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e Kaariaikasuhde (%) 

F Voimavektori (N) 

M Taivutusmomentin keskus 

Mha Hitsiainemäärä (kg) 

NR Jännitysjaksojen lukumäärä 
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r Voiman varsi (mm) 
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tva Vaiheaika (s) 

∆𝜎𝐶 Väsymisluokka (MPa) 

∆𝜎𝑅 Normaalijännityksen vaihteluväli (MPa) 

 

3D Kolmiuloitteinen grafiikka 

AR Auramo roll clamp, Auramo rullapihti 

CEV Carbon equivalent value, hiiliekvivalentti 

DFMA Design for manufacturing and assembly, valmistus- ja 

kokoonpanoystävällinen suunnittelu 

EN European Standard, eurooppalainen standardi 

ERP Enterprise Resource Planning, toiminnanohjausjärjestelmä 

FAT Väsymislujuuden referenssiarvo (∆𝜎𝐶), väsymisluokka 

FE Finite Element, äärellinen elementti 

HAZ Heat affected zone, muutosvyöhyke 

IIW International Institute of Welding, kansainvälinen hitsausinstituutti 
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ISO International Organization for Standardization, kansainvälinen 

standardisoimisjärjestö 

IWE International Welding Engineer, kansainvälinen hitsausinsinööri 

IWT International Welding Technologist, kansainvälinen hitsausteknikko 

MAG Metal active gas welding, metallikaasukaarihitsaus aktiivisella suojakaasulla 

MIG Metal inert gas welding, metallikaasukaarihitsaus inertillä suojakaasulla 

NDT Non-Destructive Testing, rikkomaton aineenkoetus 

RA Roll clamp Auramo, Rullapihti Auramo 

SFS Suomen standardisoimisliitto SFS ry 

SN Stress – stress cycle, jännitys – jännitysjaksojen lukumäärä 

TIME Transferred Ionized Molten Energy, siirretty ionisoitu sulaenergia 

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione, Italian standardisoimisjärjestö 

WPS Welding Procedure Specification, hitsausohje 
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1 JOHDANTO 

 

 

Yksi suurimmista hitsattavien tuotteiden ongelmista on se, ettei tuotesuunnittelussa oteta 

riittävästi huomioon valmistettavuutta ja sitä kautta hitsattavuutta. Kuilu tuotannon ja 

suunnittelun välillä on suuri ja yhteistyö puuttuu. Hitsausta yritetään korvata muilla 

vaihtoehtoisilla valmistusmenetelmillä. Sillä on kuitenkin omat tulevaisuuden näkymänsä ja 

sitä tullaan käyttämään pitkään erilaisissa sovelluksissa. Jotta hitsaus kykenee toteuttamaan 

tulevaisuuden haasteet, on syytä suorittaa tehokasta tutkimusta suoritustekniikoiden ja 

toimintatapojen kannalta. Nykypäivänä ja tulevaisuudessa hitsauksen on vastattava 

haasteisiin, jotka keskittyvät tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseen kuitenkaan 

unohtamatta laadun merkityksellisyyttä valmistuksessa. (Kauppinen 2012, s.28; Martikainen 

2014, s. 20-21.) 

 

Hitsauksen tuottavuus ja kannattavuus ovat tärkeitä tekijöitä kilpailukyvyn ylläpitämisessä, 

mihin vaikuttaa useat tekijät. Hitsauksen tuottavuuden parantamiseen vaikuttaa olennaisesti 

hitsausajan ja sivuaikojen lyhentäminen. Kannattavuus määritetään tuottavuuden ja 

hintasuhteen perusteella. Tuottavuutta ja kannattavuutta on tarkasteltava samanaikaisesti 

kokonaisoptimoinnilla, mutta tarkastelun tueksi osaoptimointi on myös tärkeä työkalu 

(Martikainen 2013, s. 28). Luotettavien tulosten saamiseksi optimointeja on tehtävä 

jatkuvasti. Tuottavuus- ja kannattavuustekijöiden lisäksi hitsaustoiminnan laatu on tärkeää, 

jotta tuotteelta vaaditut tekniset vaatimukset täyttyvät. Kokonaisvaltaiseen laadunhallintaan 

vaikuttaa hitsin tekninen laatu, laaduntuottotekijät ja parannustekijät, joiden avulla 

hitsaustoiminnalta saavutetaan laatutasovaatimusten mukainen hitsiluokkalaatu.  

(Kauppinen 2012, s. 28; Martikainen 2014, s. 20-21.) 

 

Tuottavuutta voidaan parantaa tiettyyn pisteeseen asti investointeja tekemällä, mutta on 

kuitenkin tärkeää muistaa niiden kannattavuus. Tehdasinvestoinnilla tai laiteinvestoinneilla 

voidaan kasvattaa tuottavuutta ja ylläpitää kilpailukykyä. Pelkistä investoinneista ei 

kuitenkaan ole hyötyä, jos valmistettavassa tuotteessa ei ole otettu huomioon 

valmistettavuutta. Valmistettavuutta parantamalla voidaan nostaa tuottavuutta hitsausajan 

lyhentämisellä kuitenkin niin, että laadulliset kriteerit täyttyvät. Yrityksissä jatkuva 

tuotannon ja tuotteen kehittäminen on tärkeää, jotta yritys pystyy vastaamaan globaaliin 
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kilpailuun. Mikäli investointeja ja muita kehitystöitä ei negatiivisen talouskasvun aikana 

tehdä, voi yrityksen tila olla synkkä normaalin taloustilanteen aikana. Muutoksissa on 

tiedostettava oman liikeidean kilpailukyvyn edellytykset, jotta yritys pystyy takaamaan 

toimintansa jatkuvuuden. (Kauppinen 2012, s. 28; Martikainen 2014, s. 23-27.) 

 

1.1 Yritysesittely 

Bolzoni-Auramo on fuusioitumisen seurauksena syntynyt konserni. Se yhdistää kolme 

eurooppalaista trukkilisälaitteiden valmistajaa, jotka ovat Bolzoni S.p.A., Auramo Oy ja 

Hans H. Meyer GmbH. Konsernin omistaa amerikkalainen trukkivalmistaja Hyster-Yale, 

joka omistaa enemmistön Bolzoni-Auramon osakkeista. (Bolzoni-Auramo 2015a; Hyster-

Yale 2016.)  

 

Bolzoni-Auramo on maailman johtava trukkilisälaitteiden valmistaja, jolla on toimintaa 

jokaisessa maanosassa. Tuotantolaitoksia on Suomessa Järvenpäässä (kuva 1), Italiassa 

Piacenza:ssa, Saksassa Salzgitter:ssä, Yhdysvalloissa Illinois:ssa sekä Kiinassa Wuxi:ssa ja 

Longhua:ssa. Yrityksellä on pitkä ja vahva asiantuntemus materiaalin käsittelylaitteista, 

jotka ovat tarkoitettu metsäteollisuuden tuotteiden käsittelyyn tai yleiskäyttöön sekä 

asiakasräätälöityinä materiaalin käsittelyn erikoistarkoituksiin. Tuotteita valmistetaan 

kaikkiin käyttötarkoituksiin paperirullapihdeistä paalipihteihin ja pahvipakkausten 

käsittelyyn.  (Bolzoni-Auramo 2015a.) 

 

 

Kuva 1. Suomen Järvenpäässä sijaitseva tuotantolaitos (Bolzoni-Auramo 2015a). 
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Bolzoni-Auramo on synonyymi laadukkaiden trukkilisälaitteiden valmistajasta, josta on 

kehittynyt vahva brändi trukkilisälaitteiden toimittajana. Jatkuvalla laadun parantamisella, 

tuotesuunnittelusta huoltopalveluihin, pyrkii Bolzoni-Auramo säilyttämään asemansa 

johtavana trukkilisälaitteiden valmistajana ympäri maailmaa. Konserni on vahvasti 

sitoutunut laatuun ja sen jatkuvaan parantamiseen, josta todisteena on kansainvälinen ISO 

9001- laatujärjestelmäsertifikaatti, ISO 3834-2 hitsauksen laadunhallintasertifikaatti ja 

italialaisen sekä eurooppalaisen standardisoimisjärjestön myöntämä UNI EN 14001:2004 

ympäristösertifikaatti. (Bolzoni-Auramo 2015b.) 

 

1.2 Työn tausta 

Asiakkaiden vaatimustaso on noussut käsittelylaitteiden osalta ratkaisevasti. Nykyään 

laitteilta vaaditaan suurempia kapasiteetteja, kuin mitä on oletettu paperirullapihtien 

suunnittelussa 1980–1990-luvuilla. Kolmekymmentä vuotta sitten Auramo Oy:n tekemät 

kuormitusnormit eivät enää vastaa nykyisiä markkinoita, joten muutostyöt ovat 

ajankohtaisia. Suunnittelussa tehdyt teoreettiset olettamukset eivät ole toimineet odotetulla 

tavalla hitsatuissa kohdissa ja ne ovat saaneet palautetta laitteiden käyttäjiltä. (Uimi 2016.) 

 

Auramo Oy:n tehtaalla Järvenpäässä valmistettavassa pihtirungossa on havaittu 

rakenteellisia ongelmia, jotka ovat aiheuttaneet reklamaatioita ja takuukorjauksia. 

Pihtirunko yksittäisissä tapauksissa on revennyt sivulevyn ylä- tai alapuolisesta 

hitsausliitoksen muutosvyöhykkeen alueelta, mikä on johtanut sivulevyn katkeamiseen 

(kuva 2). Särö kasvaa hitaasti, mutta pahimmillaan sivulevyn katkeaminen saattaa myös 

johtaa vaaratilanteeseen äkillisen kuorman putoamisen seurauksena.  Valmistus- ja 

suunnitteluvirhe johtaa ylimääräisiin kustannuksiin ja Auramo- brändin heikkenemiseen. 

Vastaavaa ongelmaa havaitaan myös muissa Auramo Rullapihti AR-sarjan tuotteissa. 

Tämän työn tarkasteltavaksi tuotteeksi valitaan AR-45-paperirullapihti, joka vaatii myös 

muita kiireellisiä muutostöitä vastaamaan ajankohtaisia markkinatarpeita.  
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Kuva 2. Sivulevyn murtumamekanismit (Pylvänäinen 2015). 

 

AR-45-paperirullapihdin suunnittelussa ja valmistuksessa syntyneet virheet kohdistuvat 

pihtirunkoon, joka koostuu muotoon leikatuista ja hitsatuista levyistä. Pihtirunko on perusta 

rullapihdille. Se määrittelee pihdin kapasiteetin ja toimii alustana asiakasräätälöidyille 

paperirullapihdeille. Pihtirunko liittää asiakkaalle kustomoidut leuat paperirullapihdin 

kiinnitysosiin. Kiinnitysosien dimensiot ovat standardisoituja ja ne ovat jaettu viiteen 

luokkaan. Paperirullapihtiin asennetaan kiinnitysosat luokituksen mukaan, jotta pihti on 

asennettavissa luokitusta vastaavaan käsittelylaitteen, esimerkiksi trukin, kelkkaan. 

Paperirullapihdin hiottu ja koneistettu pihtirunko on esitetty kuvassa 3. 
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Kuva 3. AR-45-pihtirunko. 

 

Pihtirunko koostuu pohjalevystä, kahdesta päätylevystä, neljästä sivulevystä ja kahdesta 

etulevystä, jotka ovat normalisoitua S355K2 seostamatonta rakenneterästä. Ainevahvuudet 

sivulevyillä ja päätylevyillä ovat 25 mm, pohjalevyllä 20 mm ja etulevyillä 12 mm. Kuvassa 

4 on esitetty pihtirungon rakenteelliset osat ja päädimensiot. Pihtirungon valmistus 

suoritetaan kokonaan Auramon tehtaalla Järvenpäässä levyjen leikkauksesta aina 

paperirullapihdin loppukokoonpanoon asti. 

 

 

Kuva 4. Pihtirungon levyosat: 1) Pohjalevy, 2) Sivulevy, 3) Etulevy ja 4) Päätylevy. 
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1.3 Työn tavoite ja rajaus 

Työssä kehitetään paperirullapihdin pihtirungon valmistettavuutta konstruktiomuutetulle 

pihtirungolle robotisoidussa hitsauksessa. Valmistettavuuden parannuskeinoja selvitetään 

valmistettavuuden vertailukriteerien perusteella kokeellisesti, jossa vanhan AR-45-

pihtirungon hitsattavuutta vertaillaan muutettuun konstruktioon. Ongelmakohtiin haetaan 

ratkaisuja hyödyntämällä valmistus- ja kokoonpanoystävällistä suunnittelua hyödyntäen 

samalla robotisoitua hitsausta ja sen tehokkuutta. Työssä pyritään parantamaan tuotteen 

valmistettavuutta ja eliminoimaan hitsauksen ongelmakohdat kuormituksen kannalta sekä 

parantamaan valmiin tuotteen laatua robotisoidun hitsauksen aikana. 

 

Työ rajataan käsittelemään AR-45-paperirullapihdin pihtirunkoa, joka on tällä hetkellä AR-

tuoteperheen ongelmallisin pihtirunko. Työn tuloksia voidaan käyttää hyväksi myös muissa 

AR-sarjan tuotteissa, sillä valmistusprosessi konstruktioille on sama. Rungon 

valmistettavuutta pyritään parantamaan konstruktiomuutosten avulla, jonka apuna on 

käytetty valmistus- ja kokoonpanoystävällistä suunnittelua parantamaan tuotteen 

valmistettavuutta robotisoidussa metallikaasukaarihitsauksessa aktiivisella suojakaasulla 

(MAG). 
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2 AR-45 PAPERIRULLAPIHTI 

 

 

Paperirullapihti AR-45 on 180-asteen kääntölaitteella varustettu rullapihti (kuva 5), joka on 

suunniteltu vaaka- ja pystysuuntaisien paperirullien käsittelyyn. Rullapihtiä on saatavilla 

jakamattomalla ja jaetulla pitkällä leualla, joilla mahdollistetaan 1–2 paperirullan 

samanaikainen käsittelyn. AR-45 kapasiteetti on rullan halkaisijasta riippuen 3300–5000 kg. 

Pihdillä voidaan käsitellä paperirullia, jotka ovat halkaisijaltaan 250–2100 mm. Riippuen 

käsiteltävästä paperilaadusta, ympäristöstä ja rullakoosta, asiakkaalle valmistetaan leuat 

halutulla geometrialla, mihin asennetaan asiakkaan valitsemat leukalaput. Paperirullapihdin 

leuat ovat valmistettu täysin asiakkaan toiveiden mukaan. (Bolzoni-Auramo 2015b.) 

 

AR-pihtirunkojen suunnittelun lähtökohtana on kapasiteetin kasvattaminen puristusvoiman 

avulla nivelpistemuutoksella, jonka vuoksi puristussylintereiden nivelpisteet ovat 

pohjalevyn alapuolella. Samalla hydrauliikan toimintaa ja käyttöturvallisuutta sekä rungon 

lujuutta muotoilua parantamalla on pyritty kehittämään edeltäjästään Rullapihti Auramo 

RA-400-paperirullapihdistä.  (Bolzoni-Auramo 2015b; Bolzoni-Auramo 2015c.) 

 

 

Kuva 5. AR-45-paperirullapihti jaetulla pitkällä leualla (Bolzoni-Auramo 2015b). 
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AR-45 ja muut AR-sarjan tuotteet valmistetaan hitsattujen rakenteiden osalta kokonaan 

Auramo Oy:n tehtaalla Järvenpäässä. Pihtirungon valmistus aloitetaan aihioiden 

leikkauksella käyttäen plasmaleikkauslaitteistoa. Leikatut aihiot puhdistetaan sinkolinjalla, 

josta ne jatkavat robottihitsaussoluun hitsattavaksi. Hitsauksen jälkeen kokonaiset rungot 

hiotaan, jotta terävät särmät eivät vahingoita käsiteltäviä paperirullia. Hiotut rungot siirtyvät 

koneistukseen, jossa koneistetaan laakeripinnat ja kierteytykset kiinnitykselle. 

Koneistuksesta pihtirunko siirtyy kokoonpanolinjalle, jossa tehdään varsinainen 

asiakaskohtainen varustelu paperirullapihdille.  

 

Kokoonpanossa pihtirunkoon kiinnitetään leukojen akseleita varten pronssilaakerit ja 

suojakumit hydrauliletkujen läpivientiä varten, minkä jälkeen runko kiinnitetään 

kehälaakeriin. Laakerin kiinnityksen jälkeen runkoon asennetaan kääntökoneisto 

runkokokoonpanon viimeisessä vaiheessa. Asiakkaan toiveiden mukaan kustomoidut leuat 

kasataan leukakokoonpanossa, jossa leukoihin kiinnitetään leukalaput. Runko- ja 

leukakokoonpanon jälkeen runko ja leuat maalataan. Pintakäsittelyn jälkeen leuat 

kiinnitetään runkoon loppukokoonpanossa ja pakataan lähetystä varten. 
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3 ONGELMIEN ESITTELY 

 

 

Paperirullapihdin puristusrungon ongelmat määritetään vanhan AR-45-rungon avulla, jonka 

pohjalta uusi konstruktiomuunneltu runko suunnitellaan. Suunnittelun apuna käytetään 

vanhan pihtirungon kolmiulotteisen grafiikan avulla luotua 3D-mallia ja NX Nastranilla 

tehtyjä äärellisiin elementteihin perustuvia FE-analyysejä sekä asiakkailta saatua palautetta. 

Tutkittua ja kerättyä tietoa hyödynnetään pihtirungon valmistettavuuden parantamisessa. 

Vanhan rungon hitsauksen valmistettavuuden ongelmakohtien perusteella pyritään 

selvittämään ja eliminoimaan uuden rungon hitsattavuusongelmat tarkoituksena pienentää 

esivalmistelun ja jälkityön määrää robotisoidussa hitsauksessa ja sen jälkeen. 

 

3.1  Perusaine 

Pihtirunko valmistetaan seostamattomasta rakenneteräksestä (S355K2+N), jonka 3.1 aines- 

ja analyysitodistus 20 mm levylle on esitetty liitteessä 1. Mikrorakenne levymateriaalilla on 

ferriittis-perliittinen, jolle on suoritettu normalisointi yhtenäisen ja hienorakeisen 

mikrorakenteen aikaansaamiseksi. Materiaalina S355K2+N on hyvin hitsattava, jolla ei ole 

karkenevuustaipumusta, mistä kertoo hiiliekvivalentti CEV-luku. Hiiliekvivalentti neljän 

levyn sarjasta on keskiarvoltaan 0.4, mikä kertoo karkenemattomuudesta.  Kun materiaalille 

ei ole ominaista synnyttää hitsauksen aikana martensiittista mikrorakennetta 

muutosvyöhykkeen HAZ:in karkearakeiselle aluelle, ei lämmöntuonnilla ole ratkaisevaa 

merkitystä. Suuri lämmöntuonti kuitenkin johtaa materiaalin lämpölaajenemiseen ja levyjen 

muodonmuutokseen, sekä raekoon kasvuun. Raekoon kasvuun vaikuttaa korkea ja 

pitkäkestoinen lämmöntuonti. Ilmiö heikentää materiaalin mekaanisia ominaisuuksia, 

vaikka materiaali onkin hyvin hitsattava (Pettinen 2014, s. 52-53). Suuren lämmöntuonnin 

seurauksena aiheutunut levyjen muodonmuutokset on kompensoitavissa tai optimoitavissa 

oikealla hitsausjärjestyksellä. Varsinaista ohjeistusta hitsausjärjestyksistä ei ole laadittu, 

vaan tieto on siirtynyt perimätietona operaattorilta toiselle. Hitseistä on laadittu yleiset 

hitsaus(WPS)-ohjeet, joiden mukaan rungon hitsaus on toteutettu. (Pettinen 2014, s. 102-

105; Savolainen 2016.) 
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3.2 Rakenne 

Rakenteellisesti pihtirunko on samanlainen kuin aikaisemmassa RA-400-mallissa, josta AR-

45-runko on kehitetty vastaamaan kasvanutta kapasiteettitarvetta. Rungon muotoilun 

suunnitelussa pääpiirteet ovat painoittuneet käytettävyyteen ja tarvittavan kapasiteetin 

saavuttamiseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi rungon hitsattavuutta ei ole huomioitu 

riittävästi, mikä on johtanut erilaisiin ongelmiin. Hitsien aloitus- ja lopetuskohdat 

pihtirungossa sijoittuvat useassa kohdassa levyn päihin. Levyjen päissä on myös rungon 

jännityshuiput, joihin sijoitetut hitsit tekevät pahimmat epäjatkuvuuskohdat. (Uimi 2016.) 

 

Pihtirunkoon kohdistuvat kuormitukset ovat vaihtelevia ja väsyttäviä, minkä vuoksi 

pihtirunko voidaan mieltää vaikeasti dynaamisesti kuormitetuksi rakenteeksi suunnittelun 

näkökulmasta. Kuvassa 6 on kuvattu koko pihtirungon kuormitus normaalissa 

käsittelytilanteessa, jossa paperirullaa puristetaan 110 mm hydraulisylintereillä 16 MPa 

paineella. Kuvassa 6 väriltään sinisillä alueilla puristava jännitys on alle 200 MPa ja 

vastaavasti punaisilla alueilla vedon jännitys kasvaa yli 200 MPa. Vihreä alue kuvaa 

neutraalia aluetta. Suurimmat jännityskeskittymät sijoittuvat etulevyn päähän, sekä 

sivulevyn ja pohjalevyn pään liitokseen. (Virtanen 2016a.) 

 

 

Kuva 6. Pihtirungon jännityskeskittymät (Virtanen 2016a). 
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Pihtirungon etulevyä on vanhassa mallissa lyhennetty niin, että etulevyn pään hitsin 

lopetuskohta sijaitsee rungon jännityshuipussa, joka on johtanut sivulevyjen katkeamiseen. 

Puristustilanteessa syntyvä taivutusmomentin vaikutus etulevyn päässä vaikuttavaan 

jännityshuippuun on esitetty kuvassa 7, jossa F on puristussylinterin voima, r voiman varsi 

ja M jännityshuippuun vaikuttavan taivutusmomentin keskus. (Airila et al. 2010, s. 253-

254.) 

 

 

Kuva 7. Sylinterin puristusvoiman vaikutus yläpuoliseen jännityshuippuun. 

 

Kapasiteetin kasvattamista on haettu puristusvoiman lisäyksellä, joka on toteutettu 

nivelpistemuutoksella. Muutoksen seurauksena puristussylinterin nivelpiste on laskettu 

pohjalevyn tasolle, jonka vuoksi sivulevy on jouduttu muotoilemaan epäedullisesti 

ajateltuna jännityshuippuja. Sivulevyn muotoilun vuoksi syntyy jännityshuippukohtaan 

lovivaikutus, joka aikaan saa särönkasvun paperirullan kuljetuksen aikana syntyvien 

jännitysvaihteluiden seurauksena, vaikka itse hitsausliitos on puristavan kuormituksen 

alaisena staattisessa kuormituksessa. Sivulevyn alapuolinen hitsaus on esitetty kuvassa 8, 

jossa F on puristussylinterin voima, r voiman varsi ja M jännityshuippuun vaikuttava 

taivutusmomentin keskus. Ongelmakohta korostuu entisestään, kun hitsi on mitoitettu 

tasalujaksi, sillä sivulevy ei saa todellisuudessa tarvittavaa tukea hitsistä, vaan dynaamisessa 

kuormituksessa väsyy ja murtuu. (Airila et al. 2010, s. 253-254.) 



