 Komponenttituet 

Puristeruuvien ansiosta komponenttituet voitiin koota irrallaan pohjasta (kuva 59) ja nostaa 

kokonaisena pakettina paikalleen. Komponenttitukien pohjaa vasten tulevia kiinnitysreikiä 
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piti tosin suurentaa 7 millimetriin, jotta tuet saatiin asennettua pilaamatta puristeruuvien 

kierteitä. Komponenttitukipaketti ei tällaisenaan putoa paikalleen, vaan toista 

kondensaattoritukea (uloimmat osat kuvassa 59) pitää painaa kevyesti sisäänpäin, jolloin 

kaikki kiinnitysreiät asettuvat oikealle kohdalle.  

 

 

Kuva 59. Komponenttituet koottuna.  

 

5.1.4 Sokkeli 

Sokkeliratkaisu on sinällään toimiva, mutta vaatii vielä kehitystä. Kokoaminen vaatii 

jonkin verran tarkkuutta, sillä osien kiinnitysreiät ovat soikeat, jolloin päädyt eivät asetu 

automaattisesti suoraan. Osien kokoonpano on myös hieman kömpelöä, sillä osia pitää 

kannatella ruuvien asennuksen ajan. Sokkelin kokoaminen helpottuisi, mikäli se tehtäisiin 

ylösalaisin käännetyn kabinetin pohjan päällä. Sokkelin päädyn laipat, joilla se kiinnitetään 

sokkelin pitkiin sivuihin ja kellumisenestimiin eivät ole samassa linjassa (kuvan 60 

yläosa), mikä hankaloittaa osan taivutusta (Turku, 2014). Tilanteessa, jossa sokkelin 

päädyt eivät ole asennettuna, kuvan 60 alaosassa sinisellä korostettuna oleva taivutus 

joutuu suurelle rasitukselle, mikäli kabinettia kallistetaan sivullepäin tai vedetään sivuttain 

lattiaa pitkin. Osaan tulee tällöin herkästi plastinen muodonmuutos, jonka seurauksena 

sokkelin pitkä sivu on vinossa. Osan rakennetta tuleekin muuttaa, jotta se kestää normaalia 
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käsittelyä. Osa on sokkelin rakenteesta johtuen kuitenkin vaihdettavissa helposti, eikä se 

vaikuta suoraan kabinetin tiiveyteen.  

 

 

Kuva 60. Sokkelin pääty. 

 

5.2 Pinnoitusvaiheen havainnot 

Pinnoitusvaiheessa oli huomattavasti vähemmän ongelmia edelliseen malliin nähden. 

Ongelmia aiheuttivat kalottilevyn alareunassa olevat venymät, joiden vuoksi kalottilevy oli 

kohollaan puristeruuvien välissä. Lisäksi pohjassa kiinteästi oleva hupun saranointi oli 

hankala, sillä pohjan tiivistehuuli esti osittain saranan ja pohjan liitospinnassa olevien 

kolojen umpeenruiskuttamisen. (Virtanen, 2014.) 

 

Hupusta ja pohjasta läpi tulevat osat, kuten kellumisenestimet, saranat ja saranoiden 

kiinnikkeet olivat hieman ongelmallisia ja niiden pinnoitus sujui vaihtelevasti (kuva 61). 

Läpiviennin kohtaan jäi herkästi kolo pinnoitteeseen. Erityisesti pohjan saranat olivat 

hankalia, sillä saranoiden yläpinta on vieläkin liian lähellä tiivistehuulta, minkä vuoksi 

kaikkien saranoiden ja pohjan rajapinnassa oli reikiä pinnoitteessa.  
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Kuva 61. Kellumisenestimen pinnoitusongelma. 

 

Pohjan ja sokkelin liittäminen ei sujunut pinnoituksen jälkeen hyvin. Sokkelin päätyjen ja 

pitkien sivujen väliin tuli asentaa aluslevyjä, jotta pohja mahtui paikalleen. Lisäksi 

kellumisenestimet ottivat kiinni sokkelin päädyn taivutuksiin. Ongelma johtui suurelta osin 

sokkelin valmistusepätarkkuuksista, joiden vuoksi sokkelin ja pohjan välykset eivät olleet 

suunnitellun suuruiset. Kellumisenestimien ruuvinrei’issä ei riittänyt säätövara reikien 

soikeudesta huolimatta ja niitä sekä sokkelin päätyjen reikiä piti porata suuremmiksi, jotta 

kiinnitysruuvit oli mahdollista asentaa.  

