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Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on kehittää laskuri, jonka avulla voidaan laskea 

hiilidioksidilaserleikkauksen, kuitulaserleikkauksen ja mekaanisen leikkauksen 

leikkaustehokkuutta sekä taloudellisuutta. Laskurilla lasketaan prosessointiaika ja 

valmistushinta yhdelle kappaleelle. Laskuria voidaan käyttää apuna leikkaustavan 

valinnassa. 

 

Työ perustuu kirjallisuuskatsaukselle, jonka pohjana on käytetty Scopus-tietokantaa. 

Tämän lisäksi on käytetty Lappeenrannan tiedekirjastosta saatavilla olevia painettuja 

aineistoja. Käytännön kokeita ei tehty. Työn tuloksissa esitellään kirjallisuuskatsauksen 

pohjalta kasattu laskuri. 

 

Laskurin tulokset ovat suuntaa-antavia. Laskenta perustuu arvioituihin aikafunktioihin, ja 

laskurin laskemat leikkausajat ja leikkauskustannukset ovat hyvin riippuvaisia siitä, että 

miten tarkasti aikafunktiot on määritetty. Parhaan hyödyn laskurista saa, kun tekee 

yhteistyötä laitteiden valmistajien ja toimittajien kanssa, joilta saa tietoa laitteistojen 

ominaisuuksista ja laskuriin syötettävät parametrit ovat mahdollisimman tarkat. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Lappeenranta University of Technology 

LUT School of Energy Systems 

LUT Mechanical Engineering 

 

Ulrika Hovio 

 

Efficiency comparison of mechanical, fiberlaser and carbondioxide cutting of a sheet 

metal 
 

Bachelor’s thesis 

 

2017 

 

42 pages, 5 figures, 2 tables and 4 appendices 

 

Examiner: D. Sc. (Tech.) Mika Lohtander 

 

Supervisor: D. Sc. (Tech.) Mika Lohtander 

 

Keywords: sheet metal, cutting gas, cutting time of a sheet metal, cutting costs of a sheet 

metal 

 

The purpose of this bachelor’s study is to develop a counter to evaluate cutting efficiency 

and cutting costs of carbon dioxide laser, fiber laser and mechanic cutting of sheet metal. 

The counter computes a processing time and manufacturing costs for one workpiece. 

Based on the counter, the best cutting process can be selected. 

 

This work is based on literature review and the main material used is searched from 

Scopus-database. There is also used printed material from Lappeenranta’s sciencelibrary. 

Practical experiments were not made. The counter is gathered based on the literature 

review. 

 

Outcomes of the counter are directional. The compute is based on approximate time 

functions and cutting time and costs are depending on how precise those functions are. 

When using this counter, the best benefit is achieved in co-operation with manufacturer or 

supplier of device. They have the best knowledge about properties.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO  

 

 

agem Reikien keskimääräinen etäisyys [mm] 

Akone Koneen lattiapinta-ala [m
2
] 

Asuutin Suuttimen pinta-ala [m
2
] 

Cg Reikien leikkauskustannukset [e] 

Coff Kustannukset siirtoajalla [e] 

Con Kustannukset leikkausajalla [e] 

cn¬i Annuiteettitekijä 

d Suuttimen halkaisija [mm] 

eu Sähkönkäyttö [kWh] 

F Voima [N] 

Fcost Leikkauskustannukset [e] 

hy Työtunnit vuodessa [h] 

i Laskentakorkokanta [%] 

kh Huollon + kuluvien osien kustannukset [e] 

Kk Kiinteät kustannukset [e/min] 

Km Leikkauksen muuttuvat kustannukset [e/min] 

ko Ohjelmoinnin kustannukset [e] 

kt Työntekijäkustannukset [e] 

Ktml Laserleikkauksen muuttuvat kustannukset [e] 

Ktot Yhden leikattavan kappaleen kustannukset [e] 

K’lag Laserkaasun hinta [e/l] 

K’leg Leikkauskaasun hinta [e/l] 

Lc Muotojen leikattava pituus [mm] 

LCT Suorakulmamuotojen pituus [mm] 

Lg Reikien leikattava pituus [mm] 

Loff Siirtopituus [mm] 

Lon Leikkauspituus [mm] 

LT ”Oikea” leikattava pituus [mm] 

n Laitteiston pitovuodet [a] 

Nc Pituuksien määrä 
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Ng Reikien määrä 