21 

 

 

 

Kuva 8. Sylinterin puristusvoiman vaikutus alapuoliseen jännityshuippuun. 

 

3.3 Valmistus 

Pihtirungon levyaihiot leikataan muotoonsa plasmaleikkauslaitteistolla. Leikkauksen 

jälkeen levyaihiot puhalletaan puhtaaksi sinkolinjalla. Haastattelujen mukaan esivalmistelut 

eivät välttämättä vastaa robotisoidun hitsauksen asettamia tarkkuusvaatimuksia, sillä 

leikkaava plasmasäde on kartiomainen ja jättää viisteen leikattavaan pintaan. Viiste voi 

aiheuttaa osassa liitoksista liitospinnan aukeamisen, kun liitettävät levyt kohdistetaan 

kohtisuoraan T-liitoksella toisiaan vasten. Liitospinnan aukeaminen on epäjatkuvuuskohta, 

joka vaikuttaa syntyneeseen tunkeumaan vaihtelevan ilmaraon vuoksi ja voi edesauttaa 

levyihin syntyviä hitsausmuodonmuutoksia. Levyjen puhdistuksessa sinkolinja ei täysin 

poista leikkauksessa syntynyttä kuonaa liitospinnoilta. Kuonan jäämät johtavat 

kuonasulkeumien syntymiseen hitsisssä. Robotisoitua hitsausta käytettäessä railot saattavat 

vaatia tarkempia esivalmisteluja takaamaan tasaisen laadun ja täyttämään laatukriteerit 

hitsaustyössä. 

 

Pihtirungolle ei suoriteta lämpökäsittelyjä hitsauksen jälkeen tai sen aikana, sillä sitä ei ole 

nähty tarpeelliseksi. Kuormitustyypiltään pihtirunko on vaikean dynaamisen kuormituksen 
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alainen, jossa jännitysvaihtelut ovat suuria johtuen paperirullan käsittelystä. Kun hitsauksen 

aikana syntyy väistämättä runkoon sisäisiä jännityksiä, voidaan esimerkiksi normalisointia 

tai myöstöhehkutusta pitää aiheellisena toimenpiteenä, jotta kuormitus hitseihin olisi 

mahdollisimman suotuisa. Työlämpötilan korotusta ei tarvitse tehdä kyseiselle 

normalisoidulle S355K2 teräkselle. Syynä normaalin työlämpötilan käytölle on materiaalin 

alhainen kyky kareta ja ohuehkot aineenpaksuudet, joten vetyhalkeamien vaaraa ei 

hitsauksen aikana synny. (Pettinen 2014, s. 79; Savolainen 2016.) 

 

Hitsattavuutensa puolesta pihtirungon valmistuksessa käytetty materiaali ei aseta rajoitteita 

lämmöntuontiin kappaleeseen. Liiallinen lämmöntuonti johtaa kuitenkin 

hitsausmuodonmuutosten syntymiseen ja hankaloittaa robotisoitua hitsausta muuttuneen 

railogeometrian muodossa, sekä raekoon kasvuun heikentäen teräksen mekaanisia 

ominaisuuksia. Hitsausprosessina käytössä on robotisoitu MAG-hitsaus, joka soveltuu hyvin 

pihtirungon hitsaukseen kaikilla osa-alueilla niin perusaineen kuin rakenteellisen ja 

valmistuksellisen hitsauksen osalta (Eskelinen & Karsikas 2013, s.50). Prosessissa on 

kuitenkin syytä tarkastella sen tehostamista silmällä pitäen esimerkiksi optisen 

railonseurannan tai tehokkaamman tandem-MAG-prosessin käytöllä saavutettavien etujen 

osalta.  
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4 VALMISTUS- JA KOKOONPANOYSTÄVÄLLISEN TUOTTEEN 

SUUNNITTELU ROBOTISOIDUN HITSAUKSEN NÄKÖKULMASTA 

 

 

Valmistus- ja kokoonpanoystävällisen tuotteen suunnittelun Design for Manufacturing and 

Assembly:n (DFMA) lähtökohtana on tiivistää organisaation suunnittelun ja 

valmistusosaston välistä yhteistyötä, millä tarkoitetaan näkymättömän muurin rikkomista 

organisaation solujen välistä. Tiivistyneen yhteistyön tarkoituksena määritetään yhteiset 

periaatteet, joita soveltamalla tuote, kokoonpano tai rakenne pyritään kehittämään 

valmistus- ja kokoonpanoystävällisemmäksi. Virtuaalimallinnus tai poikkitieteelliset 

projektitiimit ovat keinoja, joilla tuotesuunnittelua voidaan tehostaa DFMA-ajattelun 

mukaisesti. Valmistusystävällisyyttä tavoiteltaessa on syytä muistaa, että tuote täyttää sille 

asetetut toiminnalliset vaatimukset ja valmistus olisi helppoa oikeanlaisella 

kappalegeometrialla ja materiaalivalinnalla (kuva 9). (Eskelinen & Karsikas 2013, s. 7; 

Lempiäinen & Savolainen 2003, s. 13-14.) 

 

    

Kuva 9. Tuotteen asettamien vaatimusten optimoitu täyttyminen valmistettavuus 

huomioiden (mukaillen Eskelinen & Karsikas 2013, s. 7). 

 

Teollisuuden kehittyminen ja markkinoiden kova kilpailu on johtanut DFMA-menetelmän 

kytkeytymisen tuotteen pitkälle ajanjaksolle, jossa suunnittelun alkuvaiheessa pyritään 

tunnistamaan valmistusmenetelmät ja menetelmien kannattavuuteen vaikuttavat tekijät. 

Toiminto-
vaatimukset 
täytyttävä

Valmistus

MateriaaliGeometria
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Ajanjaksona jolloin valmistettavuutta ei ajatella osana suunnittelun näkökulmaa, tuote 

suunnitellaan ensin, minkä jälkeen pohditaan valmistusmenetelmä tai mietitään muutokset 

tuotteeseen, jotta se olisi helpommin tai yleensä mahdollinen valmistettava. DFMA voidaan 

suoranaisesti rinnastaa yrityksen kilpailukykyyn vaikuttaviin tekijöihin, missä 

tuotesuunnittelu ja valmistuksen suunnittelu ovat yhä tiiviimmin yhteydessä. DFMA:n 

tavoitteena on parantaa: 

- Suunnittelun ja valmistuksen yhteistyötä 

- Tuotekehitysaikaa ja säästöjä 

- Laatua ja toiminnallisuutta 

- Läpimenoaikaa 

- Tuottavuutta 

- Reagointikykyä asiakkaan tarpeisiin. 

(Eskelinen & Karsikas 2013, s. 7; Lukkari 2011, s. 7-8.) 

 

4.1 DFMA-menetelmä käytännössä 

Käytännössä DFMA-menetelmä käsittää osien minimoinnin tuotteessa tai rakenteessa. 

Yleensä tuote pyritään toteuttamaan modulaarisista rakenteista, joita mahdollisesti voidaan 

hyödyntää myös muissa tuotteissa ja rakenteissa, jopa suorittamaan tai toteuttamaan eri 

toimintoja. Parametrinen suunnittelu ja tuoteperheajattelu mahdollistavat jouhean 

suunnittelu- ja valmistustyön. Tuotteen suunnittelu toteutetaan aina automatisoidun 

tuotannon kannalta, mutta usein suunnitelma on edullinen toteuttaa myös manuaalisesti. 

Manuaalisessa valmistuksessa on tärkeää huomioida ergonomianäkökohdat. Tärkeää on 

muistaa, ettei tuotteeseen kannata lisätä erillisiä kiinnitysosia tai -muotoja, jotka turhaan 

monimutkaistavat kappaletta ja lisäävät komponenttien määrää. Suunnittelussa tulee 

huomioida osien asennettavuus. Käytetään vain osia, jotka ovat asennettavissa oikein eri 

asennoissa ja eivät takerru toisiinsa. Valmistuskohtainen materiaalin sopivuus on 

tarkastettava ja siinä on oltava riittävät työvarat. Piirustuksista tarkastetaan myös, että 

yleistoleranssit ovat asetettu oikein ja ne ovat sopivia tapauskohtaisesti. 

Valmistuspiirustusten luomisessa tarkastetaan, että pinnanlaatu, mitta-, paikka- ja 

geometriset toleranssit ovat asetettu sopiviksi toisiinsa nähden. (Eskelinen & Karsikas 2013, 

s. 11; Lempiäinen & Savolainen 2003, s. 15-17.) 
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Osan tai konstruktion valmistus tai kokoonpano pyritään aina toteuttamaan yhdeltä puolelta 

käyttäen määrältään minimoituja valmistusmenetelmiä ja -vaiheita. Valmistusmenetelmillä 

hyödynnetään valmistusmenetelmäkohtaisia ominaisuuksia, jotka helpottavat tuotteen 

valmistettavuutta. Ennen varsinaista valmistusta tai prototyypin valmistuksen aikana 

tarkastetaan, että kappaleessa on riittävästi tilaa työkaluille, asennukselle, kiinnittimille ja 

robotin tarttujille sekä muille liikkuville osille. Törmäys- tai liikkuvuustarkastelu suoritetaan 

simuloinnilla tai fyysisesti liikeratojen tarkastelun avulla. Valmistuksessa hyödynnetään 

standardisoituja muotoja, komponentteja, työkaluja ja teriä. Mikäli valmistuksen voi 

suorittaa käyttäen useaa eri tekniikkaa, valitaan tekniikka, jossa esi- ja jälkikäsittelyn määrä 

on vähäisin. Valmistusvaiheiden käytössä suositaan moduuliajattelua, jossa työvaihe kuvaa 

osaa, jota voi siirtää ja sillä on useampia käyttötarkoituksia. Valmistuksessa syntyy joskus 

virheitä, mutta on tarkastettava mihin virheiden syntyminen on sallittua. (Eskelinen & 

Karsikas 2013, s. 11; Hietikko 2007, s. 45-47.) 

  

4.2 Hitsattavuus 

Hitsatuissa rakenteissa otetaan huomioon konstruktion hitsattavuus, joka jaotellaan yleisesti 

kolmeen tekijään: perusaineen, rakenteellinen ja valmistuksellinen hitsattavuus. Perusaineen 

hitsattavuus käsittää tekijöitä, jotka liittyvät materiaalin käyttäytymiseen. Siihen lukeutuu 

kemiallinen koostumus, raekoko/ mikrorakenne, karkenevuustaipumus ja 

lämpölaajeneminen. Rakenteellinen hitsattavuus tarkastelee rakenteen muotoilua, voimien 

vaikutussuuntaa hitsatuissa liitoksissa, hitsattujen liitosten sijoitusta ja rakenteen 

jäykkyyseroja. Valmistuksellista hitsattavuutta tarkastellaan esivalmistelujen määrän, 

railomuodon, tarvittavien lämpökäsittelyiden, lämmöntuonnin ja hitsausprosessin 

näkökulmasta. Hitsattavuuden huomioimisessa otetaan huomioon kaikki valintakriteerit, 

DFMA-näkökulmat ja materiaalit, kun arvioidaan konstruktion hitsattavuutta 

vertailukriteerien avulla. (Eskelinen & Karsikas 2013, s. 50; Pettinen 2014, s. 103-104.) 

 

Hitsatuissa rakenteissa varmistetaan liitoksen luotettavuus, vaikka pyritäänkin parantamaan 

tuotteen valmistettavuutta tinkimättä kuitenkaan liitoksen kestävyydestä ja laadusta. 

Perustellusti arvioitaessa valmistusystävällisyyden perusnäkökohtia, tunnetaan rakenteeseen 

liittyvät keskeiset asiat. Tietämys rakenteen käyttötarkoituksesta ja kuormituksesta auttaa 

tunnistamaan liitostyypit rakenteessa, mitkä voidaan jaotella voima-, kiinnitys-, side-, ja 

varusteluliitoksiin. Liitostyyppien tietämyksen lisäksi tuntemus hitsattujen liitosten 
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perusmitoitusohjeista auttaa valmistusystävällisyyden arvioinnissa. Liitostyyppien ja 

mitoituksen lisäksi hitsausprosessien ja -menetelmien soveltuvuus kohteeseen yhdistettynä 

materiaalin hitsausmetallurgiaan sekä annettuhin laatuvaatimuksiin helpottaa arviointia. 

Muita arvioinnissa huomioitavia tekijöitä ovat rakennetta koskevat viranomaismääräykset ja 

standardien asettamat vaatimukset sekä muut valmistusmenetelmät ja työn vaiheistus. 

(Eskelinen & Karsikas 2013, s. 72; Piironen 2013, s. 40.) 

 

4.3  Liitettävien osien valmistus 

Suunnittelijan on tiedettävä käytettävissä olevien laitteiden rajoitteet ja mahdollisuudet, jotta 

hän kykenee suunnittelemaan valmistus- ja kokoonpanoystävällisiä tuotteita. Tärkeimmät 

tekijät, jotka suunnittelija ottaa huomioon robottihitsattavien osien osanvalmistuksessa, ovat 

leikkaus, särmäys ja silloitushitsaus. Liitettävien osien muotoilu on yksi tärkeimmistä 

tekijöistä, joka otetaan huomioon tehokkaassa robotisoidussa hitsauksessa.  Menetelmistä 

on tiedettävä tarkkaan kunkin valmistusmenetelmän tarkkuus, jotta valmistettujen osien 

tarkkuus riittää täyttämään annetut toleranssit ja yleistoleranssit sekä robotisoidun 

hitsauksen asettamat tarkkuudet railomuodoille. (Hiltunen 2005, s. 10; Lempiäinen & 

Savolainen 2003, s.84.) 

 

4.3.1 Osien itsepaikoittuvuus ja geometria 

Itsepaikoittuvat liitokset helpottavat osien keskinäistä asemointia ja lyhentävät osien 

paikoittamiseen kuluvaa aikaa. Itsepaikoittuvien osien valmistukselta vaaditaan usein 

ylimääräistä työvaihetta osavalmistuksessa. Työvaihe suoritetaan muiden työvaiheiden 

ohessa niin, että siitä ei koidu ylimääräisiä kustannuksia tai se ei hidasta 

osavalmistusprosessia. Robottihitsauksessa suositaan itsepaikoittuvia liitoksia, jotta 

liitospinnat asemoituisivat tarkasti keskenään ja juuri saadaan tuettua juurituella. Itsestään 

paikoittuvien osien hitsaus helpottuu, kun railotilavuus on hallinnassa. Paikoittuvuuden 

ansioista voidaan silloitushitsauksesta osittain luopua ja hitsauskiinnittimet 

yksinkertaistuvat sekä halpenevat. (Hietikko 2007, s. 48; Hiltunen 2005, s. 23-25.) 

 

Hitsattavat muodot suunnitellaan robottihitsattaviin tuotteisiin siten, että ne ovat 

mahdollisimman yksinkertaisia. Ohjelmointiaika pienenee merkittävästi, kun hitsausratoina 

käytetään yksinkertaisia muotoja kuten suoria tai kaaria. Nykyään on kuitenkin mahdollista 

ohjelmoida vaivattomasti monimutkaisiakin muotoja kehittyneen 3D-mallinnuksen ja 



27 

etäohjelmoinnin myötä. Robotisoidussa hitsauksessa terävät nurkat saattavat tuottaa 

ongelmia, sillä robotti ei ehdi liikuttamaan hitsauspoltinta tarpeeksi nopeasti onnistuneen 

hitsin aikaansaamiseksi. (Ahola 1988, s. 15; Lempiäinen & Savolainen 2003, s. 91-92.) 

 

4.3.2 Hitsien määrän vähentäminen 

Hyvin suunniteltu hitsattu rakenne sisältää mahdollisimman vähän hitsejä. Optimoidulla 

hitsien määrän käytöllä voidaan parantaa tuotteen hitsattavuutta muun muassa 

muodonmuutosten paremman hallinnan muodossa. Vaihtoehtoisten valmistusmenetelmien 

käytöllä voidaan vähentää hitsien määrää, kun konstruktio on toteutettu mahdollisimman 

yksinkertaisesti. Särmäys on yksi vaihtoehtoisista valmistusmenetelmistä, jolla kyetään 

vähentämään liitettävien osien määrää, jota voidaan verrata suoraan hitsattavien hitsien 

määrään. Kuvassa 10 on esitetty puomikonstruktio, jossa hitsien määrää on vähennetty 

käyttämällä DFMA:n mukaista suunnittelua ja hitsausta korvaavia valmistusmenetelmiä. 

Korvaavana valmistusmenetelmänä on käytetty särmäystä, jolla on saatu vähennettyä 

levyosien määrää ja samalla myös hitsien määrää. Särmäyksen käyttö nähdään kuvan 10 

oikeanpuoleisen puomikonstruktion yhtenäisen päälilevyn muodossa. (Ahola 1988, s. 5-7; 

Lempiäinen & Savolainen 2003, s. 84-85.) 

 

 

Kuva 10. Esimerkki valmistettavuuden parantamisesta – vasemmalla on alkuperäinen 

konstruktio ja oikealla särmättyjä osia hyödyntämällä toteutettu konstruktio (Piironen 2013, 

s. 60). 
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4.4 Tuotteen hitsaus robotilla 

Suunnittelija vaikuttaa ratkaisevasti kappaleen geometriaan ja sen valmistamiseen 

käytettävään valmistusmenetelmään. Robotisoidusti hitsattava tuote on suunniteltava 

prosessin näkökulmat huomioiden, jotta se soveltuu automatisoituun hitsaukseen. Tuote 

kannattaa hitsata robotilla, jos siinä on lukuisia hitsejä useaan suuntaan, hitsit ovat lyhyitä 

tai railomuodot ovat kaarevia. Tuotteen sisältäessä runsaasti pitkiä hitsejä on yksinkertaisten 

käsittely- ja apulaitteiden käyttäminen järkevämpää. Monimutkaisia muotoja sisältävät 

työkappaleet vaativat usein enemmän vapausasteita kuin yksinkertaisia muotoja omaavat 

työkappaleet. Robotilla hitsataan tuotteita, jossa robottihitsattujen hitsien osuus on vähintään 

80–90 %. Robotisoidussa hitsauksessa suunnittelijan on huomioitava robotin ulottuvuus, 

aseman kapasiteetti ja pöytien pyörähdyshalkaisijat sekä railonseurannan ja -haun periaatteet 

sekä käytön edellytykset. (Hiltunen 2005, s. 8; Martikainen 2013, s. 131.) 

 

4.4.1 Luoksepäästävyys 

Hitsattava railo on hitsauspolttimen luoksepäästävissä, missä polttimen kuljetus on täysin 

esteetön. Luoksepäästävyys korostuu robottihitsattavissa tuotteissa, koska robotin 

konfiguraatiot ja havainnointikyky eivät vielä vastaa käsinhitsauksen asentoja ja hitsaajan 

havaintoja. Käsinhitsauksessa hitsaaja pystyy paremmin huomioimaan polttimen tiellä 

olevat esteet ja kääntämään poltinta onnistuneen hitsauksen suorittamiseksi. Robotisoitu 

hitsaus on luoksepäästävyydeltään parempi vaihtoehto, jos laitteisto ja tuote ovat suunniteltu 

käyttötarkoitukseen. (Ahola 1988, s. 19-22; Lempiäinen & Savolainen 2003, s. 90-91.) 

 

4.4.2 Tunkeuman hyväksikäyttö 

Staattisessa kuormituksessa oleva hitsi suunnitellaan voimaliitoksien osalta tasalujiksi ja 

kiinnitysliitokset mitoitetaan siihen vaikuttavien kuormituksen perusteella. Suunnittelun 

tarkoituksena on välttää turhaa hitsausta ja säästää kustannuksia. Hitsausta suunnitellessa 

voidaan myös hyväksikäyttää tunkeumaa. Tunkeuman huomioon ottaminen pienentää 

mitoitettavan hitsin a-mittaa, jolla nopeutetaan hitsausta, pienennetään lisäainetarvetta ja 

muodonmuutoksia. Tunkeumaa käytetään hyväksi ainoastaan robotisoidussa ja 

automatisoidussa hitsauksessa, missä itse hitsaustyön suoritus on stabiili verrattuna 

käsinhitsaukseen. Mitatuissa ja menetelmäkokeilla varmistetuissa tunkeumissa tehollista 

tunkeumaa voidaan hyödyntää 50–90 %, missä tehollinen tunkeuma on 0,2 kertainen a-

mitta. (Ahola, 1988, s. 40; Airila, 2010, s. 254.) 
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4.4.3 Muodonmuutosten huomioiminen 

Hitsauksen aikana hitsattavaan kappaleeseen tuodaan lämpöä, mikä vaikuttaa rakenteen 

sisäisiin jännityksiin. Jännitykset aiheuttavat kappaleeseen muodonmuutoksia, jotka jaetaan 

poikittaisiin ja pitkittäisiin muodonmuutoksiin. Poikittaisia muodonmuutoksia ovat 

poikittaiskutistuma, kiertymä ja kulmavetäytymä.  Pitkittäisiä muodonmuutoksia ovat 

pituuskutistuma, kaareutuminen ja lommoutuminen. Erilaiset lämmöntuonnin aiheuttamat 

hitsausmuodonmuutokset on esitetty kuvassa 11. Muodonmuutoksia voidaan vähentää 

oikealla rakenteen suunnittelulla ja hitsausjärjestyksellä. (Ahola 1988, s. 8-11; Ovako 2012, 

s.16.) 

 

 

Kuva 11. Hitsausmuodonmuutokset (Ovako, 2012). 

 

Suunnittelussa hitsit pyritään suunnittelemaan työkappaleeseen symmetrisesti tai sen 

neutraaliakselille. Mitä suurempi on hitsauksessa käytetty lämmöntuonti, sitä suurempi on 

hitsauksessa syntynyt muodonmuutos. Tapahtumasarja korostaa a-mitan oikeanlaista 

mitoittamista, jotta muodonmuutosten syntyminen on mahdollisimman vähäinen. 

Tapauskohtaisesti lujuusvaatimusten kannalta voidaan kiinnitysliitokset tehdä 
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katkohitsauksena, jolloin askelten väliin jätetään kylmä alue, jolla vähennetään 

kulmataipumaa. (Ahola 1988, s. 8-9; Airila 2010, s. 248-252.) 

 

Sarjatuotannossa syntyneet muodonmuutokset ovat helpommin kompensoitavissa 

esitaivutuksen avulla verrattuna yksittäistuotantoon. Syntyneet muodonmuutokset mitataan 

ja dokumentoidaan sekä kirjataan muistiin hitsauksessa käytetyt parametrit. Tiedon avulla 

vähennetään muodonmuutosten aiheuttamia ilmiöitä ennakoidulla esitaivutuksella, jonka 

suuruus saadaan selville mittausten avulla. Muodonmuutoksia vähennetään myös 

hitsauskiinnittimillä, mutta niiden käyttö nostaa rakenteen sisäisiä jännityksiä ja kasvattaa 

kiinnittimien kokoa. Kiinnittimien käytössä suunnitellaan tarkkaan sen geometria, jotta 

aiheutuneet muodonmuutokset eivät purista kappaletta kiinnitintä vasten. Nykyään 

hitsauksessa syntyneet muodonmuutokset voidaan ottaa myös huomioon 

muodonmuutossimuloinnin avulla, jossa muodonmuutoksia sekä jäännösjännityksiä 

voidaan mallintaa. Simuloinnin avulla voidaan ennakoida rakenteen käyttäytymistä 

valmistuksen aikana. (Ahola 1988, s. 10-11; Korhonen 2016, s. 5.) 