 

Erityisesti kellumisenestimet osoittautuivat ongelmallisiksi ja niitä jouduttiin paikkaamaan 

runsaasti upotustestien yhteydessä. Useiden yritysten jälkeenkään niistä ei saatu 

vedenpitäviä. Ilmeisesti vesi pääsi ruuvinreiän kautta pinnoitteen alle, josta edelleen 

kabinetin sisään. Ongelma ratkaistiin poistamalla kellumisenestimet sahaamalla, jonka 

jälkeen niiden tyngät tiivistettiin ratkaisumassalla. Sokkelin päädystä poistettiin 

kulmahiomakoneella kellumisenestimiin kiinnittyvät särmät. Sokkeliin muotoiltiin 

poraamalla ja kulmahiomakoneella U-kirjaimen malliset urat. Kabinetin pohjaan porattiin 

reikä, johon tuli M8-kuusioruuvi. Pohjan ulkopintaa (pinnoitetta) vasten tuli M8-kokoinen 

Usit-tiiviste, joka kiristettiin pohjaan matalalla M8 mutterilla. Sokkelin ulkopintaa vasten 

tuli M16-aluslevy, jonka päälle M8 korialuslevy, joiden avulla sokkeli kiristettiin pohjaan 

kiinni. Ratkaisu ei ollut ensimmäisellä yrittämällä täysin tiivis, mutta pienellä kehityksellä 

toimiva. Usit-tiiviste ei ilmeisesti asetu tarpeeksi tiiviisti epätasaista pinnoitetta vasten, 
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joten lisäämällä ohuen kerroksen tiivistysmassaa ratkaisu olisi tiivis. Ratkaisu kesti 

upotustestissä nosteen aiheuttaman voiman, toisin sanoen liitoksen kitkavoima oli riittävä 

ja kabinetin pohja ei irronnut sokkelista. Muiden tiiveysongelmien ratkettua havaittiin, että 

tiivistepinta, tiiviste ja lukitus eivät ole täysin tiiviitä, vaan tiivisteen välistä pääsee 

vuotamaan vettä kabinetin sisälle. Ongelma ei ole ratkaistavissa muuttamatta tiivisteen, 

tiivistepinnan ja lukituksen rakennetta.  

 

Irrotettavat komponenttituet ja sokkeli helpottivat pinnoitusta huomattavasti. Pohja on 

paitsi huomattavasti kevyempi, myös selkeämmän muotoinen, kun ulokkeet, kuten 

komponenttituet, saa irrotettua. Lisäksi pinnoitetta säästyy, kun sokkelia ei tarvitse 

pinnoittaa. (Virtanen, 2014.) WEFH-puristeruuvit olivat pinnoituksen kannalta 

huomattavasti niittejä parempia. Täysin ongelmattomia nekään eivät olleet, sillä myös 

puristeruuvien kohdalle oli jäänyt koloja pinnoitteeseen, kuitenkin huomattavasti 

vähemmän niitteihin verrattuna. Mikäli puristeruuvit asennettaisiin oikeaoppisesti 

puristamalla, ongelma luultavasti vähenisi tai jopa poistuisi kokonaan. Nyt jokainen ruuvi 

on yksilö, ts. satunnaiseen suuntaan vinossa ja eri syvyyteen asettunut, jolloin myös ruuvin 

kanta saattaa jäädä toispuoleisesti koholleen. Lisäksi ruuvien kantoihin tulee 

muodonmuutoksia vasaroimisesta. 

 

Saranoiden ja kahvojen tukien reikien suojaamiseen kokeiltiin useita erilaisia keinoja. Osa 

suojattiin M6 ruuvi-mutteri-yhdistelmällä, osa sähköjohdon kuoren pätkillä ja osa jätettiin 

suojaamatta kokonaan. Saatujen kokemusten perusteella vähiten työtä vaativa tapa on 

jättää reiät kokonaan suojaamatta ja porata ne auki pinnoituksen jälkeen. Poraus onnistuu 

hyvin ja reikä puhdistuu siististi. Tällöin kuitenkin reikään jää paljas metallipinta, joka on 

altis korroosiolle ja joka pitää joka tapauksessa suojata esimerkiksi maalaamalla. Lisäksi 

pinnoitteen tarttuvuus pitää olla varmaa, ettei pinnoite lähde irtoamaan reiän reunoilta. 