Nnib Lyöntien lukumäärä kaarevassa muodossa 

Ntool Työkalujen määrä 

Ntot Työkappaleiden kokonaismäärä 

p Paine [MPa] 

pe Sähkönhinta [e/kWh] 

Pv Laitteiston tämän hetkinen arvo [e] 

Q Kaasun tilavuusvirta [m
3
/s] 

Ropp Lattiapinta-alan kustannus [e/m
2
] 

taf Ranganpoisto [s] 

tcut Kokonaisprosessointiaika [s] 

tf Ohutlevyn kiinnitys- ja irroitusaika yhdelle levylle [s] 

tgl Työkalun asetusaika [s] 

tinzet Alkureiän porausaika [s] 

tis Parametrien syöttöaika [s] 

tiu Ohutlevyn kiinnitys- ja irrotusaika koneeseen [s] 

tkap Reiän lävistämisaika [s] 

tlc Muotojen leikkaamiseen menevä aika [s] 

tleikkaus Leikkausaika laserilla [s] 

tlg Reikien leikkaamiseen kuluva aika [s] 

tmg Reikien lävistämiseen menevä aika [s] 

tmk Kaarevien muotojen nakerrukseen kuluva aika [s] 

tms Suorien muotojen nakerrukseen kuluva aika [s] 

tmt Työkalun vaihtoaika [s] 

tnak Nakerrusaika [s] 

tnib Yhden nakerrusiskun aika[s] 

tnibsiirto Nakerruksen siirtoaika [s] 

tpt Reiän tekoaika [s] 

Ts Asetusaika yhdelle työkappaleelle [s] 

ts Ranganpoisto jaettuna yhdelle kappaleelle [s] 

tsiirto Siirtoaika [s] 

Ttot Yhden kappaleen kokonaisprosessointi aika [s] 

tvsm Kiinteä asetusaika työkaluille [s] 
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tvsl Laserin asetusaika [s] 

Tw Prosessointiaika yhdelle kappaleelle [s] 

tw Työkalun vaihtoon menevä aika [s] 

v1 ja v2 Virtaama [m/s] 

vlaser Laserleikkauksen nopeus [mm/s] 

Vlag Laserkaasun tilavuusvirta [l/h] 

Voff Siirtonopeus [m/s] 

Von Leikkausnopeus [m/s] 

vpos Siirtymänopeus reikien välillä [mm/s] 

∆v Nopeuden muutos [m/s] 

ρ Tiheys [kg/m
3
] 

 

HAZ Heat affected zone, muutosvyöhyke   
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1 JOHDANTO 

 

 

Ohutlevy on monipuolinen materiaali, josta voidaan valmistaa esimerkiksi koteloita 

suojaamaan konetta ja kodinkoneita. Ohutlevy määritellään perinteisesti korkeintaan kolme 

millimetriä paksuksi metalliseksi levyksi, mutta myös sitä paksumpia metallilevyjä 

kutsutaan usein ohutlevyksi. Ohutlevytuotteen valmistusprosessi etenee 

piensarjatuotannossa tyypillisesti seuraavasti: ensin levyyn leikataan muodot ja reiät. 

Tämän jälkeen se vielä yleensä taivutetaan, jolloin muodostuu kolmiulotteinen muoto. 

 

Tämä kandidaatin työ käsittelee ohutlevytuotteiden eri leikkausprosessien taloudellisuutta. 

Työssä halutaan määrittää, miten erilaiset parametrit, kuten leikkausnopeus ja erilaiset 

valmistuksen oheistoiminnot, vaikuttavat yhden kappaleen prosessointiaikaan ja 

kustannuksiin. Ohutlevyjen leikkaukselle on kehitetty laskureita, esimerkiksi Revolution 

Machine Tools (2016) on tehnyt laskurin, jolla pystytään vertailemaan kuitulaseria ja 

hiilidioksidilaseria keskenään. Ongelmana yritysten valmiissa laskureissa on se, että niistä 

ei selviä, miten laskenta on tehty.  

 

Tutkimusongelmana on se, että kuinka vertaillaan mekaanisen leikkauksen, kuitu- ja 

hiilidioksidilaserleikkauksen tuottavuutta. Tutkimuksen tavoitteena on luoda Excel-

pohjainen laskuri, johon syötetään alkuarvot eli esimerkiksi leikattavan kappaleen tiedot, 

leikkausnopeus. Laskurilla saataisiin laskettua yhden kappaleen prosessointiaika ja 

kustannukset. Lisäksi laskurilla lasketaan leikkauskaasun kulutusta ja tutkitaan 

investoinnin kannattavuutta. Laskurin avulla pystyisi valitsemaan taloudellisimman 

vaihtoehdon levytyökeskuksen, kuitulaserin ja hiilidioksidilaserin väliltä tai vertailemaan 

jo omistuksessa olevaa ja uutta vaihtoehtoa. Sillä ei tutkita yhdistelmäkoneita. 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 Mitkä tekijät vaikuttavat leikkauksen taloudellisuuteen? 