 

Hitsausjärjestyksellä kompensoidaan muodonmuutosten suuntaa ja suuruutta. 

Robotisoidussa hitsauksessa tarkan työkierron toisto ja vakiintuneet hitsausarvot 

mahdollistavat muodonmuutosten kompensoinnin. Robottihitsauksen etuna 

käsinhitsaukseen ovat suuret hitsausnopeudet, jolloin lämmöntuonti on pienempää. 

Monipalkohitsaus on myös yksi lämmöntuonnin hajauttamisen keinoista. Robotisoidussa 

hitsauksessa korostuu muodonmuutosten huomioon ottaminen, sillä robotti on ohjelmoitu 

kulkemaan tiettyä rataa. Todellisuudessa pelkkä robotti ei tunnista muodonmuutoksia ja 

jatkaa työkierron suorittamista, vaikka railo ei enää ole samassa paikassa. Tästä syystä 

adaptiivisia railonhaku- ja railonseurantajärjestelmiä käytetään. (Ahola 1988, s. 10-11.) 

 

4.5 Hitsausliitoksen väsymiskestävyyden parantaminen 

Väsymisilmiö on yleisin vauriomuoto hitsatuissa rakenteissa, jonka vuoksi väsyttävästi 

kuormitetulle rakenteelle annetaan tiukemmat laatukriteerit kuin staattisesti kuormitetulle 

rakenteelle. Hitsausliitoksen väsymiskestävyys määritetään kriittisimmän detaljin mukaan, 

mikä voi esimerkiksi olla hitsin rajaviiva tai juurenpuoli. Väsyttävä kuormitus koostuu 

monimutkaisemmista ilmiöistä kuin staattinen kuormitus. Siihen liittyy useat vaikuttavat 
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parametrit, joita ovat: nimellinen jännitys, rakenteen jännityskeskittymä, hitsin lovivaikutus, 

alkusärö, jäännösjännitys ja materiaalin ominaisuus. (Björk 2013, s. 5.) 

 

Väsymisenkestävyyttä ja sitkeyttä tarkasteltaessa muodostaa hitsausliitos aina rakenteeseen 

muuta rakennetta heikomman kohdan. Hitsausliitoksen väsymislujuutta kasvatetaan 

yksinkertaisesti suunnitteluvaiheessa laatutekijöiden huomioon ottamisella, jotka kuuluvat 

olennaisesti myös hitsattavuuden parantamiseen. Liitoksen väsymisenkestävyyttä 

parannetaan myös laadukkailla hitseillä tai hitsin jälkikäsittelyllä. Keskitetysti 

hitsausliitoksen väsymisenkestävyyden parantamisessa keskitytään toimiin, jossa 

vaikutetaan geometriaan, metallurgiaan ja jäännösjännityksiin valmistus- ja 

kokoonpanoystävällisen suunnittelun keskeisten tekijöiden avulla, jotka ovat esitetty 

kuvassa 12. (Björk 2013, s. 15; Kähkönen et al. 2008, s. 35; Niemi 2003, s. 113.) 

 

 

Kuva 12. Laatutekijöiden merkitys väsymiskestävyyden parantamisessa (mukaillen Björk 

2013, s. 15). 

  

Kun osat hitsataan tosiinsa, syntyy liitoskohtaan aina epäjatkuvuuskohta. Hitsausliitoksessa 

olevat jännitykset kasvavat ympäröivää rakennetta korkeammiksi, kun kappale on 

kuormituksen alaisena. Myös jäähtyessään hitsi synnyttää rakenteeseen 

jäännösjännitystiloja, jotka ovat usein suuria hitsin rajaviivalla. Hitsin rajaviivalle syntyvällä 

alkusäröllä on suurin vaikutus rakenteen väsymisenkestävyyden heikentymiseen. 

Laatu

Geometria

- hitsien sijainti

- muotoilu

- läpihitsautuminen

- rajaviivan jouhevuus

Metallurgia

- perusmateriaalit

- lisäaineet

- lämmöntuonti

- mikrorakenne Jäännösjännitykset

- rakenteelliset tekijät

- hitsien sijainti

-hitsausjärjestys

- jälkikäsittely
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Väsymisenkestoikä on pidempi, kun alkusärö ydintyy hitsissä käytön aikana. 

Jälkikäsittelyiden avulla pyritään vaikuttamaan hitsigeometrian parantamiseen tai 

jäännösjännityksen pienentämiseen, joilla on hidastava vaikutus alkusärön kasvuun. Hitsin 

jälkikäsittelymenetelmät jaetaan hitsigeometrian parantamiseen ja jäännösjännityksiin 

perustuviin menetelmiin, jotka ovat esitetty kuvassa 13. (Niemi 2003, s. 112-113; Niemi et 

al. 1998, s. 82.) 

 

 

Kuva 13. Väsymislujuutta parantavat jälkikäsittelymenetelmät (mukaillen Niemi 2003, s. 

112). 

 

4.5.1 Hitsatun rakenteen väsymisenkestoikä lovijännitykseen perustuvalla tarkastelulla 

Väsymisanalyysimenetelmät jaotellaan kahteen pääryhmään, jotka määritetään kokeellisesti 

materiaaliominaisuuden luonteen mukaan. Pääryhmiä ovat Stress/stress cycle(SN)-käyriin 

perustuvat menetelmät ja murtumismekaniikkaa soveltavat menetelmät, jotka pohjautuvat 

särönkasvunopeuteen. Menetelmät, jotka perustuvat SN-käyriin, ovat nimelliseen 

jännitykseen, hot spot-, lovijännitykseen ja lovikohdan jännitykseen perustuvat menetelmät. 

(Airila 2010, s. 285.) 
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Arvioitaessa väsymisenkestoa on ensiarvoisen tärkeää, että rakenne kestää väsyttävän 

kuormituksen sille määrätyn elinkaaren ajan. Arvioinnissa otetaan huomioon siihen 

kohdistuvat erilaiset kuormitukset erilaisissa käyttötilanteissa. Hitsatun rakenteen 

väsymisenkestoikä voidaan määrittää käyttäen useaa erilaista menetelmää riippuen liitoksien 

kriittisyydestä. Esimerkiksi tässä työssä käytetään lovijännitykseen perustuvaa menetelmää, 

jossa tarkastelussa keskitytään hitsin rajaviivalle ja juuren puolelle. Menetelmillä on omat 

vahvuutensa ja tarkkuutensa, jolla hitsausliitosta tarkastellaan. Kaikilla menetelmillä on 

ominaista, että menetelmän antamaa arvoa verrataan johonkin ohjearvoon. (Hobbacher 

2014, s. 11-15.) 

 

Lovijännitykseen perustuvalla menetelmällä pystytään huomioimaan yksityiskohtaisesti 

tietyn liitoksen väsymisenkestoikä. Menetelmässä tarkastellaan hitsin rajaviivalta tai 

juurenpuolelta alkavaa väsymistä, jota tarkastellaan epälineaaristen huippujännitysten 

avulla. Tarkastelussa käytetään 1 mm suuruisia säteitä hitsin rajaviivalla ja juuren puolella, 

jolloin ohitetaan geometriasta johtuvan lovijännitys. Laskennassa käytetään yli 1 mm säteitä, 

jos rajaviivaa käsitellään jollain hitsausgeometriaa parantavalla menettelyllä. Yleensä 

menetelmässä tietokoneen avulla luodun FE-analyysin antamien nimellisten jännityksien 

arvoja käytetään laskennassa, jossa määritetään liitoksen väsymisenkestoikä. (Niemi 2003, 

s. 11.) 

 

                                                     ∆𝜎𝑅
𝑚𝑁𝑅 = ∆𝜎𝐶

𝑚2 ∗ 106                                    (1) 

 

Kestoiän laskennassa käytetään kaavaa 1, jossa ∆𝜎𝑅 on normaalijännityksen vaihteluväli, 

𝑁𝑅  jännitysjaksojen lukumäärä ja ∆𝜎𝐶  väsymisluokka, joka lovijännitykseen perustuvassa 

menetelmässä on 225 MPa ( 𝑁 = 2 ∗ 106 ).  Väsymisluokka on kansainvälisen 

hitsausinstituutin IIW:n suositusarvo. Tutkimusten kautta on kuitenkin todettu, että 200 MPa 

väsymisluokka on tilannetta kuvaavampi arvo. Hitsatuissa rakenteissa käytetään m-arvoa 3, 

jolla kuvataan parhaiten tilannetta hitsatuilla rakenteilla SN-käyrällä. (Niemi 2003, s. 11; 

Nykänen & Björk 2015, s.293; SFS-EN 1993-1-9 2005.) 

 

Väsymislujuus ilmaistaan SN-käyrän avulla, jossa tarkastellaan kaksoislogaritmisen 

asteikon avulla jännitysten suhdetta jännitysjaksojen lukumäärään. Erilaisille rakenteille on 
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määritetty väsytyskokeiden avulla tilannetta vastaavat SN-käyrä, jonka avulla rakennetta 

tutkitaan. Kuvassa 14 on esitetty SN-käyriä erilaisilla väsymisluokilla. (Niemi 2003, s. 95.) 

 

 

Kuva 14. SN-käyrä hitsatuille rakenteille (SFS-EN 1993-1-9 2005). 
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5 ROBOTISOITU HITSAUS JA SEN TEHOKKUUS 

 

 

Nykyajan valmistustekniikan haasteet painottuvat tuottavuuden parantamiseen ja 

laadukkaiden tuotteiden valmistamiseen kustannustehokkaasti. Nämä ovat merkittäviä 

länsimaisille yrityksille, jotta tuotantoa ei siirretä matalan palkkatason maihin. Muita tärkeitä 

valmistusjärjestelmän vaatimuksia ovat joustavuus ja valmistusprosessin vaivattomuus. 

Ominaisuudet auttavat yrityksiä vastaamaan nykypäivän dynaamisiin markkinoihin. 

Vaihtelevien markkinoiden vuoksi valmistusprosessien on oltava tehokkaita ja helposti 

valvottavia. Tällä tarkoitetaan, että prosessin painopisteet ovat automatisoinnissa, 

tietokoneissa ja ohjelmistoissa sekä pitkälle automatisoiduissa tuotantojärjestelmissä. 

Digitalisaatiossa operaattorin avulla valvotaan järjestelmää, jolla suoritetaan 

valmistusprosessia vaihe vaiheelta. (Pires, Loureiro &Bölmsjö 2006, s. 8-9; Stenbacka 2011, 

s. 27-30.) 

 

Robotisoitu hitsaus on yksi sovelluskohteista, jossa tuotantoautomaation käyttö on korkealla 

asteella. Suurin tekijä hitsausteollisuuden hyödyistä on inhimillisten tekijöiden poistaminen 

tuotteen valmistamistamisesta, jolla on vaikutukset tasaisen laadun aikaansaamisessa 

tehokkaasti. Robotisoidun hitsauksen avulla parannetaan tuottavuutta, alennetaan 

tuotantokustannuksia ja siirretään henkilöstöä suorittamaan muita tehtäviä. Robotisoitua 

hitsausta ei kuitenkaan kannata mieltää työllisyyttä heikentävänä tekijänä. Robotisoinnin 

avulla yrityksen taloudellinen toimintakyky parantuu ja maine valmistustekniikoita 

kehittävänä yrityksenä kasvaa. Tekijöiden merkitys korostuu erityisesti pk-yrityksissä.  

(Meuronen 2011, s. 12; Pires et al. 2006, s. 8-9.) 

 

5.1 Robotin ominaisuudet 

Standardin mukaan teollisuusrobotti on automaattisesti ohjattu ja se on uudelleen 

ohjelmoitavissa. Teollisuusrobotilla on useita vapausasteita, mikä mahdollistaa sen käytön 

useissa sovelluskohteissa. Robotti asennetaan yleensä kiinteästi paikalleen tai liikkuvaksi 

esimerkiksi lineaariradalle tai sitä voidaan käyttää automaatiojärjestelmien yhteydessä. 

Hitsausrobotin käsivarsi on suunniteltu muistuttamaan ihmisen käsivartta, josta on myös 

lainattu nimitykset rakenteellisille osille. Tavallisesti hitsausrobotit ovat nivelvarsirobotteja, 

joissa on kuusi liikkuvaa niveltä, jotka mahdollistavat hyvän ulottuvuuden myös suljettujen 
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rakenteiden sisään esimerkiksi auton koriin. Nivelvarsirobotteja on saatavilla erikokoisia, 

mutta keskimäärin robotin työalue on noin 1,5 metriä. Esimerkki tyypillisen 

nivelvarsirobotin liikealueesta on esitetty kuvassa 15. (Cary & Helzer 2005, s. 315; Pires et 

al. 2006, s. 22-23; SFS-EN ISO 10218-1 2013.) 

 

 

Kuva 15. Motoman MA1900 robotin liikkuvuus (mukaillen Motoman 2013). 

 

Kuormankantokyky hitsausroboteilla on yleensä alhainen, mutta kuitenkin riittävä 

kannattelemaan hitsauspoltinta lisävarusteineen. Tärkeimmät hitsausrobotin ominaisuudet 

ovat toistotarkkuus ja ratatarkkuus sekä nopeus ja kiihtyvyys. Robottien toistotarkkuus on 

yleisesti noin 0,1 mm, millä kuvataan nimellisesti asetetun aseman poikkeamaa suhteessa 

aseman todelliseen asentoon. Ratatarkkuus vastaa robotin komennetun aseman poikkeamaa 

todellisesta asemasta, jota mitataan vertaamalla asetettua asemaa suhteessa todelliseen 

asemaan.  Hitsausrobottien maksiminopeus on noin 5 m/s ja kiihtyvyys noin 25 m/s2, joita 
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tarvitaan minimoimaan robotin liikkeisiin kuluvaa aikaa. (Cary & Helzer 2005, s. 315-316; 

Pires et al. 2006, s. 22-23.) 

 

5.2 Robotisoidun hitsauksen edellytykset 

Robotisoidun hitsauksen avulla hitsauksen laatu saadaan pysymään tasaisena, mutta se 

edellyttää aikaisemmilta työvaiheilta tarkkuutta. Robotisoitu hitsaus asettaa 

tarkkuusvaatimuksia silloitushitsaukseen ja tuotteen hitsattavuuteen, johon lukeutuu 

railomuodot ja osakokonaisuudet geometrioineen sekä robotin ohjelmointi ja itse 

hitsaustyön suoritus. Robotisoidussa hitsauksessa vaatimukset ovat samoja kuin 

käsinhitsauksessa, mutta edeltävien työvaiheiden oikeaoppinen suoritus korostuu 

robotisoidussa hitsauksessa. Edeltävissä työvaiheissa syntyneet virheet kertaantuvat 

hitsauksessa, mikä nähdään lopputuotteen hitsien vaihtelevana laatuna. (Hiltunen & 

Purhonen 2008, s. 33.) 

 

5.3 Robotisoidun hitsauksen tuottavuus ja sen tehostaminen 

Tuottavuutta kuvataan tuotosten määrän suhteena siihen käytettyjen panosten määrään, jolla 

hitsauksessa tarkoitetaan esimerkiksi valmiin hitsin määrää siihen käytetyllä 

hitsausrobottipanoksella. Yksinkertaisesti tuottavuudella kuvataan tehokkuutta, joka 

sisäistää ajan tehokkaan ja suunnitelmallisen käytön tuotteen valmistamiseen kerralla 

valmiiksi. Hitsauksessa tuottavuutta mitataan yleensä kaariaikasuhteella tai sulatusteholla. 

Robotisoidun hitsauksen tuottavuuden parantamiseen on monia tekijöitä, mutta kaikki niistä 

vaikuttavat suoraan tai epäsuorasti kaariaikasuhteen parantamiseen. Ratkaisevasti 

tuottavuuden parantamisessa pyritään vaikuttamaan hitsausajan ja sivuaikojen 

lyhentämisellä sekä muiden töiden minimoinnilla. (Stenbacka 2011, s. 21-23; Meuronen 

2011, s. 11.) 

 

5.3.1 Kaariaikasuhde 

Kaariaikasuhde mitataan tuottavuutta robotisoidussa hitsauksessa. Sen kasvaminen on 

seurausta sivuaikojen ja hitsausaikojen optimoinnista. Kaariaikasuhde 𝑒(%)  lasketaan 

valokaaren kaariajan suhteen siihen kuluvaan kokonaisaikaan nähden. Kaariaikasuhde 

suureena on hieman harhaanjohtava, sillä se yhdistetään yleensä korkeaan tuottavuuteen. 

Esimerkiksi suhde saattaa olla hyvinkin pieni, jos tuotteen hitsattavuus on parantunut ja 

kaariaika on saatu vähäiseksi. Tuottavuus on menettelyn avulla kasvanut, mutta 
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kaariaikasuhde ei sitä suoraan kerro, joten suhdetta on syytä tarkastella kriittisesti. (Lukkari 

2011, s. 3; SFS 3054 2007, s. 166.) 

 

  𝑒(%) =
𝐾𝑎𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖𝑘𝑎

𝑉𝑎𝑖ℎ𝑒𝑎𝑖𝑘𝑎
              (2) 

 

Kaariaikasuhde 𝑒(%)  lasketaan kaariajan ja vaiheajan osamäärästä, mikä on esitetty 

kaavassa 2. (Lukkari 2011, s. 3.) 

 

Robotisoidun hitsauksen käyttöönoton yksi tavoitteista on tuottavuuden parantaminen. 

Parantamisella tarkoitetaan hitsausajan ja sivuaikojen lyhentämistä sekä muiden kuin 

hitsaustyöhön kuluvan ajan minimointia. Hitsausrobotin käyttöönoton jälkeen tarkastellaan 

tekijöitä, jotka liittyvät kaariajan lyhentämiseen. Kaariaikaa voidaan lyhentää seuraavien 

toimien avulla: 

- Silloitushitsauksen kehittäminen 

- Sulatustehon kasvattaminen 

- Tehokkaammat prosessit 

- Pulssihitsauksen käyttö 

- Tunkeuman hyväksikäyttö 

- Railon poikkipinnan pienentäminen 

- Hitsimäärän vähentäminen.  

 

Sivuaikojen lyhentämisellä vaikutetaan kaariaikasuhteen nostamiseen, mihin luetaan 

menetelmään soveltuvat lisäaineet suurissa pakkauksissa, palkomäärän vähentäminen, 

sensorien ja etäohjelmoinnin käyttö sekä ennakoiva laitehuolto. Kaariaikasuhde 

robotisoidussa hitsauksessa voi olla 70–90 %, mikä vastaavan tuotteen käsinhitsauksessa on 

10–30 %. (Lukkari 2011, s. 4; Meuronen 2011, s. 11; Stenbacka 2011, s. 72.) 

 

5.3.2 Sulatustehon nosto 

Tehokkaampia ja suuremman sulatustehon (kg/h) omaavia hitsausmenetelmiä käytettäessä 

hitsausaika lyhenee, joka on seurausta uusinvestoinneista tai olemassa olevien laitteiden 

käyttöasteen nostamisessa. Yksinkertaisin tapa nostaa robotisoidun hitsauksen sulatustehoa 

on siirtyminen tandem-MIG/MAG-hitsaukseen. Sulatusteho ja hitsausnopeus ovat 

menetelmässä tavallista 1-lankatekniikkaan verrattuna korkeampia. Hitsauksen aikana 
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voidaan samalla muotoilla juuri- ja täyttöpalko, jolla tehostetaa läpimenoaikaa ja 

minimoidaan hitsauksessa syntyviä muodonmuutoksia. Sulatustehon nostoon on myös muita 

keinoja, mutta ne vaativat muutoksia robotin ohjelmiin. Sulatustehon nostoon liittyviä 

menetelmiä ovat myös siirretty ionisoitu energia (TIME) ja Rapid Arc/Melt, jotka ovat 

suuritehoisia MIG/MAG-prosesseja. Menetelmien sulatustehon kasvattaminen perustuu 

kaarityypin oikeaan valintaan ja sen oikeanlaiseen hallitsemiseen hitsausparametrien avulla 

(Lukkari 2002, s. 190-191). Menetelmien ansiosta sulatusteho kasvaa, jolla mahdollistetaan 

suurempien hitsausnopeuksien käyttämisen (Lukkari 2016, s. 13). Tehostamiskeinoja ovat 

myös suuremman langansyöttönopeuden ja virtalähteenkäyttö sekä paksummat 

lisäainelangat, jotka kestävät enemmän virtaa ja ovat hitsiainetuotoltaan tehokkaampia, ja 

joista esimerkkeinä ovat täytelangat. Myös hitsausasennolla on merkitys sulatustehon 

suuruuteen, minkä vuoksi on hyvä suosia jalkoasentoa. (Lukkari 2011, s. 5-6; Martikainen 

2014, s. 52; Meuronen 2011, s. 12.) 

 

5.3.3 Railonseuranta ja -haku robotisoidussa hitsauksessa 

Railonseurantajärjestelmällä parannetaan robotin havainnointikykyä ja määritetään 

hitsattavan railon tarkka sijainti. Seuranta perustuu hitsaustapahtuman aikana mitattuihin 

parametreihin railosta, mitä käytetään säätämään polttimen liikerata oikeaksi. 

Railonseurantamenetelmät jaetaan mittalaitteiden perusteella kosketuksellisiin ja 

kosketuksettomiin antureihin. (Jääskeläinen, Solehmainen & Tuunainen. 2010, s. 45-48.) 

 

Yleisin käytössä oleva kosketukseton railonseurantamenettelyssä käytetään jatkuvaa 

hitsausvirran ja jännitteen mittausta. Suorituksessa poltinta liikutetaan vaaputtamalla, jolloin 

vapaalangan pituus vaihtelee. Vaihtelun muutoksien mukaan saatu ohjaustieto syötetään 

robotin rataohjaukseen, jolla saadaan poltin kulkemaan railon suuntaisesti. Railonhaku 

toteutetaan yleisesti kosketukseen perustuvalla sähköisellä anturoinnilla. Haku suoritetaan 

hitsauspolttimen kaasuholkilla tai lisäainelangalla, missä virtalähdettä käytetään 

paikoituksen apuna. Kun hitsauspolttimella kosketetaan työkappaletta, virtapiiri sulkeutuu 

ja tallentaa pisteen ohjauksen paikkatiedon järjestelmään. Tallennettujen pisteiden avulla 

robotti tietää railon suunnan ja kykenee hitsaamaan sen. (Jääskeläinen et al. 2010, s. 45-48; 

Pires et al. 2006, s. 108-109.) 

 



40 

Kosketukselliset anturit jaetaan sähköisesti ja mekaanisesti toimiviin antureihin. 

Mekaanisessa anturoinnissa railoa seurataan kiinteän kosketusanturin avulla, joka on 

kiinnitetty polttimen etupuolelle keräämään dataa hitsattavasta railosta. Vaihtoehtoinen tapa 

seurata railoa perustuu muihin fysikaalisiin periaatteisiin, kuten laseriin, ultraääneen ja 

induktiivisuuteen. Optisen railonseurannan heikkouksia ovat antureiden suuret koot ja 

menetelmien rajoitteet. (Ahola 1988, s. 43; Cary & Helzer 2005, s. 329-333; Martikainen 

2013, s. 135.) 