Ruuvi-mutterisuojaus häiritsi pinnoitusta jonkin verran, ts. suojaus esti pinnoitesuihkun 

pääsyn saranan tuen juureen, mikä on erityisen huono asia, sillä kyseisen kohdan hyvä 

pinnoittuvuus on elintärkeää kabinetin tiiveyden kannalta. 
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5.3 Pinnoitteen tartunta 

Pinnoitteen tartunnassa oli edelleen ongelmia, tosin pienempiä kuin ensimmäisessä 

prototyypissä.  Pinnoite irtosi esimerkiksi pohjan Roxtec-läpiviennin kohdalta ja se piti 

liimata paikoilleen. Osat pohjamaalattiin ennen pinnoitusta. Ongelman selvittämiseksi 

pinnoitteen tarttuvuutta tutkittiin vetokokeella, jota varten valmistettiin pinnoitettuja 

kappaleita erilaisista materiaaleista ja erilaisilla pohjakäsittelyillä. Materiaalit olivat 

kylmävalssattu pinnoittamaton teräs, sähkösinkitty teräs ja kuumasinkitty teräs.  

 

Valmistettiin testikappaleita eri materiaaleista ja eri pintakäsittelyillä standardin SFS-EN 

ISO 4624 mukaisesti. Testikappaleet liimattiin kahden teräslevyn väliin. Teräslevyihin oli 

hitsattu mutterit, joiden avulla kappaleihin saatiin välitettyä vetokoelaitteiston vetovoima 

(kuva 62). Testikappaleiden materiaalit olivat kylmävalssattu pinnoittamaton teräs, 

kuumasinkitty teräs ja sähkösinkitty teräs. Kylmävalssatusta pinnoittamattomasta 

teräksestä valmistettiin testikappaleita sekä pohjamaalattuna että ilman pohjamaalia. 

Lisäksi kokeiltiin kahta erilaista polyureapinnoitetta. Käytettyjen pinnoitteiden 

vetomurtolujuudet ovat 10–15 MPa (Volatile Free Inc, 2006, s. 1; Oy Sika Finland Ab, 

2013, s. 2). Vetokoetta ei voitu suorittaa pinnoittamattomalle teräkselle, eikä 

pohjamaalatulle pinnoittamattomalle teräkselle, sillä pinnoite irtosi levystä jo leikattaessa 

koekappaleita levyleikkurilla. Pohjamaalatuissa testikappaleissa pinnoitteen alta 

paljastunut pohjamaali haisi edelleen selvästi maalilta, mikä saattaa vaikuttaa pinnoitteen 

tarttuvuuteen, sillä pinnoite on mahdollisesti ruiskutettu liian aikaisessa vaiheessa osiin. 

Vetokokeet suoritettiin kuumasinkitylle ja sähkösinkitylle levylle. (Montonen, 2014.) 
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Kuva 62. Testikappale kiinnitettynä vetokoelaitteeseen (Montonen, 2014). 

 

Kuumasinkitty levy oli tartunnaltaan selkeästi pinnoittamatonta ja pohjamaalattua levyä 

parempi. Pinnoite ei irronnut kokonaan levystä, vaan siitä jäi edelleen osia levyyn. 

Kuvassa 63 pinnoite on osittain irronnut vasemmalla puolella olevasta sähkösinkitystä 

levystä ja osittain oikella puolella olevasta vetokoetyökalusta. Keskimäärin kuumasinkityt 

levyt kestivät 8,5 kN voiman. (Montonen, 2014.) 

 

 

Kuva 63. Esimerkki kuumasinkityn levyn vetokoetuloksesta, kuumasinkitty levy 

vasemmalla (Montonen, 2014). 
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Sähkösinkitty levy oli selvästi kuumasinkittyä parempi tartunnaltaan. Keskimäärin 

koekappaleet kestivät 12,08 kN voiman. Kuvassa 64 on esimerkki vetokokeen tuloksesta. 

Pinnoite on irronnut osittain sähkösinkitystä levystä ja osittain revennyt. Pinnoitteen 

tartunta levyyn on riittävä, sillä itse pinnoite on murtunut vetokokeessa. (Montonen, 2014.) 

 

 

 

Kuva 64. Esimerkki sähkösinkityn levyn vetokoetuloksesta, sähkösinkitty levy 

vasemmalla (Montonen, 2014). 