 Miten eri materiaalit ja leikkauskaasu vaikuttavat kuitulaser- ja 

hiilidioksidilaserleikkaukseen? 

 

Tämä työ on rajattu mekaaniseen leikkaukseen, hiilidioksidileikkaukseen ja 

kuitulaserleikkaukseen. Mekaaninen leikkaus, eli tässä työssä lävistäminen ja 
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nakertaminen, ja hiilidioksidilaserleikkaus ovat hyvin yleisiä leikkaustapoja. Tämän lisäksi 

halutaan tutkia kuitulaseria, koska se on yleistymässä ja sillä pystyy leikkaamaan 

nopeammin ohutlevyä kuin hiilidioksidilaserilla. Työssä tutkitaan alumiinin (2000-sarja), 

ruostumattoman teräksen ja niukkaseosteisen teräksen leikkausta. Teräkset ja alumiini ovat 

yleisimpiä käytettyjä metallimateriaaleja. Kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan leikkausta 

argonilla, typellä ja hapella, sillä ne ovat yleisesti käytettyjä leikkauskaasuja. Leikkauksen 

taloudellisuusongelman ratkaisuun käytetään kirjallisuustutkimusta. 

Kirjallisuustutkimuksen pohjana käytetään sähköisen aineiston Scopus-hakua sekä 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kokoelmia. 

 

Tässä työssä ei tehdä käytännön työtä eli ajeta koekappaleita. Leikkauslaitteiden 

parametreja ei säädetä itse optimaalisiksi, vaan käytetään valmistajan suosituksia. Tämän 

lisäksi ei kerätä prosessiparametreja, vaan ne jäävät käyttäjän arvioitaviksi. Laskurin 

realistisuutta arvioidaan kuitenkin laskemalla viiden eri kappaleen, jotka ovat mukailtuja 

Katajan (2010) diplomityön koekappaleita, valmistusajat ja kustannukset. 
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2 OHUTLEVYMATERIAALIT 

 

 

Perinteisesti ohutlevyt ovat metallista valmistettuja paksuudeltaan 1 – 3 mm levyjä. 

Ohutlevyiksi voidaan kuitenkin kutsua jopa 10 mm paksua levyä. Ohutlevyistä voidaan 

tehdä joko 2D-tuotteita, jolloin niitä pelkästään leikataan tai 3D-tuotteita, jolloin lisätään 

taivutus valmistusprosessiin. (Verlinden, Cattrysse & van Oudheusden 2007, s. 370 – 371.) 

 

2.1 Alumiiniset ohutlevyt 

Alumiinin etuja ovat sen keveys, hyvä korroosion kesto ja miellyttävä ulkonäkö. Tuotteita 

tehdään yleensä alumiiniseoksesta, koska alumiini on pelkiltään pehmeää ja helposti 

muokkaantuva. (Ramachander 2017, s. 33.) Tässä työssä tarkastellaan 2000-sarjaa. 

Kyseisessä sarjassa seoksessa on kuparia 2 – 10 % ja lisäksi magnesiumia. Sillä on 

suurempi lujuus kuin puhtaalla alumiinilla, mutta se ei ole yhtä korroosionkestävä. 

Kyseinen sarja ei sovellu MIG/TIG hitsaukseen. Sarjalla on kuitenkin parempi lastuttavuus 

kuin alumiinilla. (Matilainen et al. 2010, s. 62.) 2000-sarjan leikkauskaasuna kannattaa 

käyttää argonia, koska sillä saavutetaan parempi laatu ja leikkausnopeus kuin ilmalla, 

typellä tai hapella (Riveiro et al. 2011, s. 550). 