 

5.3.4 Robotin ohjelmointi ja valmistusystävällisyys 

Robotin tehokkuus voidaan täysin hyödyntää oikeanlaisen ohjelmointitekniikan avulla. 

Ohjelmointimenetelmien ja -työkalujen avulla robotin ohjelmoitavuus on helpottunut ja se 

on mahdollistanut hitsausrobottien tehokkaan käytön myös piensarjatuotannossa. Robotin 

ohjelmointimenetelmät voidaan jakaa kahteen pääryhmään: suoraohjelmointi (on-line) ja 

etäohjelmointi (off-line). Suoraohjelmointi suoritetaan robottisolussa, missä voidaan käyttää 

mekaanisrakenteellista, johdattamalla tai opettamalla ohjelmointia. Suora ohjelmointi on 

vähentynyt ja siitä ollaan siirtymässä etäohjelmointiin. Etäohjelmointi suoritetaan 

käyttämällä graafista tai tekstuaalista etäohjelmointia. Graafisessa etäohjelmoinnissa on 

mahdollista vakioida ohjelmarakenteet. Tällä tarkoitetaan, että piirteet ja makro-ohjelmat 

sisältävät tietylle railomuodolle asetettuja piirteitä, kuten vapaalangan pituus, poltinkulma, 

vaaputus ja hitsausarvot. Ohjelmoinnin kehittymisen myötä hitsausrobotin tehokkuus on 

kasvanut. (Aalto 2010, s. 31-32; Martikainen 2016a, s. 112; Kuivanen 1999, s. 78-82.) 

 

5.3.5 Tuotannon suunnittelu 

Yleensä tuottavuuden parantaminen mielletään robotisoidussa hitsauksessa sulatustehon 

nostamiseksi. Asiakasohjautuvassa piensarjatuotannossa tuottavuuden parantaminen 

kohdistetaan pääosin toimiin, jotka parantavat hitsausrobotin tuottavuutta epäsuorasti. 

Menettelyjä ovat tuotesekoituksen valinta ja tehokas tuotannon suunnittelu sekä 

hitsauskiinnittimen suunnittelu, jotka luokitellaan muiden kuin hitsaustyön minimointiin. 

Tekijät huomioiden robottisolu luetaan yhdeksi osaksi tehtaan tuotantoketjua. (Aalto 2010, 

s. 31; Meuronen 2011, s. 11.) 

 

Tuotesekoituksella tarkoitetaan hitsaavassa tuotannossa järjestystä, jossa valmistuserä 

tarkoittaa tuotteen eräkokoa. Tuotesekoituksella haetaan oikea hitsausjärjestys tai -erät, jossa 
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varsinainen tuotantoaika on lyhyin. Hitsausrobottia ajetaan muun tuotannon rytmissä, jotta 

kuormitus robotille on oikea, eikä se muodostu tuotantoketjun pullonkaulaksi. Kun tuotteita 

ja niiden variaatioita on paljon, tuotesekoitus on vaikeaa. Simulointimallin avulla voidaan 

kuitenkin kuvata koko tuotanto ja valmistettavat tuotteet sekä tuotantokapasiteetin rajoitteet. 

Mallissa tuotesekoitusten erilaisilla vaihtoehdoilla voidaan valita oikea yhdistelmä, jolla 

tuotannon läpäisyaika on lyhyin ja keskeneräisten tuotteiden määrä pienin. (Aalto 2010, s. 

31.) 

 

Kuormitusasteiden muuttuessa vaihtelevien tuotteiden johdosta oikea tuotesekoitus ja töiden 

aikataulutus ei ole kerralla suunniteltu. Muuttuvissa olosuhteissa tuotannonsuunnittelulta 

vaaditaan jatkuvaa tarkkailua. Ohjausongelmat tuotannossa havaitaan keskeneräisenä 

tuotantona, johon mielletään suuret välivarastot ja huonosti kuormitettu hitsausrobotti. 

Tuotannon ohjausongelmiin käytetään toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) liitännäisiä, 

jotka soveltuvat solukohtaiseen tuotannonsuunnitteluun. Ohjelmistolla hallitaan tuotannon 

päivittäinen vaihtelu, häiriöt ja uudelleen aikataulutus kuormitusryhmille ja resursseille. 

(Aalto 2010, s.31-32.) 

 

5.4 Taloudellisuus 

Taloudellisuutta tutkittaessa ei ole täysin selvää, miten avainlukujen antamiin tuloksiin 

reagoidaan, jotta alioptimoinnilta vältytään. Tutkittaessa kustannustekijöitä on tiedettävä 

hitsaustekniset käsitteet, jotka vaikuttavat ratkaisevasti kustannusten suuruuteen, 

esimerkiksi hitsauksen osa-ajat. Kuvassa 16 on esitetty erittely osa-ajoista robotisoidussa 

hitsauksessa, mihin lukeutuu asetus-, kaari-, kaarisivu-, käsittely- ja apuaika. Varsinainen 

tuotanto tapahtuu vaiheajan aikana ja tehtäväaika kuvaa aikaa, joka sisältää asetusajan 

seuraavaa työkappaletta varten. (Stenbacka 2011, s. 65-66.) 
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Kuva 16. Tärkeimmät osa-ajat robottihitsauksessa (mukaillen Stenbacka 2011, s. 66). 

 

Asetusaika (tas) on aika, jolla kuvataan työnsuorituksen valmisteluun kuluvaa aikaa ennen 

hitsausta. Asetusaikoihin luetaan esimerkiksi robotin ohjelmointi, kappaleenkäsittelylaitteen 

asemointi ja hitsauskiinnittimien valmistaminen. Sarjatuotantoon käytetyt asetusajat ovat 

yleensä pieniä, mitkä tuovat selvän hitsaustaloudellisen edun sarjatuotannossa. Syynä 

aikojen lyhyyteen on tehtävien suorittaminen kerran vain tiettyä sarjaa kohden ja 

etäohjelmointi, joka ei sido robottia pois tuotannosta. (Stenbacka 2011, s. 66.) 

 

Kaariaika (tka) on aika, jolloin valokaari palaa. Kaariaika on prosessikohtainen ja sillä on 

omat ohjearvot menetelmää kohden. Kaariaika on riippuvainen käytetystä 

hitsausprosessista, railosta, hitsausasennosta, hitsausparametreistä ja työkohteesta. 

  

                                                                   𝑡𝑘𝑎 =
𝑀ℎ𝑎

𝑇
                                                        (3) 

 

Kaariaika saadaan laskettua kaavasta 3, jossa Mha on hitsiainemäärä (kg) ja T on 

hitsiaineentuotto (kg/h). (Stenbacka 2011, s. 67.) 

 

Kaarisivuajalla (tsi) kuvataan aikaa, joka kuluu hitsauksen aikana suoritettaviin toimintoihin. 

Kaarisivuaikoihin käsitetään esimerkiksi lisäaineen, kosketussuuttimen ja kaasupullon 

vaihto sekä kaasusuuttimen puhdistus. (Stenbacka 2011, s. 67.) 
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Käsittelyaika (tkä) sisältää nimensä mukaisesti kappaleen käsittelyyn kuluvan ajan. 

Käsittelyaika sisältää esimerkiksi kiinnittimeen asettamiseen ja käsittelylaitteeseen sekä 

esivalmisteluun kuluvan ajan, joka sisältää muun muassa silloitushitsauksen ja mittauksen. 

(Stenbacka 2011, s. 67.) 

 

Aika, jota ei suoranaisesti liitetä hitsaustyön yhteyteen, on apuaika (tap). Aikana apuaika on 

määrittelemätön ja sen on oltava mahdollisimman lyhyt. Laskennassa apuaika otetaan 

huomioon prosentuaalisena lisänä. Esimerkkinä apuajoista ovat muun muassa piirustusten 

lukeminen tai työmääräimen käsittely. (Stenbacka 2011, s. 67.) 

 

Vaiheaika (tva) on aika, joka käytetään yhden vaiheen suorittamiseen. Vaiheaika on 

kaariajan, kaarisivuajan, käsittelyajan ja apuajan summa. (Stenbacka 2011, s. 67-68.) 

 

                                                 𝑡𝑣𝑎 = 𝑡𝑘𝑎 + 𝑡𝑠𝑖 + 𝑡𝑘ä + 𝑡𝑎𝑝                                (4) 

 

Yhtälössä 4 lasketaan vaiheaika kaari-, kaarisivu-, käsittely- ja apuajan summana. 

(Stenbacka 2011, s. 67-68.) 

 

Asetusajan ja vaiheajan summa on tehtäväaika (tte), jolla kuvataan aikaa, jossa valmistetaan 

sarja tuotteita, minkä asetusaika jaetaan sarjan tuotteiden lukumäärällä (n), jotta tulos on 

käyttötarkoitukseen nähden rationaalinen. (Stenbacka 2011, s. 67-68.) 

  

                     𝑡𝑡𝑒 =  
𝑡𝑎𝑠

𝑛
+ 𝑡𝑣𝑎                              (5) 

 

Tehtäväajan kaava on esitetty yhtälössä 5, jossa asetusaika jaetaan tuotteiden lukumäärällä, 

mihin on summattu vaiheaika. (Stenbacka 2011, s. 67-68.) 

 

5.5  Laatu ja laadunvarmistus 

Tärkeimpiä robotisoidun hitsauksen hyötyjä on sillä tuotettu tasainen ja korkea hitsaustyön 

laatu. Laatu ei kuitenkaan tule robotin hankinnan yhteydessä, vaan vaatii yritykseltä 

parannuksia hitsaustyön laadunvarmistuksessa. Laadunvarmistuksessa keskitytään 

hitsattaviin tuotteisiin ja tuotannollisiin tekijöihin, missä laadun tarkkailu aloitetaan jo 
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aikaisemmista työvaiheista, sillä laatupoikkeamien vaikutus kasvaa edettäessä kohti 

robotisoitua hitsausta. (Hiltunen & Purhonen 2008, s. 33-36.) 

 

Tasaisen ja korkean laadun edellytys on hitsaustyön toistettavuus eliminoiden inhimilliset 

virheet. Kun laatu on tasaista, laadussa syntyviä poikkeamia hallitaan helpommin. 

Kontrolloidulla laadunhallinnalla mahdollistetaan tarkoituksenmukaien laatu ja 

hitsiluokkien täyttyminen vaivattomasti. Laadun tasaisuuden myötä hitsaustyön tuottavuus 

ja taloudellisuus ovat hallittavissa. Laadunvarmistus robotisoidussa hitsauksessa vastaa 

käsinhitsauksessa suoritettavia toimenpiteitä, mutta varmistuksen tarkkailussa keskitytään 

työvaiheisiin ennen robotisoitua hitsausta. Hyvää laatua tuotetaan, kun kaikki siihen liittyvät 

tekijät ovat kunnossa. Hyvän laadun määrittäviä asioita ovat: 

- Hitsattavan tuotteen soveltuvuus robottihitsaukseen 

- Osat, railomuodot ja liitosmuodot 

- Hitsauskiinnittimet ja silloitushitsaus 

- Hitsausparametrit 

- Laitteet, varustelu ja työympäristö 

- Hitsaustyön suoritus 

- Ammattitaitoinen henkilöstö. 

(Holamo & Aalto 2009, s. 31-31; Martikainen 2013, s. 130.) 

Vaikka laatu aina varmistetaan käyttäen erilaisia tarkastusmenetelmiä, ei tuotannossa 

kuitenkaan pidä unohtaa oikeita laaduntuoton tekijöitä. Tarkastamalla ei synny hyvää laatua, 

vaan tekemällä. (Lukkari 2011, s. 8.) 

 

Robotisoidussa hitsauksessa on käytössä lukuisia prosessikohtaisia ominaisuuksia, joita 

hyödyntämällä voidaan varmistaa robotisoidun hitsauksen laatu. Pelkät ominaisuudet eivät 

kuitenkaan takaa riittävää laatua, vaan suunnitellun tuotteen tulee myös täyttää robotisoidun 

hitsauksen rajoitteiden ehdot. Valmistusystävällistä tuotteen suunnittelua ja osien 

modulointia suositaan robotisoidusti hitsatun tuotteen suunnittelussa. Kaikkia hitsejä siinä 

ei hitsata robotilla, mutta ohjearvoisesti 80–90 % kaikista hitsestä on robotin hitsaamia. 

Tuotteen suunnittelussa suositaan selkeitä piirteitä ja ulkopinnoilla sijaitsevia hitsejä. 

Robotisoidusti hitsattavassa tuotteessa optimoidaan osamääriä, jotta hitsimetrit tuotteesta 

ovat optimoidut ja kaariaikaa löytyy ympäri kappaletta. Robotin ulottuvuuden ja 

kappaleenkäsittelijän mahdollisuudet ovat myös tuotteen suunnittelussa huomioitavia 
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tekijöitä niin, että kaikki hitsausliitokset ovat luoksepäästävissä ja hitsattavissa parhaassa 

mahdollisessa hitsausasennossa. Kun materiaalit tuotannossa ovat standardoituja, on 

hitsausparametrien hallinta helppoa. Kun hitsausparametrit ja prosessi ovat hallussa, on 

tarkastettavuus ja hitsiluokat tarkoituksenperäisiä käyttökohdetta nähden. (Martikainen 

2016a, s. 109.) 

 

Pelkän tuotteen suunnittelussa huomioidut tekijät ovat riittämättömiä varmistamaan tasaista 

laatua. Robotisoidussa hitsauksessa tasainen laatu varmistetaan riittävällä tarkkuudella 

valmistetuilla osilla, railoilla ja liitoksilla. Sen vuoksi railonvalmistuksessa käytetään 

menetelmiä, joilla saavutetaan riittävä tarkkuus, jotta hitsausliitos ei ole altis hitsausvirheille. 

Osien, railojen ja liitoksien valmistuksen lähtökohtana on ilmarakojen ja sovitusvirheiden 

välttäminen. Robotisoitu hitsaus asettaa vaatimuksia railopintojen tarkkuuksille ja 

valmistusmenetelmille. Railon valmistuksessa käytetään poltto-, plasma-, laser- ja 

vesisuihkuleikkausta sekä mekaanisia leikkausmenetelmiä. Soveltuvimmat 

leikkausmenetelmät robotisoidussa hitsauksessa railon valmistelulle ovat plasma-, laser- ja 

vesisuihkuleikkaus sekä mekaanisesti leikatut railopinnat. Menetelmien tarkkuudet ovat 

riittävät sellaisenaan railon esivalmisteluun. Hitsausarvot valitaan railogeometrian mukaan 

tietylle railotilavuudelle. Työkierrosta toiseen arvot pysyvät muuttumattomina. 

Railotilavuuden muuttuessa epätarkan railopinnan, railokulman ja/tai juuripinnan 

seurauksena hitsauksessa epäonnistutaan. Esimerkiksi kun railokulma on asetettua 

pienempi, railoa täytetään liikaa. Vastaavasti ylisuurella railokulmalla aiheutetaan vajaa 

hitsautuminen. Heikkolaatuinen railo epätarkalla likaisella pinnalla ja railokulma- ja/tai 

juuripintavirheellä ovat tekijöitä, jotka hankaloittavat hitsausta. Heikko laatu railossa on 

suoraan seurausta hitsausvirheille, jotka ovat tunnistettavissa ylisuurena tai liian pienenä 

hitsinä, jyrkkänä liittymänä, reunahaavana tai puoltavana hitsinä. Railogeomerian muutoksia 

voidaan pitää merkittävämpänä onnistuneen hitsauksen kannalta kuin liitosmuotovirheitä. 

(Ahola 1988, s.41-42; Hiltunen & Purhonen 2008, s. 33-34.) 

 

Soveltuvimmat liitosmuodot robotisoidulle hitsaukselle ovat piena- ja päällekkäisliitos, 

jotka antavat varaa sovitusvirheille. Vältettäviä liitosmuotoja robotisoidussa hitsauksessa 

ovat nurkka- ja päittäisliitos tarkoista sovituksen asettamista toleransseista johtuen. 

Päittäisliitoksen toleranssit ovat noin viisi kertaa tarkemmat kuin piena- ja 

päällekkäisliitoksella (Ahola 1988, s. 27). Nurkkaliitoksella sovitusvirheestä johtuen on 
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suuri mahdollisuus läpipalamiselle. Mikäli liitosmuodon korvaaminen on mahdollista 

paremmin hitsattavissa olevalla liitoksella, on sen muuttaminen kannattavaa, esimerkiksi T-

liitoksen korvaaminen pienaliitoksella. Erilaiset robotisoituun hitsaukseen soveltuvat 

liitosmuodot ja niiden sovitusvirheiden vaikutus hitsattavuuteen on esitetty taulukossa 1. 

(Hiltunen & Purhonen 2008, s. 33-34.) 

 

Taulukko 1. Robotisoituun MIG/MAG-hitsaukseen soveltuvat liitosmuodot ja niiden 

virhealttiudet (mukaillen Hiltunen & Purhonen 2008, s. 33). 

Liitosmuoto Periaatekuva Soveltuvuus 

robotisoituun 

MIG/MAG- 

hitsaukseen 

Virheellinen sovitus ja sen 

vaikutus robottihitsattavuuteen 

Pienaliitos 

 

5 

 

Vähäinen 

Päällekkäis- 

liitos 

 

4 

 

Vähäinen 

T-liitos 

 

3 

 

Merkittävä 

Nurkkaliitos 

 

2-3 

 

Merkittävä 

Päittäisliitos 

 

1 

 

Erittäin 

merkittävä 

 

Yksi robottihitsauksen asettamista vaatimuksista on liitettävien osien tarkkuus. Levyosissa 

tarkkuus määritetään materiaalin mittatarkkuuden ja pinnanlaadun sekä valmistuksellisista 
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tekijöistä leikkauspinnan leikkauslaadun ja särmäyksen kulmatarkkuuden mukaan. Hitsausta 

varten osat kiinnitetään epäsuorasti esimerkiksi levyjen reunasta ilman railosta tapahtuvaa 

kohdistamista. Menettelyltä vaaditaan tiettyä tarkkuutta leikkausmenetelmältä, jotta 

railokohtaiset toleranssit pysyvät sallituissa rajoissa. Likimääräinen toleranssi 

pienaliitokselle horisontaalisen paikan alaeromittalle on -1 mm ja yläeromitalle +2 mm, kun 

taas päittäisliitokselle eromitta on ±0,2 mm. Särmättyjä osia liitettäessä huomioidaan 

kappaleen mahdollinen takaisinjousto. Takaisinjouston hallinta on hankalaa, sillä sen 

suuruuteen liittyy joukko erilaisia tekijöitä materiaalin ominaisuuksista 

valmistusprosessikohtaisiin piirteisiin.  (Ahola 1988, s. 27-28; Haapakoski 2014, s. 22.) 

 

Silloitushitsaus on tärkeässä roolissa robotisoidun hitsauksen onnistumisen kannalta. 

Silloitushitsauksessa hitsattavat komponentit paikoitetaan keskenään oikein käyttäen apuna 

hitsauskiinnittimiä ja itsepaikoittuvia liitoksia. Väärällä menettelyllä silloituksessa 

aiheutetaan virhekohtia itse hitsaukseen ja siltahitseihin. Osien kiinnitys suoritetaan 

silloitushitsaajan tai hitsausoperaattorin toimesta riippuen tuotannon sykliajasta. Työn 

suoritus toteutetaan WPS:n avulla, jotta silloitushitsaaja pystyy huomioimaan 

kylmähalkeiluvaaran. Hitsaajan täytyy tuntea siltahitsien paikat ja koot sekä robotin 

mahdollisuudet ja rajoitukset. Siltahitsejä ei sijoiteta hitsin alkuun eikä loppuun ja niiden 

sijoittamista ahtaisiin nurkkiin tulee myös välttää. Silloitusta suunniteltaessa on mietittävä 

robotille vaikeiden hitsien hitsaus, jotta robotisoidun hitsauksen jälkeen kaikki 

hitsausliitokset ovat hitsattu. (Blodgett 2009, s. 8-10; Martikainen 2016a, s. 111; 

Martikainen 2013, s. 133.) 

 

Hitsauskiinnittimillä ja kappaleenkäsittelylaitteilla on suuri merkitys tuotantoaikaan ja sen 

tehokkuuteen. Kiinnittimet ja kappaleidenkäsittelylaitteet suunnitellaan 3D-tuotemallin 

ympärille yleensä tietämättä robotin polttimen liikkeitä. Off-line-ohjelmoinnin avulla 

voidaan kiinnitin- tai kappaleenkäsittelylaitteen liikkeet suunnitella osaksi kokonaisuutta. 

Kiinnittimissä hyödynnetään samoja periaatteita kuin tuotteen suunnittelussa, mitkä ovat 

modulaarisuus ja monikäyttöisyys. Simuloinnin avulla tarkastetaan kuinka moni hitseistä on 

hitsattavissa robotilla. Suunnitellut kiinnitin- ja kappaleenkäsittelylaitteen liikkeet 

suunnitellaan simuloinnin avulla yhdeksi kokonaisuudeksi ja ovat suoraan valmiita 

tuotantoon. Hitsauskiinnittimenä voidaan käyttää robottia ja hitsaus voidaan suorittaa 

monirobottihitsauksena. Kiinnitin- ja kappaleenkäsittelylaitteiden suunnittelu 
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simulointimallin avulla ei ole ainoa hyöty, sillä simuloinnin avulla voidaan myös suorittaa 

törmäystarkastelu. Törmäystarkastelussa tarkastetaan robotin liikerata suhteessa 

hitsattavaan tuotteeseen ja sitä käsittelevään laitteeseen. Jos simuloinnin aikana robottilla 

törmätään ja sen liike keskeytyy, on ohjelmaa helppoa muuttaa robottia rikkomatta. (Aalto 

2010, s. 32; Hiltunen, Pietarinen & Mäki 2010, s. 37.) 

 

Robotisoidun hitsauksen alustavien hitsausohjeiden perusteella laadittujen hitsausohjeiden 

hitsausparametrien hallinta on erinomaista toistettavuutensa puolesta, joten laatu pysyy 

tasaisena suoritteiden välillä. Tasaisuutensa vuoksi on mitoituksessa mahdollista huomioida 

myös toteutunut tunkeuma. Toimivien parametrien avulla valitaan optimiparametrit 

prosessiin. Optimoitujen hitsausparametrien avulla on mahdollista käyttää suurempia tehoja 

kuitenkin muistaen materiaalin asettamat rajoitteet lämmöntuonnille ja hitsauksen aikana 

syntyvät riskit virheille. Yleisimpiä virheitä robotisoidussa hitsauksessa ovat muotovirheet, 

reunahaava ja hitsin läpipalaminen. Muita laadun varmistuksen kulmakiviä robotisoidussa 

hitsauksessa on polttimen kuljetus ja kuljetustapa, virran pulssittaminen ja 

kylmäkaaritekniikat, sekä ohjelmointi ja ohjelmointitapa. (Martikainen 2016a, s. 112.) 