 

 



69 

 

 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Ohutlevykoteloinnin tiivistäminen ruiskutettavalla polyureapinnoitteella edellyttää useiden 

osa-alueiden yhtäaikaista hallitsemista. Kaikkein olennaisinta on ruiskutettavien pintojen 

yksinkertaisuus, sillä kaikki epäjatkuvuuskohdat aiheuttavat pinnoituksessa ongelmia. 

Niinpä suunnittelussa tulee suosia yksinkertaisia muotoja ja välttää osien asennusta 

ruiskutettaviin pintoihin, mikäli se on mahdollista. Myös erilaisten rakojen leveys on 

saatava minimiin. 

 

Jotta kalottilevyjen liittäminen liimaamalla onnistuu, on levyjen oltava tasomaisia ja lisäksi 

levyjen välille on saatava tasainen puristus liiman kuivumisajaksi, jotta kaikkien kalottien 

pohjat ovat kontaktissa suoran levyn kanssa. Jotta liimaus onnistuisi, vaatisi se 

jatkokehitystä käytettävien menetelmien ja laitteiden osalta. Käytännöllisemmäksi 

liitosmenetelmäksi osoittautui vastuspistehitsaus. 

 

Vetokaraniitti edullinen ja nopea ohutlevyjen liittämismenetelmä, mutta pinnoituksen 

kannalta se ei ole hyvä ratkaisu. Vetokaraniitin kannan aiheuttama kohouma ja keskellä 

oleva reikä, jossa on katkennut kara, pinnoittuu usein epätäydellisesti, jolloin niitin 

keskelle jää reikä pinnoitteeseen. Korvaavana liitosmenetelmänä tulisi suosia liitostapaa, 

josta ei aiheudu epäjatkuvuuskohtaa pinnoitettavaan pintaan. Tällaisia menetelmiä ovat 

esimerkiksi vastuspistehitsaus ja puristeruuvi. Molemmilla tavoilla saatiin hyviä tuloksia ja 

suurin osa niittiliitoksista saatiin korvattua muilla menetelmillä. Hupun osalta vaaditaan 

vielä jatkokehitystä, jotta loputkin niittiliitokset saadaan korvattua paremmin soveltuvalla 

menetelmällä.  

 

Vastuspistehitsaus osoittautui ylivoimaisesti parhaaksi menetelmäksi pinnoituksen 

kannalta, sillä se ei aiheuta pinnoitettavaan pintaan epäjatkuvuuskohtaa, eikä se edellytä 

levyn rei’ittämistä, jolloin ei ole mahdollista, että ruiskutettavalla pinnoitteella tavoiteltava 

tiiveys vaarantuu liitoksen vuoksi. Vastuspistehitsauksen edellytyksenä on, että liitettävä 

kohde voidaan asettaa hitsauslaitteen elektrodien väliin, liitokseen on oltava pääsy 

molemmilta puolilta. Näin ollen se ei sovellu liitoksiin, joiden taustapuoli sijaitsee 

suljetussa, kotelomaisessa rakenteessa.  
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Puristeruuvi asettuu lähes samaan tasoon asennuspinnan kanssa, jolloin sen aiheuttama 

epäjatkuvuuskohta on selkeästi vähemmän haitallinen kuin vetokaraniitin. Puristeruuvi on 

myös täysin umpinainen, jolloin pinnoitettavaan pintaan jäävä pieni kohouma on täysin 

tasainen, mikä on edullista pinnoituksen onnistumisen kannalta. Puristeruuveilla toteutettu 

liitos on myös purettavissa ja uudelleenkoottavissa, jolloin se mahdollistaa esimerkiksi 

edellä mainittujen komponenttitukien irrotuksen pinnoituksen ajaksi. Rakenne voi olla 

myös modulaarinen, koteloon voidaan esimerkiksi vaihtaa erilaisia komponenttitukia, 

jolloin samaa koteloa voidaan käyttää useammassa sovelluksessa. Kaikkia liitoksia ei voi 

korvata puristeruuveillakaan, sillä niiden asennuksessa on käytännössä samat rajoitteet 

kuin vastuspistehitsauksessakin. Lisäksi levynpaksuus asettaa ruuvien käytölle rajoituksia, 

paksuuden tulee olla vähintään 1 millimetri.  