 

Alumiiniseos AW 2014:n, joka on siis 2000-sarjaa, myötölujuus on 390 MPa ja 

murtolujuus on vähintään 440 MPa, mikä on seosten korkeimmasta päästä. Tämä vaikuttaa 

siis ohutlevyn leikkaukseen ja taivuttamiseen tehontarpeeseen korottavasti. Kovuus sillä on 

133 HBW, joka on myös suuri. (Matilainen et al. 2010, s. 62 - 65.) 

 

Alumiiniseosten laserleikkaamisessa on ongelmia. Alumiinilla on korkea heijastuskyky ja 

lämmönjohtavuus. Korkean heijastuskyvyn takia alumiinin leikkaus vaatii korkeaa laserin 

tehoa, jotta leikkaus pystytään aloittamaan. Lisäksi lasersäde voi heijastua takaisin 

laitteeseen, mikä vahingoittaa laitetta. Korkean lämmönjohtavuuden vuoksi alumiinilla on 

laaja HAZ eli muutosvyöhyke. Lisäksi on osoitettu, että alumiini hapettuu helposti 

itsestään ja sulan aineen hapettuessa. Tästä johtuen kappaleeseen muodostuu paksu 

uudestaan sulava alue ja pintaan muodostuu kuonaa eli pinnanlaatu kärsii. (Chen et al. 

2016, s. 1219.) 
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On osoitettu, että alumiinia kannattaa leikata kuitulaserilla, koska sillä saadaan parempi 

leikkauslaatu. Tämä johtuu siitä, että kuitulaserin säde on hyvälaatuinen ja kuitulaserin 

säteen aallonpituus on 1,07 µm, jolloin materiaalista heijastumista on vähemmän. 

Hiilidioksidilaserin aallonpituus on noin kymmenkertainen (10,6 µm) verrattuna 

kuitulaseriin. Eri aallonpituudet absorboituvat eri tavalla leikattaviin materiaaleihin ja 

kuitulaserin säteen absorbtio on parempi alumiiniin kuin hiilidioksidilaserilla. (Chen et al. 

2016, s. 1219.) 

 

2.2 Teräksiset ohutlevyt 

Ruostumattoman teräksen etuja on se, että se kestää myös hyvin korroosiota. 

Ruostumattomassa teräksessä tulee olla vähintään 10,5 % kromia. Tässä työssä käsitellään 

austeniittista CrNi-terästä EN 1.4301. Austeniittiset CrNi-teräkset ovat eniten käytettyjä 

teräksiä. Kyseisen teräksen murtolujuus on 520 MPa ja myötölujuus Rp0,2 on 210 MPa. 

(Matilainen et al. 2010, s. 28 - 34.) Ruostumatonta terästä leikataan usein inertillä kaasulla, 

kuten typellä, koska siihen ei yleensä tahdota metallioksipintaa. (Riveiro et al. 2011, s. 548 

- 549.) 

 

Hapella leikattavana teräksenä käsitellään niukkaseosteista terästä. Niukkaseosteista terästä 

leikataan usein hapella, koska eksoterminen hapettumisen ansiosta prosessissa on 

enemmän energiaa, joten leikkausta voidaan nopeuttaa. (Powell et al. 2011, s. 1069.) 

Niukkaseosteisen teräksen leikkaamiseen tarvittavasta energiasta jopa 60 % saadaan 

eksotermisestä hapettumisesta. Tästä syystä leikkausnopeutta voidaan yleensä ainakin 

kaksinkertaistaa. (Riveiro et al. 2011, s. 548.) Teräkset ovat yleisesti hyvin leikattavissa 

laserilla. Laserilla saadaan leikattua terästä tarkasti ja sillä saadaan aikaan hyvälaatuinen 

leikkausjälki. (Laserage 2017.) 
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3 OHUTLEVYN LEIKKAAMINEN 

 

Ohutlevyille hyvin soveltuvia leikkausmenetelmiä ovat mekaaninen leikkaus ja 

laserleikkaus. Niillä saavutaan hyvä laatu ja leikkaustarkkuus. Tämän lisäksi niillä on hyvä 

leikkausnopeus. 

 

3.1 Mekaaninen leikkaus 

Levytyökeskus on laite, jossa on mekaaninen rei’itysyksikkö. Levytyökeskuksen toiminnot 

ovat lävistäminen ja nakerrus. Tämän lisäksi levytyökeskuksella voidaan tehdä myös 

muovauksia. (Aaltonen, Anderson & Kauppinen 1997, s. 38.) Lävistyksen periaate on 

esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Lävistämisessä pistimellä isketään tyynyn päälle asetettua ohutlevyä, jonka 

seurauksena materiaali ensin myötää ja lopulta murtuu (Matilainen et al. 2010, s. 180). 