 

Välillisesti tuotteen laadun varmistukseen luetaan laitteet, varustelu ja työympäristö. Robotti 

ja käsittelylaitteet sekä koko robottiasema valitaan käyttöön sopivaksi, jolla tarkoitetaan 

muun muassa robotin oikeaa ulottuvuutta, käsittelylaitteen kapasiteettia ja koko 

robottiaseman toimivuutta tuotantoketjussa, sillä hitsattavien tuotteiden mukaan. 

Käyttötarkoituksen ja tuotteiden mukaan ohjelmistojen, ohjelmointilaitteiden tai laitteistojen 

varustelulla asemaan kasvatetaan hitsaustyön laatua. Työympäristöä unohtamatta yhtenä 

laadullisena tekijänä on siinä huomioitava pohjaratkaisu, logistiikka ja virtautus sekä 

työturvallisuusnäkökohdat. (Martikainen 2016a, s. 113.) 

 

Hitsauksen suorituksessa yksi tärkeimmistä tekijöistä laadun kannalta on ennakoiva 

laitehuolto. Laitehuollossa etenkin MIG/MAG-hitsauksessa keskitytään langansyöttöön ja 

sen toimivuuden ylläpitämiseen, sillä yksi yleisimmistä hitsauksen keskeytyksen syistä on 

lika langansyöttöjärjestelmässä. Polttimen säännöllisellä puhdistamisella ja lankalinjan 

varmatoimisuudella on suuri merkitys hitsauksessa. (Martikainen 2016a, s. 116.) 
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Ilman osaavaa henkilöstöä robottihitsauksen laatu voi olla vaihtelevaa. Osaava henkilöstö 

käsittää hitsauskoordinoijan (IWE/IWT), kiinnitin- ja tuotesuunnittelijan sekä 

hitsausoperaattorin, joilla on voimassa olevat pätevyydet osaamisesta. Lisäksi tuotteelle 

tehdään visuaalinen tarkastelu operaattorin toimesta ja mahdolliset rikkomattomat 

aineenkoetus NDT-tarkastukset. Kaiken kaikkiaan hitsaustoiminnan on täytettävä Suomen 

standardisoimisliiton standardin SFS-EN ISO 3834:2006 mukaiset hitsauksen 

laatuvaatimukset. (Martikainen 2016a, s. 117.) 

 

5.5.1 Hitsin laatuluokat 

Tuotannossa valmistettavan hitsin laatua kuvataan hitsiluokkalla. Luokituksista on laadittu 

standardi SFS-EN ISO 5817, jossa käsitellään jokaisessa hitsiluokassa sallitut rajat 

hitsausvikatyypeille koon ja määrän perusteella. Mitattavien hitsausvirheiden perusteella 

hitsit jaotellaan kolmeen hitsiluokkaan: B, C ja D. Hitsiluokitusta käytetään vain hitseihin, 

eikä valmistuneeseen tuotteeseen yhtenäisesti. Suunnittelija määrittää rakenteessa 

käytettävät luokitukset hitseille, mikä saattaa sisältää useamman kuin yhden hitsiluokan. 

Hitsiluokan valintaan vaikuttaa rakenteeseen vaikuttavat kuormitustyypit. (SFS-EN ISO 

5817 2006 s. 8-10, VTT 2006, s. 60-61.) 

 

Hitsiluokka B on vaativin hitsiluokka, joka yleensä asetetaan väsyttävästi kuormitettuihin 

rakenteisiin. Hitsiluokka C valitaan staattisesti kuormitetuille rakenteille, joka edustaa hyvää 

konepajalaatua. Laatuluokkien B ja C välinen ero on virheiden suuruudessa ja määrässä. 

Hitsiluokista D on sallivin hitsiluokka hitsausvirheille, jota ei käytetä rakentamisessa 

kuormaa kantavissa liitoksissa. Hitsiluokkien tarkastelussa on muistettava että, 

valmistettavaan laatuun liittyvät hitsausluokat. Luokat eivät liity valmistetun tuotteen 

tarkoitukseensopivuuteen.  (SFS-EN ISO 5817 2006, s. 8-10; VTT 2006, s. 60-61.) 
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6 AURAMO OY:N ROBOTTIHITSAUSSOLU JA AR-45 PIHTIRUNGON 

HITSAUS 

 

 

Diplomityön kokeellisessa osuudessa tutkitaan AR-45 pihtirungon hitsattavuutta 

rakenteellisen ja valmistuksellisen robotisoidun hitsauksen osalta. Kokeellisessa osuudessa 

analysoidaan rakenteellisesti ja valmistuksellisesti vanhan AR-45 pihtirungon 

valmistettavuus tuotannossa. Analyysin tukena käytetään mitattua dataa ja visuaalisesti 

havaittuja menettelyjä. Pihtirungon hitsauksen avulla kartoitetaan todelliset 

valmistettavuuden ongelmat ja parantamiskohdat robotisoidussa hitsauksessa. Kohteiden 

tarkastelussa käytetään hitsauksen aikana kellotettuja osa-aikoja ja vertailua 

robottihitsaustekniikan teoriaan. Kartoituksesta saatuja tietoja käytetään parantamaan 

pihtirungon hitsattavuutta rakenteellisesti ja valmistuksellisesti. Kartoituksen 

vertailukriteereinä ovat kaariaikasuhde ja tehtäväaika osa-aikoineen sekä hitsiainemäärä ja 

hitsiaineentuotto (sulatusteho). Vertailukriteerit ovat tärkeässä roolissa tarkasteltaessa 

tuotannon joustavuutta piensarjatuotannossa.  (Aalto 2010, s. 31-32.) 

 

6.1 Hitsausjärjestely 

Pihtirungon hitsaus suoritetaan Auramo Oy:n robottihitsaussolussa, jossa käytössä on 

kuusiakselinen hitsausrobotti, joka on liitetty kappaleenkäsittelylaitteeseen. Käytössä oleva 

hitsausprosessi on MAG-hitsaus (135), jossa käytetään kuumakaarialuetta. 

Hitsauslisäaineena käytetään 1,2 mm umpilankaa ja suojakaasuna argonvaltaista seoskaasua. 

Alkuperäisen pihtirungon kartoitushitsaus suoritetaan normaalin tuotannon yhteydessä 

Auramo Oy:n robottihitsaussolussa Järvenpäässä. 

 

6.1.1 Perusmateriaali 

Perusmateriaalina pihtirungon hitsauksessa on normalisoitu rakenneteräs S355K2, jota 

käytetään 12 mm, 20 mm ja 25 mm ainepaksuuksina. Rakenneteräksellä S355K2 myötöraja 

on 355 MPa, ja sille taataan Charpy V-iskukokeella 40 J iskusitkeys -20 °C koelämpötilassa. 

Hitsattavuuden puolesta S355K2 on hyvä, eikä karkenevuusvaaraa ole. Karkenevuudesta 

kertoo teräksen CEV-luku, joka on levyosille keskiarvoisesti 0,40. Liitettävät levyaihiot 

leikataan plasmaleikkauslaitteistolla ja taivutetaan särmärin avulla, jonka jälkeen levyt 

puhdistetaan sinkolinjalla. Muita hitsattavan railon esivalmisteluita levyosille ei suoriteta. 



51 

Perusaineen seosaineiden pitoisuudet ja sen mekaaniset ominaisuudet sekä hiiliekvivalentti 

on esitetty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Perusaineen seosaineiden pitoisuudet ja mekaaniset ominaisuudet. 

C % Si % Mn % P % Ni % Al % Nb % CEV Re 

(MPa) 

Rm 

(MPa) 

0,16 0,20  1,39  0,015  0,019  0,032  0,035  0,40 387 524 

 

6.1.2 Lisäaineet ja suojakaasu 

Lisäaineena pihtirungon hitsauksessa käytetään 1,2 mm WDI VDG 16/60 umpilankaa, jonka 

kanssa suositellaan käyttämään argon-hiilidioksidi tai hiilidioksidi suojakaasua. Lisäaineen 

kemiallinen koostumus on esitetty taulukossa 3. (AGA 2016; Westfälische Drahtindustrie 

GmbH 2013.) 

 

Taulukko 3. Lisäainelangan kemiallinen koostumus (mukaillen Westfälische Drahtindustrie 

GmbH 2013.) 

 C % Si % Mn % 

VDG 16/60 0,07  0,95  1,75  

 

Suojakaasuna pihtirungon hitsauksessa käytetään seoskaasua, jossa on argonia ja 

hiilidioksidia. Suojakaasu on AGA:n Corgon 8, joka soveltuu seostamattomien ja 

niukkaseosteisten terästen MAG-hitsaukseen. Argonin osuus kaasussa on 92 % ja 

hiilidioksidin osuus 8 %. (AGA 2016.) 

 

6.1.3 Hitsauslaitteisto ja käsittelylaitteet 

Hitsauslaitteisto koostuu Froniuksen hitsauslaitteistosta ja Motomanin robottiasemasta, joka 

sisältää kappaleenkäsittelylaitteen ja hitsausrobotin. Virtalähteenä hitsauksessa käytetään 

Fronius TPS 5000 virtalähdettä, johon on liitetty Froniuksen langansyöttölaitteisto ja 

hitsauspoltin. Motomanin hitsausrobotti on Motoman MA1900, joka on liitetty Motoman 

RWV-M1-2000 kappaleenkäsittelylaitteeseen. Hitsaussolun varusteet ovat esitetty kuvassa 

17. 
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Kuva 17. Robottihitsausasema ja sen varusteet. 

 

6.2 Hitsauksen suoritus 

Tutkimushitsaus suoritetaan tuotannon yhteydessä, jotta hitsaustyön suoritus kuvaa 

parhaiten käytössä olevaa menettelyä ja koejärjestelyt eivät vie robottia pois normaalista 

tuotannosta. Tuotannollisessa pihtirungon hitsauksessa olevat ongelmakohdat ovat helposti 

tunnistettavissa ja analysoitavissa rutinoiduista toimintatavoista johtuen. Nykyisen AR-45 

pihtirungon hitsauksessa silloitushitsaus suoritetaan käyttäen hitsauskiinnittimiä, josta 

kokoonpantu runko kiinnitetään robottihitsausaseman kappaleenkäsittelylaitteeseen. 

Robotisoidun hitsauksen jälkeen pihtirunko irrotetaan hitsauskiinnittimestä ja 

viimeistelyhitsataan. Pihtirunko koostuu piena- ja nurkkaliitoksista, minkä 

valmistuspiirustus on esitetty liitteessä 2. Tuotannollisesta hitsauksesta kellotetaan 

hitsaukseen kuluvat käsittelyajat ja laskennallisesti parametrien avulla kaari- ja 

kaarisivuajat. Kellotetuista ja laskennallisista ajoista lasketaan kaariaikasuhde ja tulkitaan 

pihtirungon hitsauksen osa-ajat. Aikojen ja kaariaikasuhteen avulla tutkitaan pihtirungon 

kehityskelpoisia hitsausliitoksia käyttäen apuna suunnittelussa laadittuja hitsauspiirroksia ja 

ohjeita hitsaukselle, joita verrataan toteutuneeseen suorittamiseen. Pihtirunko hitsataan ja 

hitsauksen aikana tulokset kirjataan mittauspöytäkirjaan, joka on esitetty liitteessä 3. 

Mittauspöytäkirjasta on luettavissa silloitushitsauksen paikat ja niiden järjestys, sekä 
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mittauspöytäkirjan toisesta osasta robotisoidun hitsauksen aikana kirjatut havainnot 

hitsausjärjestyksestä ja hitsaussuunnista sekä yhteenvetona tuotannolliset lukuarvot, jotka 

toimivat vertailupohjana uuden konstruktion valmistettavuuden arvioinnissa. 

  

6.2.1 Tuotannollinen hitsaus 

Tuotannollinen hitsaus aloitetaan työmääräimen käsittelyllä ja valmistuspiirustusten 

tarkastuksella, jonka aikana tarkastetaan liitettävät osat ja niiden vastaavuus työmääräimeen 

kirjattuun rakenteeseen. Tuotannollinen silloitushitsaus suoritetaan seuraavassa 

järjestyksessä: 

- hitsauskiinnittimen nosto käsittelypöydälle 

- pohjalevyn paikoitus hitsauskiinnittimeen 

- sivulevyjen paikoitus pohjalevyyn 

- päätylevyjen paikoitus kotelojen väliin 

- etulevyjen keskitys kotelorakenteeseen. 

 

Siltahitsien paikat ja silloitusjärjestys ovat esitetty kuvasssa 18. Silloitushitsaus tehdään 

hitsauskiinnittimessä, joka on AR-45 -pihtirungolle soveltuva. Hitsauskiinnitin koostuu 

levystä, johon on liitetty pohja-, sivu-, ja päätylevyjen paikoittavat elementit. 

Silloitushitsauksessa operaattori valitsee siltahitsien paikat, missä hänen valintaan vaikuttaa 

levyjen kohtisuoruus suhteessa pohjalevyyn. 

 

 

Kuva 18. Siltahitsien paikat (X) ja niiden hitsausjärjestys levykohtaisesti. 
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Silloitushitsauksen jälkeen pihtirunko irroitetaan silloitushitsauskiinnittimesta ja nostetaan 

puominostinta käyttäen robottiasemalle. Robotisoituun hitsaukseen siirryttäessä pihtirunko 

kiinnitetään kappaleenkäsittelylaitteeseen puristimien ja paikoitusnastojen avulla. 

Robottihitsaus suoritetaan seuraavalla hitsausjärjestyksellä: 

- päätylevyjen hitsit 

- kotelon sisäpuoliset hitsit 

- käsittelypöytä käännetään 45-astetta 

- jalkoasennossa olevat pienaliitokset 

- käsittelypöytä käännetään vastakkaiseen suuntaan 90-astetta 

- loput jalkoasennossa olevat pienaliitokset 

- etulevyn ja sivulevyn väliset nurkkaliitokset 

- runko käännetään asentoon pohjalevy ylöspäin 

- pohjapuolen kaikki hitsit. 

 

Viimeisessä vaiheessa hitsataan pohjapuolen hitsit, joihin lukeutuu kotelon sisäpuolella 

olevat etulevyn hitsit ja sivulevyn ja pohjalevyn väliset kolot. Hitsausjärjestys ja hitsien 

suunnat ovat esitetty kuvassa 19. 

 

 

Kuva 19. Robotisoidun hitsauksen palkojärjestys ja hitsaussuunnat. 

 

Robotisoidun hitsauksen jälkeen pihtirunko nostetaan robottiaseman vieressä olevalle 

aputasolle, jossa suoritetaan rungon viimeistely. Viimeistelytyövaihe sisältää sivulevyn ja 

pohjalevyn kolojen täytöt. 
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6.3 Valmistettavuuden arviointi ja havainnot 

Silloitushitsauksessa huomioissa keskitytään suurien railojen täyttöihin, joita on 

päätylevyjen päissä, etujen päissä ja sivulevyn ja pohjalevyn välisessä puoli V-railossa. 

Edellämainituista kohdista rakeenteellisia ongelmia on havaittu etulevyn päissä ja 

pohjalevyn puoli-V railossa. Ongelmien seurauksesta on johtunut särönkasvu ja sivulevyn 

katkeaminen. Pääsääntöisesti siltahitsit sijoitetaan levyjen päihin ja nurkkiin. Muissa 

huomioissa keskitytään ergonomianäkökohtaan, jossa on havaittu käsittelypöydän olevan 

liian matala. Matala työskentelytaso hankaloittaa silloitustyötä ja heikentää hitsaustyön 

laatua. 

 

Pihtirungon robotisoidussa hitsauksessa hitsausjärjestyksellä ja hitsaussuunnilla ei ollut 

kvalitatiivisien tutkimusten valossa havaittavia haittavaikutuksia 

hitsausmuodonmuutoksissa, sillä hitsattu pihtirunko täyttää sille asetetut mitta- ja 

toleranssivaatimukset. Kuten silloitushitsauksessa myös robotisoidussa hitsauksessa 

huomioissa kiinnitytään sivulevyn ja pohjalevyn alapuoliseen hitsiin, johon lyhyelle 

matkalle tehdään suuren a-mitan omaava hitsi useassa työvaiheessa. Toinen huomioitava 

menettely on etulevyn ja sivulevyn välinen nurkkaliitos, jonka hitsaukseen käytetty aika on 

lähes yhtä suuri kuin muihin hitsausliitoksiin käytetty aika yhteensä. Ajat arvioidaan 

kellotuksen avulla. 

 

Pihtirungon yksityiskohtainen valmistettavuuden arviointi aloitetaan sivulevyn yläpuolisen 

hitsin tarkastelulla. Syynä hitsin tarkasteluun on hitsausliitoksen suuri railotilavuus, johon 

hitsauslisäaineen tuonti suoritetaan vaaputtamalla yhtä palkoa käyttäen. Suuri railotilavuus 

ja suoritustekniikka johtavat korkeaan palkokohtaiseen hitsausaikaan. Samalla kyseinen 

nurkkaliitos annetuilla levypaksuuksilla ja mitoilla on hankala toteuttaa robotisoidussa 

hitsauksessa, mikä ilmenee vajaana tai ylisuurena hitsinä, jos levyaihiot eivät saavuta 

annettuja tarkkuuksia. Kartoitushitsauksessa huomataan myös etulevyn pään olevan 

ongelmallinen silloitushitsauksen kannalta etulevyn jyrkän päädyn vuoksi, joka joudutaan 

silloitusvaiheessa hitsaamaan useaan kertaan. Kohdassa on myös ongelmallista, että 

hitsausliitos on vaikea liittää jouheasti päällekäisliitoksessa, jolla kuvataan etulevyn päässä 

olevaa liitosmuotoa. Kun liittymä ei ole jouhea, antaa se mahdollisuuden lovivaikutukselle 

ja alun mahdolliselle särönkasvulle.  Sivulevyn ja etulevyn välisen nurkkaliitoksen leikkaus 

mittoineen on esitetty kuvassa 20. 
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Kuva 20. Etulevyn ja sivulevyn välisen nurkkaliitoksen poikkileikkaus. 

 

Pohjalevyn ja sivulevyn välinen hitsi on toinen kehittämiskohteista, jossa arviointi aloitetaan 

tarkastelemalla hitsausliitokseen käytettyä valmistustekniikkaa. Kehitystyön syynä on 

hitsausliitokseen syntyneet halkeamat, jotka ovat aiheuttaneet reklamaatioita ja 

takuukorjauksia. Suurin valmistustekninen ongelma alapuolisessa hitsissä on suuri a-mitta 

ja railon lyhyt pituus sekä väärä silloittaminen ja/tai hitsaaminen. Suuri railotilavuus vain 

täytetään, jotta se saadaan näyttämään asiakkaan silmissä hyvältä. Liitoksen hitsaus 

suoritetaan silloituksessa, robotisoidussa hitsauksessa ja vielä jälkityönä käsinhitsauksena, 

joka mielletään viimeistelyksi. Kun viimeistely on suoritettu, ei liitos toteuttanut 

piirrosmerkissä olevaa juohevaa liittymää. Hitsin pohjapalko on siltahitsi, jonka paikka on 

suoraan jännityshuipun päällä. Siltahitsi on herkkä hitsausvirheille, jotka vain heikentävät 

rakennetta kohdasta, josta sen pitäisi olla mahdollisimman luja. Tässäkin liitoksessa 

virheiden syntymahdollisuutta korostetaan huonolla työergonomialla. Sivulevyn ja 

pohjalevyn alapuolinen hitsausliitos on esitetty kuvassa 21. 
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Kuva 21. Pohjalevyn ja sivulevyn välinen puoli V-railo. 

 

Huomioitavia asioita pihtirungon kartoitushitsausta suoritettaessa ovat lukuisat siltahitsit 

levyjen päihin ja jännityshuippujen kohdille, sekä suuret railotilavuudet sivulevyn ja 

etulevyn välissä, jotka aiheuttavat viimeistelytoimenpiteitä ja kasvattavat käsittelyyn 

kuluvaa aikaa. Lämmöntuonnilla kasvatetaan rakenteeseen syntyviä sisäisiä jännityksiä ja 

voidaan aiheuttaa rakeenkasvua. Ilmiöt eivät ole näkyviä ja voivat vaatia dynaamisesti 

kuormitetulta rakenteelta jälkikäsittelyä. Rakeenkasvun ja sisäisten jännitysten syntymisen 

vuoksi lämmöntuonnin on oltava ohjearvojen mukainen kyseiselle rakenneteräkselle, vaikka 

sen hitsattavuus on hyvä. Kartoitushitsauksen tuloksilla tuetaan pihtirungossa esiintyvien 

virheiden alkuperää ja asiakkailta saatua palautetta, millä todennetaan ongelmakohtien 

olevan konkreettisia ongelmia valmistettavuuden kannalta. 

 

6.3.1 Vertailukriteerit 

Vertailukriteereiksi valitaan lukuarvot, joilla kuvataan parhaiten muutoksien avulla 

saavutettuja hyötyjä kokonaisvaltaisesti tuottavuuden kannalta. Hitsauksen aikana tulokset 

mitataan ja kirjataan pöytäkirjaan. Robotisoidun hitsauksen tuotannolliset lukuarvot ovat 

esitetty taulukossa 4. Lukuarvot toimivat konstruktiomuutetun pihtirungon 

vertailukriteereinä valmistuksellisten havaintojen lisäksi. Tuotannolliset luvut saadaan 

laskettua mitattujen arvojen ja hitsausparametrien avulla. 
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Taulukko 4. AR-45-pihtirungon hitsauksen tuotantoluvut robottihitsausasemassa. 

Parametri Tulos 

Vaiheaika (s) 5863 

Kaariaika (s) 2732 

Kaarisivuaika (s)  615 

Käsittelyaika (s) 1930 

Apuaika (10 %) 586 

Kaariaikasuhde (%) 47 

Hitsiainemäärä (kg) 4,1 

Hitsiaineentuotto (kg/h) 5,4 

 

Yhden AR-45 pihtirungon valmistukseen käytetty aika on 5863 sekuntia, johon ei laskettu 

hitsauskiinnittimen asennukseen kuluvaa aikaa silloitusvaiheessa. Kaariaika lasketaan 

hitsiainemäärän ja hitsiaineentuoton osamäärästä, mikä on 2732 sekuntia. Hitsiainemäärän 

laskentaan käytetään apuna valmistuspiirustukseen merkittyjä hitsien piirrosmerkkejä, 

joiden todelliset mitat tarkastetaan toteutuneista hitseistä. Hitsiaineentuotto lasketaan 

käytetyn langanhalkaisijan (1,2 mm), hyötyluvun (0,53) ja langansyöttönopeuden (10,2 

m/min) tulona. Laskennalliseksi hitsiainemääräksi saadaan 4,1 kg railotilavuuksien mukaan. 

Kaarisivuaika lasketaan robottiohjaimelta saadun suoritusajan ja laskennallisen kaariajan 

erotuksena, josta kaarisivuajaksi saadaan 615 sekuntia. Käsittelyyn kuluva aika kellotetaan 

sekuntikellon avulla, mihin käytetty aika on 1930 sekuntia. Apuaika otetaan huomioon 

prosenttiosuutena, joka Auramolla on 10 %. Kaariaikasuhde lasketaan kaariajan ja vaiheajan 

osamääränä, joka on 47 %. (Lukkari 2007, s. 6; Stenbacka 2011, s.67-73.)  
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7 PIHTIRUNKOJEN KONSTRUKTIOIDEN VERTAILU 

VALMISTETTAVUUDEN PARANTAMISEKSI 

 

 

Pihtirunkojen erilaisten konstruktioiden vertailutarkastelussa keskitytään sivulevyn ylä- ja 

alapuolisen hitsausliitoksen hitsattavuuden parantamiseen. Konstruktiovertailussa 

keskitytään erityisesti pihtirungon rakenteelliseen hitsattavuuteen. Rakenteellista 

hitsattavuutta parantamalla pyritään kasvattamaan konstruktion lujuutta. Tehtyjen 

muutosten avulla pyritään vaikuttamaan osien muotoiluun, hitsausliitoksiin vaikuttavien 

voimien suuntiin ja hitsien sijoitteluun (Eskelinen & Karsikas, 2013, s. 50). 