 

Irrotettava sokkeli osoittautui toimivaksi ratkaisuksi, sillä se muun muassa helpotti pohjan 

käsittelyä kokoonpanon ja pinnoituksen aikana. Lisäksi Sokkelia ei tarvinnut pinnoittaa, 

sillä se ei vaikuta kabinetin tiiveyteen. Sokkelin rakenne ja kiinnitystapa vaativat vielä 

jatkokehitystä. Rakennetta tulee vahvistaa siten, että se kestää käsittelyä ja siirtelyä 

silloinkin, kun sokkelin päädyt eivät ole asennettuina. Kiinnitystapa, jossa sokkeli 

kiinnittyy pohjan läpi asennettaviin kellumisenestimiin, osoittautui ongelmalliseksi, sillä 

pohjan läpi työntyvien osien pinnoitus osoittautui haastavaksi ja kyseisiä kohtia ei saatu 

vesitiiviiksi. Parempi ratkaisu on pohjan ja sokkelin liittäminen pohjaan asennettavilla 

puristeruuveilla tai jopa ruuvi-mutteri-yhdistelmällä. Ruuviliitoksen tiivistys voidaan 

toteuttaa esimerkiksi Usit-tiivisteellä.  

 

Hupun saranoiden osalta pinnoitettavuus parani, kun hupun saranasta tehtiin irrotettava ja 

pohjan saranan rakennetta muutettiin. Molemmat vaativat kuitenkin edelleen 

jatkokehitystä, sillä kummassakin tapauksessa pinnoitettavan pinnan läpi työntyy osia, 

joiden pinnoituksen epäonnistuminen vaarantaa koko kabinetin tiiveyden. Pohjan sarana on 

lisäksi liian lähellä tiivistepintaa, jolloin pinnoitesuihku ei pääse osumaan osaan 

optimaalisessa kulmassa. Jatkokehityksenä pohjan tiivistepinnan muodostava taivutus voisi 

sijaita pohjan sisäpuolella, jolloin pohjan pinnoitus helpottuisi ja kabinetin ulkonäkö 

paranisi. 
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Myös mahdollisten suojausten, kuten teippien asennus pinnoituksen ajaksi, on otettava 

huomioon suunnittelussa. Esimerkiksi lukituksen saranoita siirrettiin tästä syystä alaspäin, 

sillä pohjaa ei pinnoiteta sisäpuolelta, jolloin pohjan sisäpuoli on suojattava tiivistepinnan 

viereen asennettavalla teipillä. 

 

Lukitus, tiiviste ja tiivistepinta vaativat jatkokehitystä, sillä tavoitteena ollut 

suojausluokitus IP 67 ei toteutunut tiivistepinnan osalta, vettä pääsi vuotamaan tiivisteen 

välistä. Mahdollisia syitä, jotka vaativat jatkotutkimuksia ennen lopullisia toimenpiteitä, 

ovat lukituksen osien sijainti toisiinsa nähden, tiivistepinta mahdollisesti kaareutuu 

lukitussalpojen välistä lukituksen aiheuttamien voimien sekä vedenpaineen vaikutuksesta. 

Lisäksi tiivisteen pinta on tasainen, parempia tuloksia saatettaisiin saavuttaa ns. W-profiilin 

tiivisteellä. Toisena vaihtoehtona tiivistepinnan voisi suunnitella siten, että se ei olisi 

tasainen, vaan siinä olisi terävähkö harjanne tai levyn reuna, joka painuu tiivistettä vasten.  



72 

 

 

 

7 YHTEENVETO 

 

 

Korkean IP-luokituksen ohutlevykotelointi on sangen haastava kokonaisuus. 

Ohutlevykoteloinnin tiivistämiseen elastisella pinnoitteella liittyy useita haasteita ja 

rajoituksia. Ohutlevytuotteille ovat ominaisia erilaiset valmistusepätarkkuudet ja -virheet, 

jotka ilmenevät esimerkiksi taipumina, venyminä, kaareutumina ja taivutuskulman 

epätarkkuutena. Lisäksi erityisesti ohuet, alle millimetrin ainevahvuuden osat voivat 

vaurioitua kuljetuksen ja käsittelyn aikana. Virheet ja vauriot ovat ongelmallisia 

tavoiteltaessa tiiveyttä, sillä ne aiheuttavat lopulliseen tuotteeseen erilaisia mitta- ja 

muotopoikkeamia, kuten suunniteltua isompia rakoja ja pullistumia levyn reunoihin, jotka 

vaikeuttavat pinnoitusta.  