 

Lävistämisprosessissa muodostetaan reikä kohdistamalla levyyn tarpeeksi suuri 

leikkausvoima. Lävistämisellä voidaan tehdä erilaisia leikattuja muotoja, kuten ympyröitä 

ja suorakulmioita. Lävistämällä saadaan hyvä laatu, vaikka pursetta voi esiintyä. Nakerrus 

on prosessi, jossa lävistetään päällekkäisiä reikiä ohutlevyyn ja muodostetaan näin leikattu 

reuna. Yleensä nakerrukseen käytetään pitkänmallisia tai suorakulmaisia pistimiä, sillä 
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niillä saadaan leikattua nopeammin verrattuna pyöreään ja leikkausjätettä syntyy 

vähemmän. (Ramachander 2017, s. 35.) Kuvassa kaksi on lävistystyökalu. Leikattu muoto 

syntyy, kun levy puristetaan pistimen ja tyynyn väliin (Matilainen et al. 2010, s. 182). 

 

 

Kuva 2. Lävistystyökalussa on kolme osaa: pistin, irrotin ja tyyny (Matilainen et al. 2010, 

s. 182). 

 

Aaltonen et al. mukaan levytyökeskuksen nakerrusnopeus on 100–500 iskua minuutissa. 

Reikien lävistämisessä menee paljon aikaa rei’ältä toiselle siirryttäessä eli siirtoaikaan ja 

nopeus on verrannollinen siihen. Esimerkiksi keskimääräisesti 25 mm päässä toisistaan 

olevia reikiä voidaan iskeä 200 minuutissa. Paikoitusnopeus vaihtelee 40 – 80 m/min 

välillä. (Aaltonen et al. 1997, s. 41.) 

 

3.2 Laserleikkaus 

Laserleikkauksessa saavutetaan hyvin kapea leikkausrailo ja HAZ (heat affected zone) eli 

muutosvyöhyke, verrattuna muihin erityisesti termisiin menetelmiin. Kuvassa 3 on esitetty 

laserleikkauksen periaate. Laserleikkauksessa muodostetaan lasersäde, joka heijastetaan 

optisen linssin läpi. Tässä vaiheessa lasersäde fokusoidaan, jotta lasersäteen aallonpituus 

on oikea käyttötarkoitukseen. Lasersäde kohdistetaan kappaleeseen niin, että lasersäteen 

polttopiste on joko leikattavan kappaleen pinnalla tai sen alapuolella. Kuvassa 3 se on 

piirretty leikattavan kappaleen pinnalle. Leikattava materiaali höyrystyy, sulaa tai palaa 

pois polttopisteestä ja sen ympäriltä, jolloin syntyy leikkausrailo. Leikkauskaasulla 
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poistetaan ylimääräinen aine ja joissain tapauksissa suojataan myös leikkauspintaa. Usein 

laserleikkauksessa liikutetaan optiikkaa. Kuvasta 3 nähdään myös se, että laserleikkauksen 

jälki on uurteista.  (Dewil, Vansteenwegen & Cattrysse 2016, s. 1866.) 

 

 

 

Kuva 3. Laserleikkauksessa käytettävän laitteisto ja leikkausprosessi (mukaillen Dewil et 

al. 2016, s. 1866). 

 

Laserleikkaus voi olla prosessina laserpolttoleikkaus, jolloin käytetään hapen aiheuttamaa 

eksotermistä reaktiota hyödyksi. Se voi olla myös sulattavaa leikkausta, jolloin sula 

puhalletaan leikkauskaasulla pois tai höyrystävää leikkausta.  Useimmiten 

leikkaustapahtuma on yhdistelmä monesta prosessista, kuten sulattavasta ja höyrystävästä. 

Leikkauskaasun kulutuksen kannalta suutin on oleellinen. (Matilainen et al. 2010, s. 160-

161.) Leikkausnopeus vaihtelee hyvin paljon riippuen tehosta, materiaalin paksuudesta, 

materiaalista ja leikkauskaasusta. Kuvassa 4 on esimerkki hiilidioksidilaserista, jonka teho 

on 2600 W. Kuvasta nähdään se, että miten leikkausmateriaali ja sen paksuus vaikuttavat 

leikkausnopeuteen. Esimerkiksi 4 mm paksuisista levyistä nopeimmin leikattava materiaali 

on niukkaseosteinen teräs ja alumiiniseoksen leikkaaminen on noin puolet hitaampaa. 