Konstruktiovertailu suoritetaan vanhan pihtirungon kartoitushitsauksen ja 3D-mallin välillä 

ehdotettujen pihtirungon konstruktioiden muutosten kanssa. Kolmiulotteisen mallin 

tarkastelussa käytetään railogeometrioita kuvaavia esimerkkejä, jotka havainnollistavat 

railogeometrioiden muutoksia. Rakenteellisen tarkastelun rinnalla tutkitaan myös 

hitsausprosessissa kehitettäviä toimenpiteitä. Valmistuksellisessa hitsattavuuden 

tarkastelussa läpi käydään menetelmiä, jotka ovat järkeviä Auramo Oy:n käyttöön. 

Menetelmien pääpainot ovat sulatustehoa kasvattavissa menetelmissä, joilla kaariaikaa 

saadaan lyhennettyä. Menetelmäehdotuksissa huomioidaan prosessin soveltuvuus 

kokonaisvaltaisesti Auramon tuotteisiin. Soveltuvuudessa huomioidaan myös prosessin 

vaatima investointitarve ja sen käyttöönoton laajuus. 

 

7.1 Vaihtoehtoiset konstruktiot 

Rakenteellisessa tarkastelussa otetaan huomioon pihtirungon toiminnalliset ominaisuudet ja 

tehtaalla olevat valmistukselliset rajoitteet. Tavoitteena on, että runko pystytään edelleen 

valmistamaan Auramon omissa tiloissa ilman suurempia lisäinvestointeja. Oikeanlaisella 

osien muotoilulla pyritään eliminoimaan hitsauksessa syntyvät virhemahdollisuudet ja 

helpottamaan jouhean hitsin tekoa. Hitsattua rakennetta tutkitaan erilaisten 

konstruktiomuutosten avulla. Rakenteellisen tarkastelun tarkoituksena on tutkia, 

parannetaanko hitsattavuutta rakenteellisilla muutoksilla. Rakenteelliset ratkaisut eivät 

kuitenkaan saa aiheuttaa muutoksia pihtirungon toiminnallisiin ominaisuuksiin. 
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7.1.1 Sivulevyn ja etulevyn nurkkaliitos 

Tarkastelu aloitetaan tutkimalla vaihtoehtoisen valmistusmenetelmän käyttöä, jossa 

hyödynnetään edelleen levystä valmistettuja osia. Vaihtoehtoisessa valmistusmenetelmässä 

etulevy ja sivulevyt yhdistetään yhdeksi osaksi ja särmätään käytettävään muotoon. 

Vaihtoehtoisen valmistusmenetelmän käytöllä vältytään kokonaan nurkkaliitoksen 

hitsaukselta. Muutoksella vähennetään ratkaisevasti hitsaukseen kuluvaa aikaa ja 

hitsauksessa syntyviä muodonmuutoksia sekä sisäisiä jännityksiä. Teoriassa 25 mm levy on 

mahdollista taivuttaa, mutta materiaalin on oltava särmättävä ja taivutussäde on valittava 

riittävän suureksi. Jos taivutus pystyy täyttämään edellä mainitut ehdot, se on mahdollinen 

toteuttaa. Taivutuksen vaatima kulma kyetään tuottamaan ilman lämmitystä, mutta 

särmäyksessä mennään kuitenkin särmärin painimen ja vasteen keston rajoilla. Kun levy 

taivutetaan, joudutaan luopumaan sivulevyjen ja etulevyn muodostaman kotelon 

paperirullaa mukailevasta muodosta. Muodonmuutos kasvattaa rungon paksuutta keskeltä 

30 mm. Pihtirungon paksuuden kasvattaminen vähentää trukin jäännöskapasiteettia. 

Levymateriaalin vaatima suuri taivutussäde vaikuttaa myös leuan nivelpisteiden paikkoihin, 

sillä taivutuslinjan tangenttisuora osuu leuan kiinnityspisteen linjalle. Särmätty vaihtoehto 

on poissuljettu vaihtoehto ajateltuna pihtirungon valmistettavuutta. Suurimpana syynä 

vaihtoehdon eliminoimiseen on nostokapasiteetin lasku, kun valmistettavan osan syystä 

kuorman painopiste on siirtynyt eteenpäin. Pihtirungon särmäämällä toteutettu kotelomuoto 

on esitetty kuvassa 22. (Honkola 2016.) 

 

 

Kuva 22. Särmätty konstruktio. 
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Särmäämällä toteutettu rakenne ei toiminut toiminnallisten vaatimusten osalta toivotulla 

tavalla. Etulevy ja sivulevyt liitetään toisiinsa hitsaamalla, jos käytössä olevat osat ovat 

levyosia. Hitsattava nurkkaliitos toteutetaan levymateriaalejen paksuuksien rajaamia ehtoja 

käyttäen. Levymateriaalien paksuudet valitaan lujuuslaskelmien perusteella, jossa etulevyn 

paksuus määräytyy tarvittavan taivutusvastuksen perusteella ja sivulevyn paksuus 

nivelpisteen vaippaan vaikuttavan kuormituksen perusteella. Ainepaksuuden ohentaminen 

lujempia teräksiä käyttämällä ei saavuta valmistuksellista etua, sillä ainevahvuudet 

joudutaan edelleen pitämään samoina. Suurlujuusterästen käyttäminen pihtirungon 

rakenteessa kasvattaa kuitenkin tuotteen suorituskykyä (Nummela 2016). Nivelpisteeseen 

kiinnittyvän akselin pintapaine ja etulevyltä vaadittu jäykkyys ovat ainevahvuuksia rajaavia 

tekijöitä. Railon geometria on valittu levymateriaalien perusteella. Etulevyn paksuus on 

hitsin z-mitta ja etulevyn leveys on hitsin kaksinkertainen z-mitta vähennettynä kotelon 

leveydellä. Hitsi hiotaan jouheaksi hitsauksen jälkeen markkinoinnillisista syistä, joten hitsi 

on mitoitettu aikoinaan ylisuureksi (Uimi 2016). Railogeometriaa ja liitosmuotoa 

tarkastellaan tarkemmin paremman valmistettavuuden vuoksi.  

 

Vaihtoehtoinen hitsaamalla toteutettu konstruktio on esitetty kuvassa 23, jossa etulevy 

tiputetaan sivulevyjen väliin. Ratkaisun avulla railotilavuus pienenee, jonka vuoksi 

hitsausnopeutta voidaan kasvattaa railon vaatiman pienemmän hitsiainemäärän vuoksi. 

Menettely johtaa suoraan tehtäväajan ja tuotteen läpimenoajan pienenemiseen. Ongelmana 

liitosmuodossa on sen vaatima tarkkuus levyosille. Esimerkiksi etulevyn taivutuksellinen 

virhe ja sivulevyn käyryys vaikuttavat railogeometrian muutokseen. Samalla kulman 

jouheasta muotoilusta joudutaan luopumaan ja jälkityön määrä pysyy lähes samana.  Tämä 

johtuu sivulevyn terävän särmän hiomisesta matalaksi. Yhteenvetona muutos johtaa 

epäonnistuneeseen hitsiin levyosille asetettujen tarkkuuksien vuoksi ja tarpeettomiin 

korjaustöihin sekä jälkitöihin. Muutos ei ole konkreettisesti otettava vaihtoehto lisääntyneen 

työmäärän vuoksi. 
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Kuva 23. Kavennettu ja sivulevyjen väliin tiputettu etulevy ja sen railomuoto. 

 

Etulevyn leventämistä tarkastellaan samalla railotilavuudella kuin etulevyn kavennetulla 

mallilla. Levennyksellä vähennetään levyosilta vaadittuja tarkkuuksia, mutta jättää edelleen 

suuren jälkityön etulevyn särmän hiomisen muodossa. Etulevyn levennyksen seurauksena 

valmistunut railon poikkileikkaus on esitetty kuvassa 24. Tuotteen keskeneräiseksi 

jättäminen robottihitsauksen jälkeen ei ole suotavaa, koska se lisää aina jälkitöiden määrää 

ja nostaa kustannuksia. Haittavaikutukset ja hyödyt summattuna sivulevyn levennys ei ole 

vaihtoehtoinen valmistettavuutta parantava menetelmä ellei kotelon päälle kehitetä erillistä 

paperirullaa suojaavaa lisävarustetta. 

 

 

Kuva 24. Levitetty ja sivulevyjen päälle asetettu etulevy ja sen railomuoto. 
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Vaihtoehtoisten valmistusmenetelmien ja liitosmuotojen vertailua pihtirungon etulevyn ja 

sivulevyn välistä liitosta tutkittaessa korostuvat vanhan menettelyn edut. Nykyisillä 

menetelmillä valmistettu runko kannattaa vahvasti Auramon markkinoinnillista 

näkökulmaa. Vaikka hitsattava railotilavuus on kohtuullisen suuri, mahdollistaa se 

suuremmat tarkkuusvaihtelut levyosissa. Railoa voidaan seurata vaaputuksen aikana 

sähköisesti. Sähköisessä seurannassa tarkastellaan hitsausparametrien vaihteluita, joiden 

mukaan polttimen liikkeitä korjataan robotin rataohjaukseen. Sivulevyn ja etulevyn välistä 

hitsiä ei kannata muuttaa kyseisellä levyrakenteella ja käytössä olevalla 

valmistusmenetelmällä. Kannattamattomuuden syynä on konservatiivinen 

markkinointinäkökulma kulman pyöristämisen suhteen. Riittävää kulman pyöristystä ei 

voida vaihtoehtoisilla liitosmuodoilla ja railogeometrioilla toteuttamaan ilman jälkitöitä. 

Muutostöiden johdosta robotisoitu hitsaus hankaloituu epäsopivan railogeometrian vuoksi, 

jonka vuoksi vaihtoehtoisten valmistusmenetelmien tarkastelulle on syytä. Metsäkoneissa 

samantyyppisissä rakenteissa on käytetty valuosien ja levyosien yhdistelmiä. Valuosien 

käyttäminen voi myös ratkaista pihtirungon valmistettavuuden ongelmat. Valuosia voi 

esimerkiksi käyttää osavaluina tai kokonaisina valuosina. (Korhonen 2011, s. 5; Meskanen 

2009, s. 7-8.) 

 

7.1.2 Pohjalevyn ja sivulevyn pienaliitos 

Tarkastelu aloitetaan mallilla, jossa pohjalevyn päät ovat taivutettu. Kuvassa 25 on esitetty 

särmätty malli liitoksen toteuttamiseksi. Särmätyssä vaihtoehdossa pohjalevy taivutetaan 

mukailemaan sivulevyn muotoja. Muotoilu siirtää hitsin päättämisen pois sivulevyn 

jännityshuippualueelta ja tukee sivulevyä siihen kohdistuvilta kuormituksilta. Kun hitsin 

päättäminen viedään pois jännityshuipun alueelta, eivät hitsauksen lopettamisen 

seurauksena syntyvät virheet johda lovivaikutukseen ja särön kasvuun. Taivutus on 

mahdollista tehdä, mutta se lisää yhden työvaiheen pohjalevyn käsittelyyn. Särmätyssä 

vaihtoehdossa vältytään vanhassa pihtirungossa olevan suuren railon täytöltä. Särmäyksellä 

vähennetään jälkityön määrää. Valmistuksellisesti särmäys on täysin mahdollinen 

vaihtoehto, mutta pihtirunkoon kiinnittyvät muut osakomponentit eivät mahdu enää 

kiinnittymään. Taivutettavaa pituutta lyhennettäessä kappaletta ei enää ole mahdollista 

valmistaa särmärillä käytettävillä työkaluilla. Tämä johtuu vapaataivutuksessa käytetystä 

leveästä vastimesta. Särmätty pohjalevy-vaihtoehto ei toteuta pihtirungolle asetettuja 
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kriteereitä siihen kiinnittyvien osakomponenttien vuoksi, joten se ei kelpaa 

konstruktiomuutettuun pihtirunkoon.     

 

Kuva 25. Pohjalevyn särmätty malli. 

 

Taivutuksen käyttö pihtirungossa olevan pohjalevyn ja sivulevyn välisessä hitsausliitoksessa 

ei ole mahdollinen, joten hitsattua rakennetta tarkastellaan tarkemmin. Tarkasteluun 

otettavia hitsattuja vaihtoehtoja ei ole paperirullapihdiltä vaadittujen toiminnallisten 

kriteerien ja siinä käytettyjen levymateriaalien vuoksi useita. 

 

Tarkasteluun otetaan niin sanottu kompromissivaihtoehto. Vaihtoehdossa pohjalevyn reunaa 

tuodaan niin lähelle nivelpistettä kuin on mahdollista. Reunan siirtämistä rajaa korvaan 

kiinnittyvä puristussylinteri. Kun pohjalevyn ja sivulevyn välinen hitsausliitos on lähellä 

nivelpistettä, liitokseen vaikuttavat voimat ovat pienempiä ja hitsiin kohdistuva 

taivutusmomentti on vähäinen. Vaihtoehdossa pohjalevyä pidennetään pitkänleuan puolelta, 

jotta sisempi sivulevy saa lisätukea suuremman taivutusvastuksen ansiosta. Samalla 

railogeometria muutetaan puoli V-railosta pienaan, jolla optimoidaan hitsissä käytetty a-

mitta, millä vaikutetaan hitsausajan ja käsittelyajan lyhenemiseen. Osageometrian vuoksi 

kompromissivaihtoehdossa ei ole mahdollista sijoittaa lukuisia siltahitsejä jännityshuipun 

alueelle.  

 

7.1.3 Muut valmistettavuutta parantavat rakenteelliset muutokset 

Konstruktiomuutetun pihtirungon valmistettavuutta parannetaan pieniä rakenteellisia 

muutoksia hyödyntäen. Pieniin rakenteellisiin muutoksiin luetaan levyosien 
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itsepaikoittuvuus osien geometristen muutosten avulla sekä hitsien sijoittaminen 

kuormituksen kannalta suotuisiin paikkoihin. 

 

Etulevyssä rakenteelliset muutokset keskittyivät levyn päihin. Levyn päissä olevat kulmat 

ovat terävät, mistä etulevy hitsataan kiinni sivulevyihin. Edellämainittu geometria ei 

mahdollista hitsin hitsaamista kokonaan robotisoidusti, vaan usein hitsin päät joudutaan 

hitsaamaan silloitusvaiheessa. Ratkaisuna levyn pään terävään kulmaan on loiva pyöristys. 

Sillä mahdollistetaan koko etulevyn hitsaamisen robotisoidusti koko pituuden matkalta. 

Huomioiden myös hitsauksen lopetuksessa syntyvät virheet etulevyä pidennetään. 

Pidennyksellä vaikutetaan hitsauksen päättämisen siirtymiseen pois jännityshuipun alueelta, 

mistä seuraa pienempi taivutusmomentin vaikutus etulevyn päihin. Etulevyn paikoitus 

toteutetaan etulevyn taivutuksen ja sivulevyn yläreunan leikatun muodon avulla niin, että 

levy paikoitetaan keskitetysti sivulevyjen muodostamaan kanoottiin. Sivulevyyn 

muotoillaan paikoittava muoto, joka auttaa etulevyn kohdistamisessa. Hitsauksen aikana 

merkin on tarkoitus sulaa, jotta se ei käytössä aiheuta lovivaikutusta sivulevyyn. 

 

Sivulevyjen ja pohjalevyn välinen poikittainen hitsi tuodaan niin lähelle leuan nivelpistettä 

kuin on mahdollista puristussylinterin työalueen rajoissa. Hitsin oikeanlaisella 

sijoittamisella pyritään vähentämään liitokseen kohdistuvaa taivuttavaa momenttia. 

Suunnitelussa liitoksen siirron yhteydessä havaitaan, että itsepaikoittuvuus on olennainen 

tekijä sekä mahdollista toteuttaa. Itsepaikoittuvuus johtaa käsittelyajan lyhentymiseen. 

Ratkaisu itsepaikoittuvuudelle haetaan pohjalevyn muotoilulla, joka toimii myös muiden 

osien paikoittavana alustana. Pohjalevyyn lisätään kolot, joihin sivulevyt asetetaan 

paikalleen annettujen mitta- ja toleranssivaatimusten mukaisesti.  

 

Päätylevyn asemointiin suunnitellaan itsepaikoittuvat liitokset ja päätylevyn J-railo 

muutetaan pienaksi. Itsepaikoittuvuuden aikaansaamiseksi on päätylevyn muotoon lisättävä 

paikoittavia geometrioita, jotta se asettuu pohjalevyyn suunniteltuun muotoon. Paikoittavien 

geometrioiden suunnittelussa otetaan huomioon plasmaleikkauksen ja levymateriaalien 

tarkkuusvaihtelut välyssuunnittelun muodossa. Itsepaikoittuvuudella päätylevyissä 

nopeutetaan niiden asemointia ja taataan päätylevyjen oikeat etäisyyden toisistaan, jotta 

myöhemmin asennusvaiheessa kääntöhydrauliikka on asennettavissa oikein. Railomuodon 

muutoksen syynä on konstruktiomuutoksen seurauksena tehty päätylevyn madallus. 
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Muutoksella mahdollistetaan hitsin hitsaamisen pienana niin, ettei hitsinpinta tarvittavalla a-

mitalla ole muiden komponenttien tiellä. 

 

7.2 Vaihtoehtoiset menettelyt 

Valmistuksellisissa prosessia kehittävissä ehdotuksissa tarkastellaan sulatustehokkaita 

prosesseja ja tehokkaampia menetelmiä. Valmistuksellisessa hitsauksen tarkastelussa 

keskitytään robotisoidun hitsauksen ja silloitushitsauksen suorittamiseen kriittisiltä alueilta 

ja niiden kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin. Silloitushitsausta pyritään kehittämään 

oikeaoppisella suoritustekniikalla. Robotisoitua hitsausta tarkasteltaessa keskitytään 

pihtirunkoon soveltuviin sulatustehokkaisiin prosessiehdotuksiin. Syy robotisoidun 

hitsauksen tehostamiseen on hitsaustyöhön käytetty aika, joka on suhteellisen korkea 

verrattuna silloitushitsaukseen käytettyyn aikaan. Tehokkaampien prosessien ja 

menettelyjen avulla alennetaan kaariaikaa ja kaarisivuaikaa. Sulatustehokkaiden prosessien 

käyttöönotto ja täydellisen silloitushitsauksen ohjeistukselta vaaditaan kuitenkin 

jatkotutkimuksia, joten tarkastelussa painotetaan prosessia kehittäviä ehdotuksia. 

 

7.2.1  Silloitushitsaus 

Silloitushitsauksen kartoituksessa huomataan, että lukuisia siltahitsejä sijoitetaan levyjen 

päihin. Siltahitsit sijaitsevat pihtirungon ongelmakohdissa. Rakenteellisten muutosten avulla 

pyritään estämään siltahitsien väärä sijoittelu jännityshuippujen alueelle, johon hitsauksen 

lopettamisen seurauksena syntyvien virheiden sijainti ei ole sallittua. Rakenteellisilla 

muutoksilla ei kuitenkaan täysin ehkäistä siltahitsien synnyttämiä virheitä muualla 

rakenteessa. Syytä on myös tarkastella silloitushitsauksen suoritustekniikkaa, jossa 

operaattorille painotetaan, ettei siltahitsejä saa sijoittaa hitsin aloitus- tai lopetuskohtiin, eikä 

ahtaisiin nurkkiin. Lisäksi silloitushitsauksen aikana on tehtävä kaikki mahdolliset 

toimenpiteet, jotta robotisoidun hitsauksen jälkeen pihtirunko on valmis jatkamaan 

seuraavaan tuotantosoluun. Tällä tarkoitetaan hitsausliitosten hitsaamista, joita ei 

robotisoidusti pysty tai kannata hitsata. Esimerkiksi konstruktiomuutetussa pihtirungossa 

pohjalevyn päädyt levypaksuudelta hitsataan silloitusvaiheessa. Silloitushitsauksesta on 

tehtävä ohjeistus, jotta operaattoreiden välisessä suoritustekniikassa ei synny eroja ja 

siltahitsien virhemahdollisuudet ja niiden vaikutus konstruktion lujuuteen on minimoitu. 

Silloitusohjeen yhteyteen on liitettävä päivitetyt WPS-ohjeet hitseistä, jotta silloitushitsaaja 

pystyy tarkistamaan hitsausparametrit. Parametrien tarkastuksella hän välttää mahdollisten 
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kylmähalkeamien syntymisen. Silloitushitsauksen kehittämisellä on vaikutus käsittelyajan 

lyhentämieseen, mikä vaikuttaa hitsausajan lyhenemiseen. 

 

7.2.2 Robotisoitu hitsaus 

Rakenteellisessa tarkastelussa keskitytään tekijöihin, jotka ovat osien muotoilu, voimien 

vaikutus hitsausliitoksissa ja hitsien sijoittelu. Rajoittavien tekijöiden vuoksi konstruktion 

valmistettavuutta pystytään parantamaan vain osittain, käyttäen apuna valmistus- ja 

kokoonpanoystävällisen suunnittelun metodeja. Muutoksien avulla ei pystytty pienentämään 

lisäaineen tarvetta, koska konstruktiomuutettu runko on leveämpi kuin edeltäjänsä ja 

lujuuden parantaminen vaatii pidempiä hitsausliitoksia. Katkohitsauksen käyttöönottoa 

tarkastellaan myös osassa hitsausliitoksista. Sitä ei kuitenkaan pystytä hyödyntämään 

vaativien liitostyyppien vuoksi. Valmistuksellisessa tarkastelussa on syytä keskittyä 

tarkastelemaan tehokkaampia hitsausprosesseja, jotta robotisoidun hitsaukseen käytetty aika 

on optimoitu ja pihtirunko on tuottavasti valmistettavissa. Tuottavuutta nostetaan ja 

kaariaikaa pienennetään sulatustehon kasvattamisella tai tehokkaampien menetelmien 

käytöllä. 

 

Yksi robotisoidun hitsauksen tehostamiskeinoista on täytelangan käyttö, jolla kasvatetaan 

sulatustehoa. Täytelangan käytöllä hitsiaineentuottoa kasvatetaan, jonka ansiosta 

hitsausnopeutta voidaan kasvattaa. Prosessioptimoinnin tuloksena voidaan saavuttaa 22 % 

suuruiset kustannus säästöt verrattuna umpilangalla hitsaamiseen. Hitsausnopeuden 

kasvattamisella vaikutetaan hitsausajan lyhenemiseen, mikä kertoo prosessin 

tuottavuudesta. Täytelangan käytöllä vaiheaika lyhenee ja johtaa parempaan kapasiteetin 

käyttöasteeseen robottiasemassa. Sillä tuodaan myös muita etuja, joita ovat roiskeettomuus 

ja matalampi riski reunahaavan synnylle sekä parempi sietokyky sovitusten muutoksille ja 

vaihtelevalle ilmaraolle. Täytelangan käyttö kannattaa menettelyjä, joita käytetään 

pihtirungon osien valmistuksessa sekä annetaan näille levyosille varaa tarkkuusvaihteluiden 

osalta. (Lukkari 2016, s. 14.) 