 

Virheitä voidaan kompensoida paitsi valmistusteknisillä keinoilla, kuten muuttamalla 

leikkausjärjestystä, mutta myös jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi oikeanlaisilla 

nurkkahelpotuksilla ja osien sekä reikien välyksillä.  Liitoksissa, joissa niitataan kaksi 

levyä päällekkäin, on usein edullista, mikäli niitattavan puolen levyn niitinreikä on hieman, 

esimerkiksi 0,2 mm, isompi kuin alapuolelle jäävän levyn niitin reikä. Ratkaisu helpottaa 

niitin asennusta, sillä valmistusepätarkkuuksista ja muista virheistä johtuen niitinreiät eivät 

usein asetu täysin kohdakkain. Tällöin niitin asennus on hankalaa ja aikaa vievää. 

Ratkaisulla on myös mahdollista vähentää edellä kuvattua levyn venymisestä johtuvaa 

reunan aaltomaisuutta.  

 

Kalottikennorakenteisuus asettaa sekin omat haasteensa kotelon pinnoitukselle ja siten 

tiiveydelle. Ideaalitilanteessa kalottien muovaus on puhdasta venytysmuovausta, jolloin 

muovaus ei aiheuta levyn suorille osuuksille muodonmuutoksia. Käytännössä levyyn tulee 

kuitenkin aina jonkinasteisia muodonmuutoksia. Mikäli muovaustyökalun pidätysvoima on 

riittämätön, materiaalia pääsee virtaamaan kalotin ympäriltä muovattavaan kalottiin, jolloin 

levy venyy. Tämä näkyy lopullisessa muovatussa osassa kaareutumisena ja reunojen 

aaltomaisuutena. Erityisesti reunan aaltomaisuuden vuoksi olisi edullista, mikäli kalotit 

olisivat koteloinnin sisäpuolella, jolloin aaltomaisuudesta ei ole haittaa pinnoitukselle.  
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Osien virheet vaikeuttavat pinnoitusta. Osien raot, reiät, kohoumat ja muut 

epäjatkuvuuskohdat vaativat kukin erityishuomiota pinnoitusvaiheessa. 

Epäjatkuvuuskohtiin tarvitaan tyypillisesti paksumpi kerros pinnoitetta ja ne pitää 

ruiskuttaa useasta eri suunnasta, jotta pinnoitteeseen ei jäisi reikiä. Manuaalisessa 

pinnoituksessa tämä lisää pinnoitukseen kuluvaa aikaa ja käytetyn pinnoitteen määrää. 

Pinnoitteen paksuudessa on myös tällöin eroja koteloinnin eri osien välillä, mikä saattaa 

aiheuttaa esimerkiksi esteettisiä ongelmia. Lisäksi em. kohdat vaativat pinnoittajalta 

erityistä huolellisuutta ja keskittymistä, mikä lisää virheiden todennäköisyyttä. Jokainen 

epäjatkuvuuskohta on siten potentiaalinen virhe pinnoitteessa. Automatisoidussa 

pinnoituksessa ruiskutettavien osien välillä ei saa olla merkittäviä laatupoikkeamia, jotta 

pinnoitus onnistuu.   

 

Osien tulee olla mahdollisimman yksinkertaisia ja erilaisten epäjatkuvuuskohtien määrä 

tulee minimoida. Kaikenlaisten ulkonevien osien kiinnittämistä pinnoitettuihin pintoihin 

tulee välttää, mikäli niiden kiinnitystapa on sellainen, että jokin kiinnityksen osa vaatii 

pintaan reiän. Esimerkkinä tällaisesta osasta mainittakoon niittaamalla kiinnitettävä 

ohutlevyosa, jossa on taivutus. Taivutuksen kohdalla osan ja pinnoitettavan pinnan välissä 

on kiilamainen rako, jonka pinnoitus on hyvin haastavaa. Pinnoitus epäonnistuu, mikäli 

pinnoitesuihku osuu rakoon epäedullisessa kulmassa. Tällöin vesi pääsee osan ja kotelon 

pinnan väliin, josta edelleen niitin kautta kotelon sisälle. Ulkonevat osat tulee sijoittaa 

riittävän kauas muista koteloinnin epäjatkuvuuskohdista, jotta ne on mahdollista pinnoittaa 

riittävän monesta eri suunnasta. Riittävä etäisyys riippuu osan ja ympäröivien 

epäjatkuvuuskohtien koosta sekä luonteesta.  