(Wuhan he laser engineering co., LTD 2012.) 
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Kuva 4. Leikkausnopeus eri materiaaleille ja aineen paksuuksille, kun leikataan teholtaan 

2600 W hiilidioksidilaserilla (mukaillen Wuhan he laser engineering co., LTD 2012). 

 

Leikkauksen laatuun vaikuttavat monia parametreja. Laserin teho ja leikkausnopeus 

kulkevat käsi kädessä. Pienellä teholla leikataan pienellä nopeudella. Materiaali ja sen 

paksuus määrittävät laserin tehon ja leikkausnopeuden. Laserleikkaus voi olla joko 

jatkuvaa tai hetkittäistä, jolloin leikkausta ei tapahdu koko aikaa, jolloin voidaan leikata 

esimerkiksi yksityiskohtaisesti, jolloin laatu ei heikkene. Pulssin aika ja taajuus ovat 

säädettäviä parametreja. Käytettävä leikkauskaasu ja sen paine sekä kaasun suuttimen ja 

leikattavan kappaleen etäisyys vaikuttavat materiaalin poistoon sekä syntyvään 

pinnanlaatuun. Näiden lisäksi vaikuttaa myös polttopisteen paikka, halkaisija ja etäisyys, 

sillä polttopisteen ympäriltä materiaali alkaa höyrystymään/sulamaan/palamaan pois. 

(Dewil et al. 2016, s.1866.)  

 

3.2.1 CO2-laserleikkaus 

Hiilidioksidilaserin tekniikan perustana on kaasuseos, jossa laservalo syntyy. Tässä 

laserkaasussa on noin 80 % heliumia ja loput typpeä ja hiilidioksidia. Vaikka hiilidioksidia 

on vähän, se on prosessissa laseroiva kaasu. Muut kaasut avustavat prosessissa. Laserkaasu 

viritetään sähkövirralla, jolloin saadaan muodostumaan laservalo. Aallon pituutena 

syntyvällä lasersäteellä on 10,6 µm. Hiilidioksidilaserille on olemassa useita eri 
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toimintaperiaatteilla toimivia laitteistoja, joita ei käsitellä tässä työssä. (Kujanpää et al. 

2005, s. 54-55.) 

 

Hiilidioksidilaserleikkauksen tehon tarve vaihtelee hyvin paljon leikattavan kappaleen 

mukaan. Esimerkiksi 4-5 kW teholla pystytään leikkaamaan ruostumatonta terästä 15 mm, 

alumiinia 8 mm ja hapella leikattavaa niukkaseosteista terästä 20 mm paksuuteen. Tämän 

lisäksi sillä voidaan leikata muitakin materiaaleja, kuten puuta ja muovia. (Kaplan & 

Powell 2012, s. 39.) Hiilidioksidilaserleikkauksen hyvänä puolena on se, että sillä 

pystytään leikkaamaan hyvin laajaa valikoimaa materiaaleja, koska sillä on korkea teho, 

kapasiteetti ja hyvä absorboivuus monille materiaaleille (Mullick, Agrawal & Nath 2016, s. 

168). 

 

3.2.2 Kuitulaserleikkaus 

Kuitulaserin toimintaperiaate on seuraava: lasersäde muodostetaan optisen kuidun sisään. 

Kuitu on resonaattori, jonka ytimessä on laseroivaa väliainetta. Diodilaserin valolla 

pumpataan väliainetta, jolloin saadaan syntymään laservalo. Lasersäteen aallonpituus on 

1,07 µm. (Kujanpää et al. 2005, s. 68.) Kuitulaserleikkaus on erityisen hyvä leikkaamaan 

heijastavia materiaaleja sekä ohuita alle 4 mm kappaleita (Larcombe 2013). 

 

3.2.3 Leikkauskaasu ja sen kulutus 

Laserleikkauksessa käytetään leikkauskaasua, jotta sulanut materiaali saadaan poistettua 

leikatusta urasta. Leikkauskaasun avulla pystytään vaikuttamaan myös lopulliseen 

leikkauslaatuun. Leikkauskaasu on joko aktiivista tai inerttiä. Aktiivinen kaasu on joko 

happea tai ilmaa. Aktiivinen kaasu reagoi sulan materiaalin kanssa, joka lisää eksotermistä 

energiaa leikkaukseen, jolloin voidaan nostaa leikkausnopeutta. Haittapuolena tässä 

menettelyssä on se, että leikkauksen pinnalle muodostuu metallioksidipinta. Jos leikatussa 

kappaleessa ei saa olla metallioksidipintaa, käytetään inerttiä kaasua, joka voi olla typpeä, 

heliumia tai argonia. Inerttiä kaasua käytetään vain poistamaan sulanut materiaali 

kappaleesta. (Riveiro et al. 2011, s. 548 - 549.)  