 

Toinen Auramolle mahdollinen sulatustehoa nostava menetelmä on Froniuksen virtalähteen 

tuoma TIME-prosessista kehitetty Steel Dynamic. Sen synergialinjalla mahdollistetaan 

hitsaaminen korkeilla langansyöttönopeuksilla. TIME:ssä sulatustehoa nostetaan ja 

hitsausnopeutta kasvatetaan, millä kasvatetaan myös tuottavuutta. Ennen TIME:n käyttöön 
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on tarvittu 4-komponenttinen suojakaasu ja suuri langansyöttönopeus, missä 

aineensiirtymiseen käytetään pyörivää valokaarta. Hitsauksen aikana sula valuu railossa, 

jossa tunkeuma synnytetään korkeasyötteisen lisäainelangan avulla. Prosessina vanha TIME 

on todella raju, mutta Fronius on onnistunut yksinkertaistamaan prosessia. Nykyisessä 

prosessissa on käytössä tavalliset suojakaasut. Froniuksen Steel Dynamic synergialinjan 

käytössä aineen siirtymiseen voi käyttää useaa eri kaarityyppiä. Perusideana on kuitenkin 

käyttää korkeita langansyöttönopeuksia suurella suutinetäisyydellä, jolla mahdollistetaan 

lisäainelangan esikuumeneminen ja langan helpompi sulaminen. Synergialinjan 

käyttöönotolla sulatustehoa nostetaan noin puolella vastaavaan kuumakaarella hitsattuun 

sulatustehoon nähden. (Lehtomaa 2016; Martikainen 2016b.) 

 

Sulatustehokkaampien prosessien avulla robottiaseman kapasiteettia saadaan kasvatettua ja 

tuottavuutta lisättyä lyhyemmän läpimenoajan myötä. Suurempien hitsausnopeuksien 

vuoksi lämmöntuonti pienenee, jolla vaikutetaan vähäisempien jäännösjännitysten syntyyn. 

Menetelmien käyttöönotolta kuitenkin vaaditaan lisää hitsauskokeita, jonka vuoksi niiden 

käyttöönottoa ei tarkastella kehitetyn konstruktiomuutetun pihtirungon hitsauksessa. 

 

Nykyiset plasmaleikkaamalla valmistetut railot yhdessä sinkopuhalluksen kanssa ovat tällä 

hetkellä täysin riittävät robotisoidun hitsauksen kannalta. Kuitenkin kehitetyn konstruktion 

kaikki hitsausliitokset eivät ole hyvin hitsattavissa robotilla. Tällä asetetaan 

tarkkuusvaatimuksia levyosille ja paikoitukselle. Esimerkiksi etulevyn ja sivulevyn väliseltä 

nurkkaliitokselta vaaditaan tarkuutta levyosien valmistukselta. Vaatimukset johtuvat 

liitosmuodon herkkyydestä railogeometrian muutoksille.  Pihtirungon mitoituksellisista ja 

markkinoinnillisista tekijöistä johtuen nurkkaliitos joudutaan pitämään muuttumattomana. 

Liitosmuodon vuoksi on suoritettava laadun tarkkailua hitsausta edeltäviin työvaiheisiin, 

jotta railon vaatimat tarkkuudet täyttyvät. Kun levyosat täyttävät tarkkuusvaatimukset, hitsi 

tulee täyttämään sille annetun laatuluokituksen. Jatkotutkimuksia on suoritettava 

plasmaleikkauksen mittatarkkuuksien vaihteluiden osalta, jotta leikkausjälki riittää 

toteuttamaan levyosille annetutut toleranssit onnistuneen pihtirungon aikaan saamiseksi. 

Hitsausliitosten hitsausjärjestys toteutetaan vanhassa pihtirungossa järkevästi. Järjestyksen 

toteutuksessa on huomioitu symmetrinen hitsausliitosten toteutus, jonka ansiosta lämpö 

johdetaan tasaisesti rakenteeseen. Osassa hitsausliitoksista on teorian mukaisesta 

hitsaussuunnasta jouduttu tinkimään ahtaista rakenteista johtuen. Osassa hitsausliitoksista 
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hitsataan painopisteen suuntaan kuitenkin symmetriaehdon mukaisesti. Uuden konstruktion 

hitsauksessa ei muuteta hitsausjärjestyksiä tai -suuntia, sillä käytössä olevat menettelyt ovat 

todettu toimiviksi ja tarvetta hitsausjärjestyksien muutoksille ei ole. 

Railonseurantalaitteiston käyttöä pohditaan pihtirungon robotisoidussa hitsauksessa. Sen 

suuren koon vuoksi käyttö ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä pihtirunko sisältää kotelon 

sisäpuolisia hitsejä joihin on jo heikko luoksepäästävyys. 

 

Vanhasta pihtirungosta poiketen konstruktiomuutetussa rungossa hitsin lopetuksia siirretään 

ongelmakohtien alueella, minkä avulla parannetaan pihtirungon väsymisenkestävyyttä. 

Pienempi lämmöntuonti ja hitsin lopetuksesta johtuva virhe ei aiheuta niin suuria sisäisiä 

jännityksiä ja lovivaikutusta kuin vanhalla geometrialla toteutettu runko. Lämmöntuonnin ja 

hitsin lopetuksen vuoksi ei ole tarpeenmukaista käyttää erillisiä lämpökäsittelymenetelmiä, 

jotka nostavat valmistuskustannuksia. Lämpökäsittelyn tarvetta on syytä tarkastella, jos 

ongelmakohdista lähtöisin olevaa särönkasvua havaitaan asiakkailta saaduissa palautteissa 

tai lujuusvaatimukset pihtirungolle kasvavat. Pihtirunko hiotaan hitsauksen jälkeen, jolloin 

voidaan suorittaa hitsigeometrian parannus konehiontatyövaiheen yhteydessä. Geometrian 

muutos parantaa väsymisenkestävyyttä ja se on toteutettavissa työohjeistuksen muutoksella. 
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8 KEHITETYN KONSTRUKTION HITSAUS 

 

 

Kehitetyn konstruktion hitsaus suoritetaan Auramo Oy:n robottihitsausasemassa käyttäen 

samoja käsittely- ja apulaitteita kuin vanhan pihtirungon hitsauksen aikana. Uuden 

konstruktion silloitusvaiheessa ei käytetä hitsauskiinnittimiä. Pihtirungossa osat ovat 

suunniteltu itsepaikoittuviksi, jossa pohjalevy toimii muiden liittyvien osien alustana. 

Itsepaikottuvien liitoksien vuoksi myös asetusaika on lyhyempi. Pihtirungon hitsauksessa 

käytetään täysin samoja hitsausparametrejä, lisäainelankaa ja suojakaasua kuin vanhan 

pihtirungon hitsauksessa. Kartoitushitsauksessa huomataan myös kehityskohteita 

valmistuksellisen hitsauksen puolelta, mutta näihin ongelmiin ei kehitetyn konstruktion 

hitsauksen aikana keskitytä, koska ne vaativat lisätutkimuksia ja hitsauskokeita. Työssä 

parannetaan konstruktiomuutetun pihtirungon rakenteellista hitsattavuutta ja ehkäistään 

ongelmakohdissa esiintyneet valmistuksesta ja suunnittelusta johtuneet ongelmat. Kehitetyn 

konstruktion hitsauksen aikana kirjataan ja mitataan tarvittavat arvot tuotannollisten lukujen 

laskentaa varten, mitkä toimivat valmistettavuuden arvioinnin tukena.  

 

8.1 Kehitetty konstruktio 

Rakenteellisessa tarkastelussa löydetään useita parantamiskeinoja valmistettavuuden 

parantamiseksi käyttäen levyrakennetta. Kuitenkin useat vaihtoehdot joudutaan 

eliminoimaan valmistuksellisista tai konstruktiota rajoittavista syistä. Konstruktiota 

rajoittavia syitä ovat lujuudelliset, mitoitukselliset ja markkinoinnilliset tekijät sekä 

pihtirunkoon liittyvät muut osat tai osakokonaisuudet. Tästä syystä tapauksessa tutkitaan 

vaihtoehtoisten valmistusmenetelmien kannattavuutta pihtirungon valmistuksessa.  

 

 Ensimmäinen yksityiskohta on päätylevyn muutettu geometria itsepaikoittuvuuden 

aikaansaamiseksi. Toinen yksityiskohta on etulevyn pään pyöristys, jolla helpotetaan 

robotisoitua hitsausta. Kolmannessa yksityiskohdassa on sivylevyn muotoon tehty pykälä 

etulevyn paikoituksen helpottamiseksi. Neljännessä kohdassa on poistettu päätylevyssä 

oleva J-railo, millä pienennetään valmistelun määrää. Viimeisessä kohdassa hyödynnetään 

pohjalevyn ja sivulevyn muotoilun avulla osien itsepaikoittuvuutta sekä vähennetään 

esivalmistelun ja jälkityön määrää. 
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Pihtirunkoa pystytään kehittämään yksinkertaisilla rakennemuutoksilla, jotka ovat toteutettu 

valmistusystävällisen suunnittelun kautta. Suunnittelun aikana huomioidaan, että 

rakenteessa on riittävästi tilaa konstruktiomuutoksen jälkeen valmistuksessa käytettäville 

laitteille. Pihtirungon suunnittelussa hyödynnetään itsepaikoittuvia liitoksia, jotka 

mahdollistavat nopean ja luotettavan kappaleiden paikoittamisen. Suunnittelun aikana 

tarkastellaan katkohitsien käyttöä, mutta ne joudutaan hylkäämään kantavien voimahitsien 

vuoksi. Valmistusystävällisen suunnittelun tarkoituksena haetaan ongelmiin ratkaisuja, jotka 

painoittuvat valmistettavuuden puolelle. Heikko valmistettavuus nähdään suurena 

esivalmisteluna ja jälkitöinä sekä lujuudellisina heikkouksina jännityshuippujen alueella 

vanhan pihtirungon hitsauksessa. 

 

Keskeisin parannuksia vaativa kohta on sivulevyn ja pohjalevyn alapuoleinen hitsi, josta on 

lähtöisin pihtirungon korvan murtumat. Hitsausliitosta kehitetään siirtämällä sitä 

puristussylinterin tuottamilta voimilta suotuisaan paikkaan mahdollisimman lähelle 

sylinterin nivelpistettä. Lujuusominaisuuksien tarkastelun yhteydessä liitoksesta 

suunnitellaan valmistusystävällinen itsepaikoittuvuuden muodossa, jolla mahdollistetaan 

hitsin lopetuksen siirtäminen jännityskeskittymän ulkopuolelle.  Hitsin siirtäminen vähentää 

siihen kohdistuvia jännityksiä. Pohjalevyn ja sivulevyn välisessä liitoksessa käytetään 

kuitenkin korotettua hitsiluokkaa. Laskennallisesti kestoikä määritellään normaalin 

hitsiluokan C mukaan. Korotetun hitsiluokan B myötä liitoksen väsymislujuus paranee, 

mutta liitoksen kriittisyyden vuoksi siltä vaaditaan vielä jouheva liittymä, jotta 

lovivaikutusta hitsiin ei synny. Hitsiluokan korottamisella pyritään hitsausvirheiden 

minimointiin eikä niinkään parantamaan hitsin tarkoitukseensopivuutta. Hitsausliitoksen 

laatu varmistetaan robotisoidun hitsauksen erinomaisen toistettavuuden avulla. 

Hitsausliitoksen laatu tarkastetaan hitsauksen jälkeen tehtävällä silmämääräisellä 

tarkastuksella ja a-mitan mittauksella. Hyväksytystä hitsistä ja a-mitan suuruudesta 

operaattori on laittanut merkinnän työmääräimeen, jonka jälkeen pihtirunko on valmiina 

jatkamaan seuraavaan tuotantosoluun. (Nykänen & Björk 2015, s. 291.) 

 

Toinen keskeisessä asemassa olevista kehityskohteista on etulevyn ja sivulevyn välinen 

nurkkaliitos. Liitoksen railotilavuutta ei pystytä geometriamuutoksella pienentämään, vaan 

päinvastoin railotilavuus kasvaa. Syynä railotilavuuden kasvattamiseen on etulevyn 

pidentäminen, jotta taivuttavan momentin vaikutus on etulevyn päähän vähäisempi. 
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Etulevyn pidennyksen yhteydessä etulevyn pään muotoilun avulla pyritään helpottamaan 

robotisoitua hitsausta niin, että robotilla pystytään hitsaamaan tuote kokonaan. Muotoilun 

avulla pyritään vähentämään esivalmistelujen ja jälkitöiden määrää. 

 

8.2 Hitsauksen suoritus 

Uuden konstruktiomuutetun pihtirungon hitsaus ajoitetaan lomakaudelle, jolloin tuotantoon 

on varattu tilaa tuotekehitykselle. Pihtirungon hitsausta ei voida suorittaa normaalin 

tuotannon yhteydessä robotin ohjelmointitavasta johtuen. Pihtirungon hitsaus aloitetaan 

silloitushitsauksella, jossa osat paikoitetaan pohjalevyn avulla sujuvasti ilman vasarointia. 

Apuvälineinä paikoituksessa käytetään magneettisia suorakulmia ja puristinta. 

Apuvälineiden avulla levyt saadaan asetettua kohtisuorasti ja taivutuksesta johtuva 

kulmavirhe saadaan oikaistua. Silloitushitsauksessa huomio keskitetään kriittisten liitosten 

oikeaoppiseen hitsaukseen. Työvaiheessa vältetään siltahitsien sijoittamista levyn päihin ja 

nurkkiin. Konstruktiomuutetun pihtirungon hitsauksen aikana suoritukset kellotetaan ja 

kirjataan mittauspöytäkirjaan. 

 

8.3 Vertailukriteerit 

Pihtirungon hitsauksen aikana mitatuista ja lasketuista tuotantoluvuista saadaan tarvittava 

vertailupohja valmistettavuuden arviointia varten. Tuotannolliset luvut saadaan mitattujen 

lukuarvojen ja hitsausparametrien sekä robottiohjaimen antaman datan perusteella. 

Konstruktiomuutetun pihtirungon hitsaukseen käytetty vaiheaika on 5327 sekuntia. 

Vaiheaika koostuu kaariajasta 3039 sekuntia ja kaarisivuajasta 685 sekuntia sekä 

käsittelyajasta 1070 sekuntia ja 10 % apuajasta. Kaariaikasuhde lasketaan kaariajan ja 

vaiheajan suhteesta, johon vaikutetaan pääosin käsittelyajan muutoksella. Hitsiainemäärä 

kasvaa 4,6 kg ja hitsiaineentuotto 5,4 kg/h pysyy ennallaan. Taulukossa 5 on esitetty 

konstruktiomuutetun pihtirungon tuotannolliset luvut. 
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Taulukko 5. Konstruktiomuutetun pihtirungon tuotantoluvut. 

Parametri Tulos 

Vaiheaika (s) 5327 

Kaariaika (s) 3039 

Kaarisivuaika (s)  685 

Käsittelyaika (s) 1070 

Apuaika (10 %) 533 

Kaariaikasuhde (%) 57 

Hitsiainemäärä (kg) 4,6 

Hitsiaineentuotto (kg/h) 5,4 
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9 HITSAUKSEN TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

 

 

Arvioitaessa rakenteen valmistusystävällisyyttä on rakenne tunnettava yksityiskohtaisesti. 

Yksityiskohtaiseen tuntemiseen liittyy, että tiedetään tarkkaan kohteen käyttötarkoitus ja 

siihen kohdistuvat kuormitukset. Tuntemiseen myös liittyy tieto hitsausliitosten 

mitoitusohjeista ja hitsattavan materiaalin ominaisuuksista sekä hitsausprosessien ja -

menetelmien soveltuvuudesta käyttökohteeseen. Hitsatuille rakenteille on asetettu 

määräyksiä ja normeja, jotka on syytä tuntea valmistettavuutta arvioidessa. (Eskelinen & 

Karsikas 2013, s. 72.) 

 

Pihtirunkojen hitsauksessa käytetään nykyisiä hitsausohjelmia, joihin hitsausparametrit ovat 

säädetty WPS:ien mukaisesti. Uuden konstruktion valmistettavuuden parantamista 

arvioidaan kartoitushitsauksessa tehtyjen mittausten ja konstruktiomuutetun pihtirungon 

aikana tehtyjen mittausten välillä. Arvioinnin tukena käytetään myös hitsauksien aikana 

tehtyjä havaintoja. Tuotannollisten lukujen avulla osoitetaan kuinka ratkaisevasti pienet 

konstruktiomuutokset vaikuttavat valmistettavuuden paranemiseen pihtirungon 

robotisoidussa hitsauksessa. Diplomityön tavoitteena on pienentää esivalmistelun ja 

jälkityön määrää. Valmistettavuuden kehittämisessä ei huomioida hitsausprosessia koskevia 

kehittämismahdollisuuksia, joten tässä yhteydessä kaariaikaan ei vaikutettu. Lujuudellisten 

ominaisuuksien tarkastelu painotetaan vain ongelmallisimpaan AR-45 pihtirungon 

hitsausliitokseen, josta tarkasteluun asetetaan yksityiskohdan FE-analyysi, jota vertaillaan 

laskennallisesti lovijännitykseen perustuvalla väsymistarkastelulla. Analyysin perusteella 

arvioidaan, onko liitoksen lujuus riittävä, kun hitsaus on toteutettu korotetun hitsiluokan B 

mukaisesti. 

 

9.1 Tulokset 

Käsittelyajan optimoinnin tuloksena siirrytään käyttämään silloitushitsauskiinnittimen 

sijasta itsepaikoittuvia liitoksia, joilla voidaan vähentää kappaleen käsittelyyn kuluvaa aikaa 

44 %. Kokonaisvaiheaika minimoinnin tuloksena laskee 9 %, joka ajassa on 9 minuuttia. 

Minimoinnin prosentuaalinen ero jää pieneksi, koska kaariaika ja kaarisivuaika nousevat 10 

% hitsiainemäärän kasvun ja tehostamattoman hitsausprosessin vuoksi. Kaariaikasuhde 

optimoinnin seurauksista huolimatta kasvaa. Kasvuun vaikuttaa kaariajan kasvu ja 
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käsittelyajan pieneneminen. Molemmat tekijöistä vaikuttavat vaiheajan suuruuteen, mitä 

käytetään suhteen laskennassa. Kaariaikasuhteen kasvaessa tuottavuus on noussut 

aikayksikköä kohden, vaikka hitsausprosessia ei työssä kehitetty. Tuottavuuden kasvaminen 

on seurausta konstruktiomuutoksen aikana tehdyistä parannuksista, joilla on korreloiva 

vaikutus käsittelyaikaan. Konstruktiomuutetun pihtirungon hitsauksessa on tehtävissä useita 

prosessia optimoivia menettelyjä. Tapauksessa on syytä myöhemmin keskittyä 

tarkastelemaan robottiasemalla tehtäviä toimenpiteitä. Huomioissa keskitytään kaariajan 

lyhentämiseen tehokkaampien menetelmien ja railotilavuuksien minimoinnin osalta sekä 

tyhjäkäyntiaikojen lyhentämiseen. Esimerkiksi tyhjäkäyntiaikoja voidaan lyhentää robotin 

optimoitujen liikeratojen avulla. Taulukossa 6 on esitetty konstruktiomuutetun pihtirungon 

tuotannolliset luvut verrattuna vanhan pihtirungon hitsaukseen. 

 

Taulukko 6. Yhteenveto pihtirunkojen hitsauksen tuotannollisista luvuista. 

Parametri Ennen Jälkeen  Muutos 

Vaiheaika (s) 5863 5327 -9 % 

Kaariaika (s) 2732 3039 +10 % 

Kaarisivuaika (s)  615 685 +10 % 

Käsittelyaika (s) 1930  1070 -44 % 

Apuaika (10 %) 586 533 -9 % 

Kaariaikasuhde (%) 47 57 +17 % 

Hitsiainemäärä (kg) 4,1 4,6 +10 % 

Hitsiaineentuotto (kg/h) 5,4 5,4 0 % 

 

9.2 Hitsattavuuden parantuminen 

Analysoitaessa vertailukriteereitä huomataan, että hitsattavuus on parantunut. 

Hitsattavuuden paranemiseen vaikutetaan rakenteellisilla muutoksilla, jotka näkyvät 

laskevana käsittelyaikana. Hitsaustyöhön ei vaikuteta tehostavasti, minkä vuoksi 

hitsaustapahtuman aikana mitattuihin aikoihin ei tullut merkittävää muutosta.  

 

Konstruktiomuutoksen avulla suurin ero havaitaan käsittelyaikaan, joka pienenee 44 %. 

Yhtä merkittävää ajan muutosta ei saavutettu vaiheajan osalta, koska kaariaika ja 

kaarisivuaika kasvavat 10 %. Pääsyynä kasvuun on lisääntynyt hitsiainemäärä, joka 
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tuotetaan yhtäsuurella sulatusteholla kuin vanhan pihtirungon hitsauksessa. Hitsaustyön 

siirtäminen silloitushitsauksesta robotille kasvattaa myös kaari- ja kaarisivuaikaa, jotka 

havaitaan kasvaneina mittaustuloksina. Hitsiainemäärän kasvaminen pääasiassa johtuu 

riittämättömästä suunnitellusta vanhan pihtirungon rakenteesta valmistettavuuden 

näkökulmasta ja konstruktiomuutoksesta, jossa runkoa levennetään ja vahvistetaan. Rungon 

leventäminen johtuu yksinomaan huonosta leukojen asennettavuudesta pihtirunkoon. 

Edellämainitut menettelyt johtavat pidempiin hitseihin ja suurempiin railotilavuuksiin, jotka 

vaikuttavat hitsiainemäärän kasvuun. 

 

Uuden rungon suunnittelun yhteydessä on mahdollista muuttaa ja muotoilla levyosia 

mielivaltaisesti niille asetettujen mitoituksellisten ja lujuudellisten ehtojen rajaamina. 

Rakenteellisen muotoilun avulla on mahdollista parantaa pihtirugossa olevia hitsattavia 

liitoksia robottihitsattavimmiksi ja helpottaa niiden keskinäistä paikottamista. Muutosten 

avulla on mahdollisuus pienentää tarvittavaa hitsiainemäärää esimerkiksi optimoidulla 

hitsien käytöllä. Hitsiainemäärää ei voitu vähentää kasvaneiden kapasiteettitarpeiden ja 

asennettavuuden vuoksi. Paikoitettavuuden lisäyksellä levyosiin helpotetaan silloituksen 

aikana tehtävää työmäärää sekä poistetaan kokonaan turhat ylisuurien hitsausliitosten 

pohjaamiset ja viimeistelyn robotisoidun hitsauksen jälkeen. Kiinnityksettömyydellä 

mahdollistetaan myös joustavammat tuotesekoitukset robottiasemassa. Vapaan muotoilun 

avulla pystytään siirtämään kriittisten hitsausliitosten aloitus- tai lopetuskohdat pois 

jännityshuippujen alueelta. Hitsien siirrosta johtuen aloitus- tai lopetuskohdan virheestä ei 

synny lovivaikutusta, joka väsyttävän kuormituksen alaisena johtaa liitoskohdan 

murtumiseen. Lujuuden kasvuun vaikutetaan mitoituksellisilla tekijöillä, joiden avulla 

vähennetään hitsiin kohdistuvia voimia. Voimien pienenemisen seurauksena pihtirungon 

väsymisenkestöikä kasvaa ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Väsymisenkestävyyttä 

parantavia menettelyjä ei jouduta tekemään, jos hitsi täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. 