 

Pinnoituksen kannalta on edullista, mikäli ulkonevat osat, kuten saranat ja kahvat, on 

suunniteltu siten, että ne voidaan irrottaa pinnoituksen ajaksi. Irrotettavat osat on 

suunniteltava siten, että niiden paikkaa säätämällä voidaan kompensoida pinnoitteen 

paksuusvaihtelut. Säädettävyys on erityisen tärkeää, mikäli kyseessä on osa, joka vaikuttaa 

suoraan koteloinnin toimintaan ja tiiveyteen, kuten sarana.  

 

Osien liittämismenetelmät ovat hyvin olennainen osa pinnoitettavuutta. Kaikki 

liitosmenetelmät, joista aiheutuu lopulliseen kokoonpanoon kohouma tai reikä, ovat 
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ongelmallisia. Ainoat testatut liitosmenetelmät, joista ei aiheutunut lainkaan 

pinnoitusongelmia, olivat vastuspistehitsaus ja liimaus. Liimaus tosin osoittautui muista 

syistä epäkäytännölliseksi menetelmäksi kalottilevyjen liittämisessä. Liimauksen 

epäonnistumisen suurin syy oli kalottilevyjen kaareutuminen, mistä johtuen suoran levyn 

ja kalottilevyn välille olisi vaadittu tasainen puristus, jota ei ollut mahdollista toteuttaa 

käytettävissä olevilla välineillä mm. kalottilevyrakenteen koosta ja muodosta johtuen. 

Lisäksi liimattavien pintojen käsittelyssä oli puutteita, mm. karhennus tai pohjamaalaus 

jätettiin tekemättä ja rasvanpoistoon käytettiin asetonipohjaista ainetta, josta jää pintaan 

jäämiä.  

 

Vetokaraniitit osoittautuivat liittämismenetelmäksi, jota tulee välttää, mikäli tavoitellaan 

vesitiiviyttä polyurearuiskutuksella. Niitin kanta on pinnasta ulkoneva epäjatkuvuuskohta, 

joka jo sellaisenaan on ongelmallinen. Lisäksi niitin keskelle jää joko kuoppa tai läpireikä, 

riippuen irtoaako kara niitistä niittauksen jälkeen vai ei. Juuri niitin keskiosa oli kaikkein 

ongelmallisin pinnoituksen kannalta. Jokaisessa pinnoitetussa osassa, jossa oli niittejä, oli 

puutteita niiden pinnoittumisessa.  

 

Puristeruuvit ovat pinnoituksen kannalta toimivampi ratkaisu, sillä ne asettuvat lähes 

asennettavan pinnan tasolle, jolloin epäjatkuvuuskohta on huomattavasti pienempi. 

Puristeruuvin kanta on myös tasainen. Puristeruuvien asennus on niittausta työläämpää ja 

hitaampaa. Asennuksessa on niittausta enemmän työvaiheita, sillä ruuvien asennuksen 

jälkeen komponentit on asetettava paikoilleen ja kiinnitettävä muttereilla. Asennuksessa 

myös syntyy runsaasti melua, mikäli se tehdään vasara-alasinmenetelmällä. Tällä tavalla 

asennettuna ruuvit asettuvat vinoon, mikä tulee ottaa huomioon esimerkiksi reikien 

mitoituksessa. Vinoon asettuneet puristusruuvit lisäävät myös pinnoituksen 

epäonnistumisen riskiä, sillä myös ruuvin kanta on tällöin vinossa ja muodostaa siten 

suuremman epäjatkuvuuskohdan. Puristeruuveilla toteutettu liitos on purettavissa, mikä on 

merkittävä etu pinnoituksen kannalta, sillä kaikki pinnoituksen kannalta epäolennaiset osat 

voidaan tällöin jättää kiinnittämättä, jolloin mm. pinnoitettavien osien suojaus ja käsittely 

helpottuvat.  
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Puristusliitos TOX-menetelmällä osoittautui ongelmalliseksi, sillä valmis puristusliitos on 

epäjatkuvuuskohta. Kokeiden perusteella puristusliitoksen pinnoittuvuuteen ei vaikuttanut 

sen asennussuunta, ts. oliko pinnoitettavalla puolella kuoppa vai kohouma. Molemmissa 

tapauksissa pinnoitteeseen jäi reikiä. TOX-liitos ei lävistä kiinnitettäviä pintoja, joten 

pinnoitteen reikä ei suoranaisesti aiheuta vesivuotoa, mutta koteloinnin 

korroosiosuojauksessa on puute kyseisessä kohdassa.   