 

Seuraavaksi tarkastellaan kaasunkulutuksen laskentaa. Suuttimen pinta-ala, paine ja voima 

lasketaan yleisesti seuraavasti: 
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𝐴𝑠𝑢𝑢𝑡𝑖𝑛 =
𝜋𝑑2

4
     (3.1)  

 

𝑝 =
𝐹

𝐴𝑠𝑢𝑢𝑡𝑖𝑛
      (3.2) 

 

 

𝐹 = 𝑚𝑎 = 𝑚∆𝑣𝑡 = 𝜌𝑄∆𝑣    (3.3) 

 

Jotta saadaan määriteltyä leikkauskaasun hinta, tulee tietää sen tilavuusvirta Q. Tiedetään, 

että suutin on pyöreä ja sen halkaisijaa merkitään d:llä ja pinta-alaa merkitään Asuutin (kaava 

3.1). Paine p (kaava 3.2) voidaan laskea jakamalla voima F Asuutin:lla. Tämän lisäksi 

tiedetään, että tilavuusvirralle on voimassa jatkuvuusyhtälö, eli toisesta pinta-alasta ja 

nopeudesta mentäessä uuteen pinta-alaan, tulee nopeuden muuttua ∆v niin, että 

tilavuusvirta on edelleen sama. Newtonin ensimmäisen lain mukaan liikemäärä säilyy 

virtauksessa ja sen avulla voidaan laskea kaasun aiheuttama voima Q:n, tiheyden ρ ja p:n 

avulla. Tämä tieto on esitetty kaavana 3.3. Tilavuusvirran kaava saadaan seuraavaksi 

muokkaamalla voimaan ja virtaaman kaavoja: 

 

𝐹 = 𝜌𝑄𝑣2     (3.4)  
 

𝑣2 =
𝑄

𝐴𝑠𝑢𝑢𝑡𝑖𝑛 
     (3.5)  

 

𝐹 =
𝜌𝑄2

𝐴𝑠𝑢𝑢𝑡𝑖𝑛
      (3.6)  

 

𝑄 = √
𝐹𝐴𝑠𝑢𝑢𝑡𝑖𝑛

 𝜌
     (3.7)  

 

 

Oletetaan, että virtaama v1 on nolla, jolloin otetaan huomioon vain virtaama v2 ja kaava 3.3 

voidaan pelkistää kaavaksi 3.4. Toisaalta on toinen esitystapa tilavuusvirralle, joka on 

esitetty kaavassa 3.5. Sijoittamalla kaava 3.5 kaavaan 3.4, saadaan voimalle esitystapa, 

joka ei ole riippuvainen kaasun nopeudesta ja tämä on esitetty kaavassa 3.6. Lopullinen 

tilavuusvirran kaava on numero 3.7.  

 

Jotta pystytään laskemaan kaasun hinta, pitää tietää kaasun käyttöaika. Tässä työssä 

oletetaan sen olevan leikkausaika. Kertomalla tilavuusvirta leikkausajalla ja kaasun 

yksikköhinnalla, saadaan leikkauskaasun käyttöhinta. Kaasunkulutus on leikkauskaasusta 
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riippuvaista. Esimerkiksi heliumia kuluu 44-190 l/h, typpidioksia 12-65 l/h ja hiilidioksidia 

2-10 l/h. (Matilainen et al. 2010, s. 208.)  

 

3.3 Vertailu leikkausmenetelmien kesken 

Kuitulaserin etu on se, että sen hyötysuhde on parempi kuin hiilidioksidilaserilla. Tämä 

tarkoittaa pienempää sähkönkulutusta. Vertailun vuoksi 3 kW:n kuitulaser käyttää 

kolmanneksen siitä, mitä 4 kW:n hiilidioksidilaser. Jos leikataan hyvin ohutta materiaalia, 

on kuitulaserleikkaus silloin nopeampaa. Millimetrin paksuista ruostumatonta terästä tai 

niukkaseosteista terästä se leikkaa kolme kertaa ja kahden millimetrin paksuutta kaksi 

kertaa nopeammin kuin hiilidioksidilaser, kun kuitulaserin teho on 3 kW ja 

hiilidioksidilaserin 4 kW. (Larcombe 2013.) Kuitulaserilla pystytään leikkaaman ohuita 

kappaleita samalla teholla, kuin hiilidioksidilaserilla, nopeammin (Kaplan et al. 2012, s. 