Korotetun hitsiluokan kohtia ovat pihtirungossa etulevyn ja sivulevyn välinen hitsausliitos 

sekä pohjalevyn ja sivulevyn hitsi. Kriittiseksi liitokseksi määritelty sivulevyn ja pohjalevyn 

välinen liitos saadaan parannettua aikaisemmasta liitosmuodosta. Parannetun liitosmuodon 

kuormituskuva on esitetty kuvassa 26, jossa sinisellä värillä on merkitty alueita joiden 

puristusjännitys on -250 MPa ja oransseilla alueilla jännitys on lähellä 0 MPa.  
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Kuva 26. Sivulevyn ja pohjalevyn välisen hitsausliitoksen poikkileikkaus, jossa hitsin 

rajaviiva vasemalla ja juuren puoli oikealla (Virtanen, 2016b). 

 

Kuvassa 26 on esitetty kehitetyn konstruktion poikkileikkaus, jossa kuormittava voima 

tuotetaan 110 mm sylinterillä 16 MPa paineella, jonka hyötysuhde on 0,9. Kuvassa 26 näkyy 

hitsin rajaviivan ja juuren puristuksesta aiheutuva lovijännityshuippu tumman sinisellä 

värillä, joka on -240 MPa. Hitsausliitoksen tunkeumaksi tapauksessa määritetään 1 mm 

tehollisen tunkeuman teorian mukaan. Laskennallisen kestoiän määrittämiseen käytetään 

käyttötarkoitukseen soveltuvampaa väsymislujuuden referenssiarvo FAT-luokkaa 200 MPa. 

Puristussylinterin kuormituksella hitsin juuri kestää 1 100 000 kuormitussykliä. Tällä 

tarkoitetaan, että pihtirungon kestoikä heikoimman hitsausliitokseen mukaan määritettynä 

on kasvanut. (Nykänen & Björk 2015, s. 291.) 

 

Rakenteellisella muutoksella pystytään pienentämään jännitysten suuruutta normaalissa 

käsittelytilanteessa. Siltä kuitenkin vaaditaan B-luokan hitsi liitoksen kriittisyyden vuoksi. 

Jos hitsausliitos ei saavuta hitsiluokan B vaatimuksia ja erityisesti jouheaa liittymää, 

vaaditaan hitsausliitokselta hitsigeometriaa parantavia tai jäännösjännityksiä pienentäviä 

menettelyjä. Jouhea liittyminen lisää tuotteen yksityiskohdan kestoikää, koska 

lovijännityksen vaikutus hitsin alkusäröön on vähäisempi.  Hitsattu hitsausliitos tarkastetaan 

hitsauksen jälkeen silmämääräisesti, jossa apuna käytetään a-mitan tulkkausta. Hyväksytyn 

visuaalisen tarkastuksen jälkeen pihtirunko on valmis siirtymään seuraavaan tuotantosoluun. 
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Hitsigeometria vaikuttaa kestoiän laskennassa väsymisluokkaan, joka määrää liitokselle 

tietyn lujuuden vakioidulla kestoiällä.  

 

Valmistuksellisessa hitsattavuudessa parannuksia ovat tarvittavien esivalmistelujen määrä ja 

siltahitsien paikat. Esivalmistelua helpottavat itsepaikoittuvat liitokset, joissa hyödynnetään 

paikoitettavia geometrioita. Silloitushitsauksen kehittämisessä painotutaan kriittisten 

liitosten alueelle. Silloitushitsauksen suorituksessa hitsejä ei sijoiteta levyn päihin eikä 

jännityshuippujen alueelle. Tarkoituksena on minimoida hitsausvirheiden syntyminen 

kriittisten liitoksien vaikutusalueelle. Valmistuksellisen hitsattavuuden parantaminen jää 

heikoksi rakenteellisista rajoituksista johtuen, joten valmistuksellisuutta hitsauksen osalta 

on tutkittava lisää. Sen tutkimiselta edellytetään uuden näkökannan huomiointia rungon 

suunnittelussa. Esimerkiksi käyttäen vaihtoehtoisia valmistusmenetelmiä, jotta pihtirunko 

täyttää sille asetetut kriteerit jokaisella osa-alueella. 

 

Rakenteen hitsitilavuutta ei pystytä pienentämään, vaikka tarkasteluun aseteaan useita 

vaihtoehtoja hitsausliitosten erilaiselle toteutukselle. Vanhan rungon heikon 

valmistettavuuden ja konstruktiomuutoksen seurauksena railotilavuudet kasvoivat, mikä 

heikentää tuotteen hitsattavuutta valmistuksellisesti tuotannollisten lukujen näkökannalta 

tulkittuna, koska itse hitsausprosessia ei pystytä kehittämään.  

 

Kun suunnitteluprosessi aloitetaan alusta valmistettavuus näkökanta huomioiden, ei 

hitsausliitosten toteutuksessa jouduta käyttämään kompromissiratkaisuja. Suunnittelussa 

voidaan esimerkiksi hyödyntää valuosien ja levyosien yhdistelmiä, jolloin hitsausliitoksia 

voidaan vähentää ratkaisevasti. Jos vaihtoehtoista valmistusmenetelmää ei todeta 

taloudellisesti kannattavaksi tavaksi toteuttaa pihtirungon rakenne, on levyrakennetta 

tutkittava tarkemmin. Valmistuksellisen valmistettavuuden vuoksi on luovuttava jostakin 

näkökannasta, jotta levyrakenteilla toteutettu pihtirunko on valmistusystävällisesti 

valmistettavissa. Kokonaisvaltaisesti analysoituna pihtirungon valmistettavuus parantuu, 

vaikka valmistus- ja kokoonpanoystävällisen suunnittelun näkökantoja ei pystytty 

hyödyntämään kaikissa osa-alueissa. 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSAIHEET 

 

 

Paperirullapihdin pihtirungon valmistettavuutta voidaan parantaa huomioimalla 

näkökohdat, jotka liittyvät hitsausliitoksen luotettavuuden saavuttamiseen liittyviin 

tekijöihin. Diplomityön tavoitteena on lyhentää esivalmisteluun ja jälkityöhön käytettyä 

aikaa sekä parantaa pihtirungon kestävyyttä. Näiden vaatimusten tavoittelemiseen haetaan 

ratkaisuja valmistus- ja kokoonpanoystävällisen suunnittelun kautta. Esivalmistelun 

määrään vaikutetaan osien muotoilulla, jossa hyödynnetään plasmaleikkauslaitteiston 

tarkkuutta levyosille tehtyjen paikoittavien geometrioiden valmistuksen muodossa. Levyjen 

muodoilla pyritään myös eliminoimaan epäsuotuiset liitosmuodot kriittisten hitsausliitosten 

alueella, joita edellisessä mallissa ei kyetty robotisoidusti hitsaamaan. Pihtirungolle 

suoritettu ”viimeistelytyövaihe” poistetaan liitosmuotojen oikeanlaisella suunnittelulla ja se 

voidaan hitsata kokonaan robotisoidusti.  Töiden siirto robotille poistaa kokonaan 

pihtirunkoon käytetyn jälkityön.  Kun jokainen liitoksista hitsataan robotisoidusti, on 

hitsauksen laatu tasaista. Tasainen laatu takaa liitosten luotettavuuden sille asetetun 

hitsilaadun mukaisesti. Laatuun vaikutetaan olennaisesti silloitushitsauksen suorituksella. 

Suorituksessa korostetaan, ettei rungon kriittisille alueille saa sijoittaa siltahitsejä. Korostus 

johtuu niiden herkkyydestä muodostaa hitsausvirheitä. Valmistusystävällisen suunnittelun 

ja silloitushitsauksen suorituksen yhteysvaikutuksesta kriittisten liitosten lujuus on kasvanut. 

Lisääntyneen lujuuden ansiosta pihtirunko täyttää varmuudella sille asetetut kestoiän 

vaatimukset ilman erillisiä väsymisenkestävyyttä parantavia menettelyjä. 

 

Rakennemuutoksen tuloksena pystytään alentamaan pihtirungon käsittelyyn kuluvaa aikaa 

44 % ja parantamaan tuotteen valmistettavuutta rakenteellisesti. Käsittelyyn kuluva aika on 

noin 18 minuuttia, joka sisältää silloitushitsauksen sekä rungon lastauksen ja purun 

robottiasemasta. Verrattuna vanhaan runkoon käytettyyn käsittelyaikaan aikaa säästyy 14 

minuuttia. Osa pihtirungon hitsauksen aikana mitatuista tuotantoluvuista kasvaa, mikä 

merkitsee osittaista valmistettavuuden heikentymistä. Valmistettavuutta ei pystytä parantaa 

valmistuksellisen hitsauksen osalta kasvaneen hitsiainetarpeen vuoksi. Kaariajan ja 

kaarisivuajan summa kuvaa rungon ”viettämää” aikaa hitsausrobotin käsittelyssä. Tämä 

tuotannollinen aika kasvaa 6 minuuttia. Kasvu johtuu siitä, ettei prosessiin ja 

hitsiainemäärään kyetä vaikuttamaan riittävin keinoin. Tuotannollisia lukuja 
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kokonaisvaltaisesti analysoitaessa yhden pihtirungon läpimenoaika paranee edellisestä 9 %, 

joka tarkoittaa 9 minuutin aikasäästöä. Hitsiaineen tarpeen kasvu on suoraa vaikutusta 

lujuudellisista ja konstruktiomuutokseen johtaneista tekijöistä. Runkoa levennettäessä ja 

lujuutta kasvatettaessa hitsejä joudutaan pidentämään, jotta hitsausliitoksien päät eivät jää 

jännityskeskittymien alueelle. Valmistettavuuden parantamiseen vaikutetaan 

valmistusystävällisen suunnittelun avulla, jossa pääpaino on hitsattavuuden parantamisessa. 

Hitsattavuuden parantamiseen vaikutetaan keinoin, jotka liittyvät rakenteellisiin 

parannuksiin. Rakenteelliset muutokset keskittyivät osien muotoiluun, jonka tarkoituksena 

on toteuttaa osien keskinäinen paikoitettavuus ilman hitsauskiinnittimiä sekä siirtää hitsien 

lopetus- ja aloituskohdat pois jännityskeskittymien alueelta. 

 

Ongelmana konstruktiomuutoksen suunnittelussa valmistusystävällistä suunnittelua 

hyödyntäen on pihtirungon asettamat tiukat vaatimukset mitoitukselle ja sille asetetut 

markkinalliset kriteerit. Mitoitukselliset rajat ovat nivelpisteiden paikat, jotka pyritään 

säilyttämään muuttumattomina. Samoilla nivelpisteiden paikoilla paperipihti toteuttaa 

edelleen saman kapasiteetin, joka sille on luokitettu. Runko suunnitellaan vanhaa runkoa 

hyödyntäen. Valmistus- ja kokoonpanoystävällistä suunnittelua on vaikeaa hyödyntää 

vanhan rungon suunnittelunäkökannan vuoksi. Rungon suunnitelussa joudutaan tyytymään 

kompromissiratkaisuihin, joissa lujuudelliset ja valmistukselliset tekijät eivät ole 

maksimoituja. Tämä johtuu levytuotteiden asettamista rajoitteista. Pihtirungon 

suunnittelussa suunnitteluketjun rinnalla huomioidaan valmistettavuus. Valmistettavuus 

huomioidaan tuotteen suunnittelussa, jossa huomio keskittyy tuotteen koko elinkaaren ajalle. 

Markkinallisten tekijöiden vuoksi onkin ensiarvoisen tärkeää kehittää tuotetta 

valmistettavammaksi kasvaneiden kilpailutekijöiden vuoksi. 

 

Lujuudellisten ominaisuuksien puolesta pihtirungon suunnittelussa keskitytään kriittisten 

liitosten lujuuden parantamiseen. Lujuuden parantamisessa huomioidaan niin 

valmistustekniset kuin rakenteellisetkin ominaisuudet. Pihtirungon lujuutta pystytään 

kasvattamaan hitsausliitosten muutoksella, jossa hyödynnetään valmistusystävällistä 

suunnittelua. Lujuuden paranemista tarkastellaan FE-analyysien avulla käyttäen 

lovijännitykseen perustuvaa menetelmää. Saatujen tulosten mukaan pihtirungon 

kriittisimmän liitoksen kestoikä on kasvanut. Liitoksen valmistuksessa kuitenkin tulee 

käyttää korotettua hitsiluokkaa, jotta pihtirunko saavuttaa sille asetetun laskennallisen 
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kestoiän todennäköisemmin. Jos hitsille asetetut laatuvaatimukset eivät täyty, vaaditaan 

hitsille väsymisenkestävyyttä parantavia menettelyjä, jotta hitsin rajaviiva ja juuri eivät 

altistu lovijännityksille. Ehdottoman tärkeää on hitsille asetetun jouhevuuden täyttyminen. 

Jouhevan liitoksen ansiosta jännitykset kulkevat kappaleen pinnalla, eivätkä aiheuta 

rasituksia hitsin juureen. Kuvassa 27 on esitetty kriittiseksi hitsausliitokseksi luokitellun 

liitoksen jännitysvuo. Kuvassa tummemmalla sinisellä värillä ja tiheällä viivoituksella 

kuvataan voimakasta jännityksien kulkua. 

 

 

Kuva 27. Kriittisen liitoksen poikkileikkauksen jännitysvuo (Virtanen 2016b.) 

 

Hitsin rajaviivojen jyrkkä liittyminen perusaineeseen vaikuttaa suoraan liitoksen 

väsymislujuuteen laskevasti. Jos hitsi ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, se väsyy ennen 

aikaisesti ja murtuu. Kriittisen liitoksen vuoksi laadun varmistus ja tarkastus korostuvat, 

jonka vuoksi hitsausliitoksen tarkastamiseen vaaditaan lisätoimia. Laadun tarkastuksen 

osalta on tehtävä jatkotutkimuksia, jotta liitos täyttää aina sille asetetut vaatimukset. 

Liitokselle ei ole tarpeenmukaista suorittaa väsymisenkestävyyttä parantavia menettelyjä, 

jos hitsilaatu täyttyy. Valmistettavuuden ja väsymisenkestävyyden parantamiseen 
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vaikuttavat tekijät ja niiden rinnakkaisvaikutus tuottavuuden paranemiseen on esitetty 

kuvassa 28. 

 

 

Kuva 28. Valmistettavuuteen ja väsymiskestävyyden parantamiseen vaikuttavat tekijät ja 

niiden keskinäinen yhteys. 

 

10.1 Vaihtoehtoinen valmistusmenetelmä 

Pihtirungon valmistettavuutta onnistutaan parantamaan hyödyntämällä rakenteellisia 

muutoksia. Rakenteellisilla muutoksilla on suuri merkitys tuotteen lujuuteen. Tavoitteiden 

saavuttamisesta huolimatta rakenne on heikosti valmistettavissa, kun tarkastellaan vaadittua 

hitsiainemäärää siihen käytetyllä sulatusteholla. Lisäksi hitsaus aiheuttaa tuotteeseen 

haittavaikutuksia, mitä pyritään välttämään. Hitsauksen haittavaikutuksista johtuen tutkitaan 

vaihtoehtoisia valmistusmenetelmiä. 

 

Pihtirungon voi esimerkiksi valmistaa kokonaan tai osittain vaihtoehtoista 

valmistusmenetelmää käyttäen, joita esimerkiksi ovat valaminen ja taonta. Teräksisiä 

valuosia tai takeita hyödyntämällä voidaan saavuttaa tuloksia, joissa pihtirunkoon käytetty 

hitsiainemäärä on pienempi ja hitsauksesta johtuvat virheet ovat minimoitu, sillä hitsimäärät 

ovat minimoituja. Valuosat tai takeet voivat olla kokonaisia osia tai osittaisia kappaleita, 

joita käytetään jännityshuippujen alueilla. Jännitykset tuntien voidaan hyödyntää 
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materiaaliratkaisujen optimointia, jossa jännityskeskittymissä käytetään lujempia teräksiä. 

(Korhonen 2016, s.4-5.) 

 

Pihtirungon valmistuksessa voidaan ajatella, että teräksinen valuosa korvaisi esimerkiksi 

koko kotelorakenteen tai ainoastaan tae kotelon pään korvakkeen. Valuosan käyttö on 

haastavaa ottaen huomioon Auramo Oy:n tuotteet ja asiakasohjatun tuotannon 

kustannuksellisista syistä. Kuitenkin moduuliajattelua hyödyntämällä on saavutettu etuja 

valuosilla, vaikka tuotteiden sarjakoot ovatkin pieniä. Vaihtoehtoisen valmistusmenetelmän 

käytöllä voidaan vähentää seuraavan työvaiheen kustannuksia, sillä hiomisen määrä on 

optimoitua. 

 

10.2 Jatkotutkimusaiheet 

Pihtirungon konstruktiomuutoksen jälkeen jäi pihtirungon valmistettavuuden parantamiseen 

vielä kehitettävää. Kehittämiskohteet painoittuvat tuottavuudellisiin ja laadullisiin 

tekijöihin. Kehityksen kohteena on erittäin vaikeasti kuormitettu rakenne, jossa 

suunnitteluvaatimukset ovat korkeat ja ovat muuttumassa yhä korkeammiksi lisääntyvien 

vaatimuksien osalta. Suurin kehittämiskohteista on optimoida robottiasemaa, jossa tulee 

erityisesti keskittyä sulatustehokkaisiin hitsausprosesseihin. Jatkotutkimusaiheita, joita työn 

edetessä on löytynyt robotisoidun hitsauksen kehittämiseen: 

 

- Tyhjäkäyntiaikojen lyhentäminen robottihitsausasemassa 

- Keinot robotisoidun hitsauksen laadun varmistukselle ja sen tarkastamiselle 

- Silloitushitsauksen kehittäminen ja monikäyttöisen hitsauskiinnittimen 

suunnittelu 

- Etäohjelmoinnin käyttöönotto 

- Robottihitsausaseman optimointi ja siihen tarvittavat toimenpiteet 

 

Diplomityön aikana keskitytään lähinnä rakenteellisilla muutoksilla saavutettaviin etuihin 

valmistettavuuden kannalta. Rakenteellisen tarkastelun vuoksi prosessia tehostavia 

menettelyjä ei tutkita, vaan ne painottuivat ehdotuksien asteelle. Suurin osa 

jatkotutkimusaiheista liittyy vahvasti robotisoidun hitsauksen tehostamiskeinoihin, jotka 

nostavat asiakasohjautuvan piensarjatuotannon tuottavuutta.  
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11 YHTEENVETO 

 

 

Tämä diplomityö on tehty Auramo Oy:n toimeksiantona osana projektia, joka liittyy 

paperirullapihti AR-45 markkinoihin Pohjois-Amerikassa. Paperirullapihdissä on kuitenkin 

ollut kokoonpano-ongelmia. Kokoonpantavuuden vuoksi pihtirunkoa joudutaan 

leventämään, jotta leuat ovat paremmin asennettavissa Bolzoni-Auramon Yhdysvaltojen 

tehtaalla. Muutoksesta johtuen konkreettiseksi muodostuu suunnitella rungosta 

valmistusystävällisempi. Myös pihtirungolta vaadittu kestoikä on kasvanut, joten 

lujuudelliset tekijät otetaan huomioon pihtirungon valmistettavuuden parantamisessa.  

 

Auramo Oy:n AR-45 pihtirungon valmistuksessa syntyy virheitä johtuen vanhasta 

suunnittelunäkökulmasta suhteutettuna nykyaikaan, missä valmistettavuutta ei oteta 

riittävästi huomioon. Valmistuksen huomiotta jättäminen on yksi syistä tuotekohtaisiin 

reklamaatioihin, joiden vaikutukset ovat heijastuneet pihtirunkoon. Reklamaatioihin 

johtaneet juurisyyt ovat useiden tekijöiden summa, johon muun muassa on vaikuttanut 

alkusärö hitsausvirheestä tai väärästä jälkikäsittelystä johtuen, jota voi olla edesauttanut 

mahdollinen rakeenkasvu sekä hitsausliitoksen sijainti suhteessa jännityskeskittymiin.  

Pihtirungon murtumisen ehkäisemiseen vaikuttavat tekijät painoittuvat valmistettavuuden 

parantamiseen johtaviin toimenpiteisiin, joiden avulla vaikutetaan myös parantavasti 

tuotteen väsymisenkestävyyteen.  

 

Tässä diplomityössä tutkitaan AR-45 pihtirungon robotisoidussa hitsauksessa tapahtuvia 

epäkohtia valmistettavuuden kannalta, joilla on yhteys reklamaatioissa mainittuihin 

ongelmiin. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää pihtirungon valmistettavuutta, jossa 

tehtävänä on vaikuttaa laskevasti esivalmistelun ja jälkityön määrään sekä parantaa 

pihtirungon väsymisenkestävyyttä. Parannuksiin haetaan keinoja valmistusystävällisen 

suunnittelun näkökohtia käyttäen. 

 

Tutkimuksessa kartoitetaan pihtirungon valmistukselliset ongelmat. Havaittujen ongelmien 

ja asiakaslähtöisten palautteiden perusteella suunnitellaan konstruktiomuutettu runko. 

Kartoituksesta ja asiakkailta saadun tiedon perusteella tutkitaan vaihtoehtoisia 

valmistusmenetelmiä ja erilaisia liitosmuotoja, joilla pihtirunko on valmistettavissa Auramo 
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Oy:n tehtaalla Järvenpäässä. Erilaisten vaihtoehtojen väliltä valitaan käyttökelpoisimmat 

liitosvaihtoehdot pihtirungon toteutukseen.  Prototyyppi hitsataan robotisoituna hitsauksena, 

jonka perusteella valmistettavuutta arvioidaan vanhaan pihtirunkoon nähden. 

Valmistettavuuden paranemista arvioidaan tuotannollisten lukuarvojen avulla, jotka 

kuvaavat kokonaisvaltaisesti parhaiten syntyneitä valmistuksellisia eroavaisuuksia vanhaan 

pihtirunkoon. Valmistettavuuden arvioinnin yhteydessä konstruktiomuutetun pihtirungon 

lujuutta arvioidaan FE-analyysin avulla pihtirungolle asetetun kestoiän yhteydessä. 

 

Valmistettavuuden parantamisessa onnistutaan käyttämällä apuna valmistus- ja 

kokoonpanoystävällisen suunnittelun pääpiirteitä ja soveltamalla niitä robotisoidusti 

hitsattavan tuotteen suunnitteluun. Valmistettavuuden paraneminen näkyy laskevana 

käsittelyaikana, joka nostaa robottiaseman kapasiteetia. Rakenteellisen muutoksen 

yhteydessä pihtirungon kriittisen liitoksen lujuus kasvaa ja valmistettavuus paranee. 
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