 

Matalaseosteinen, pinnoittamaton teräslevy sellaisenaan osoittautui huonoksi pinnoitteen 

tarttuvuuden kannalta. Levyn pinta on liian sileä sellaisenaan pinnoitettavaksi, jolloin 

pinnoitteen tartunta levyyn on huono. Pahimmillaan pinnoite irtosi kevyesti vetämällä. 

Pohjamaalaus ei myöskään ollut täysin ongelmaton pinnoitteen tartunnan suhteen. Sitä 

vastoin tehtyjen testien perusteella tartunta kuuma- ja sähkösinkittyyn teräkseen oli selvästi 

pinnoittamatonta ja maalattua levyä parempi. Kuuma- ja sähkösinkityn levyn välillä oli 

selkeä ero sähkösinkityn hyväksi. Testatuista materiaaleista sähkösinkitty on siis selkeästi 

paras vaihtoehto pinnoitteen tartunnan kannalta. Sinkitty materiaali tarjoaa myös muita 

etuja, kuten korroosiosuojan koteloinnin sisäpinnoille ja muille pintakäsittelemättömille 

pinnoille. Taulukossa 1 on esitetty keskeiset muutokset, joita kabinettiin tehtiin työn 

aikana.  

 

Taulukko 1. Uuden ja vanhan mallin erot sekä jatkokehityskohteet. 

Vanha malli Ongelma 
Korjaus uudessa 
mallissa 

Jatkokehitys 

Kalottilevyjen 
liittäminen 
liimalla 

Levyn kaarevuus ja niittien 
tilanpuute 

Kalottilevyjen 
liittäminen 
pistehitsaamalla 

 

Hupun rakenne 
Hankalan mallisia ja isoja 
osia, rako kalottilevyn ja 
lukitushuulen välissä 

Huppu koostuu 
kalottilevyelementeist, 
kalottien määrää ja 
syvyyttä vähennetty  

 

Kaikki liitokset 
vetokaraniittiliito
ksia 

Niittien puutteellinen 
pinnoittuminen 

Kaikki pohjan liitokset 
ja osa hupun liitoksista 
korvattu 
puristeruuveilla. 
Kalottilevyt liitetty 
pistehitsaamalla 

Kaikki niitit pois 
pinnoitettavista osista 
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Taulukko 1 jatkuu. Uuden ja vanhan mallin erot sekä jatkokehityskohteet. 

Vanha malli Ongelma 
Korjaus uudessa 
mallissa 

Jatkokehitys 

Lukitus koostuu 
pääasiassa 
levyosista 

Raidetankojen pituussäätö 
hankalaa. Raidetangot 
vaativat runsaasti tilaa.  

Raidetangot koostuvat 
valmisosista, kuten 
kierretangoista ja 
silmuruuveista 

 

Pohjan nurkkia ei 
tuettu 

Jälkikäteen lisätyt 
kulmatuet vaikeuttavat 
pohjan pinnoitusta ja 
monimutkaistavat 
kokoonpanoa 

Kulmatuet integroitu 
lukituksen saranoihin, 
kiinnitys 
puristeruuveilla 

Korjattava 
yhteensopivuusongel
ma saranan kanssa 

Sokkeli 
kiinnitetty 
pohjaan 
niittaamalla 

Kiinteä sokkeli lisää pohjan 
massaa ja kokoa. Pohjan ja 
sokkelin liitospinnat 
tiivistettävä pinnoitteella, 
runsaasti potentiaalisia 
vuotokohtia 

Sokkeli kiinnitetty 
erillisten tukien, 
kellumisenestimien, 
avulla 

Kellumisenestimien 
pinnoitus haastavaa, 
sokkelin kiinnitys 
puristeruuveilla tai 
ruuvi-
mutteriyhdistelmällä, 
tiivistys Usit-
tiivisteellä. Sokkelin 
rakenteen 
vahvistaminen 

Hupun kahvat 
lukitushuulessa, 
saranat 
asennettu 
niittaamalla 

Heikko kohta 
lukitushuulessa, kahvan 
pinnoitusongelmat, 
saranoiden valmistus- ja 
pinnoitusongelmat 

Hupun kahvat ja 
saranat irrotettavissa 

Kahvojen ja 
saranoiden 
kiinnikkeiden 
pinnoitusongelmien 
ratkaisu, kahvojen 
uudelleensuunnittelu 
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