39). Kuitulaserin hyötynä on myös se, että sillä pystytään leikkaamaan paremmin 

heijastavia materiaaleja, koska ne eivät silloin heijasta takaisin lasersädettä. 

Hiilidioksidilaserilla on vaarana se, että säde heijastuu takaisin koneeseen ja vahingoittaa 

sitä. Lähteen mukaan kuitulaserilla on myös pienemmät ylläpitokustannukset. (Larcombe 

2013). 

 

Tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että kuitulaserilla on optimaalista leikata 

leikkausjäljen kannalta 2 mm asti (Mullick et al. 2016, s. 168). Toisaalta on tutkittu, että 

kuitulaser on nopeampi kuin hiilidioksidilaser leikkaamaan ohuita alle 4 mm kappaleita 

(Kaplan et al. 2012, s. 40). Hiilidioksidilaserleikkauksessa parempaa 

kuitulaserleikkaukseen on se, että leikkaaminen on nopeampaa paksummilla 

aineenvahvuuksilla ja aloitusreikä on nopeampi tehdä. Lisäksi leikkausjälki on sileämpi 

paksuilla aineenvahvuuksilla verrattuna kuitulaseriin. Hiilidioksidilaserilla voidaan leikata 

hyvin erilaisia materiaaleja, kuten puuta ja muovia. Toisaalta alumiinia on parempi leikata 

kuitulaserilla. (Larcombe 2013.) 

 

Leikkausjäljen laadun huononeminen kuitulaserleikkauksessa johtuu polttopisteen 

keskittämisestä ja lyhyestä 1,07 µm aallonpituudesta. Paremmin keskitetyllä lasersäteellä 

saadaan aikaiseksi kapeampi leikkausrailo, jolloin on vaikeampi poistaa materiaalia 

kappaleesta, koska kaasuntuonti ei ole helppoa. Tällöin saavutetaan huonompi pinnanlaatu 

kuin hiilidioksidilaserin tapauksessa. Toisaalta leveämpään leikkausjälkeen voidaan pyrkiä 
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siirtämällä lasersäteen polttopistettä poispäin yläpinnasta. Silloin leikkauskaasu pystyy 

poistamaan paremmin materiaalia. (Mullick et al. 2016, s. 168.)  

 

Kuitulaserleikkauksen ongelmana on se, että sillä ei voi leikata muovia. Ohutlevyt on usein 

suojattu muovilla. Hiilidioksidilaserilla muovia voidaan leikata. Kuitulaserilla joudutaan 

ensin sulattamaan muovi leikattavan muodon päältä ja vasta sen jälkeen voidaan leikata. 

Tämä lisää ohutlevyn työstöaikaa ja muovista voi jäädä jäännöksiä leikattuun kohtaan. 

Toisaalta on kehitetty uudenlaisia suojamuoveja, jolloin pystytään leikkaamaan kappale 

ilman muovin sulatusta. (Kaplan et al. 2012, s. 41) 

 

Ohutlevytuotteiden suunnittelijan käsikirjassa on vertailtu hiilidioksidilaserleikkausta ja 

mekaanista leikkausta. Mekaanisella leikkauksella pystytään leikkaamaan kaikkia 

materiaaleja. Lävistämisessä ja nakertamisessa merkittävä tekijä on työkalun 

puristusvoima. Kaikkein parhaiten mekaaninen lävistys soveltuu korkeintaan 5 mm 

paksulle ohutlevylle. Sillä tosin pystytään leikkaamaan 10 mm, jos työkalu sallii sen. 

Hiilidioksidilaserilla voidaan leikata 100 mm asti, mutta optimaalisinta on leikata enintään 

15 mm paksua ainetta. (Matilainen et al. 2010, s. 208.) 

 

CO2-laserin tehonkulutus on 1,5 kW – 40 kW. Mekaanisen leikkauksen tehontarve on 

vähintään 10 kW. Teho määrää sähkönkulutuksen. Mekaanisessa leikkauksessa ja 

hiilidioksidilaserleikkauksessa on hyvin erilaiset kuluvat aineet. Laserleikkauksessa kuluu 

leikkaus- ja laserkaasua, suuttimia ja suodattimia. Mekaanisessa leikkauksessa taasen 

kuluvia osia ovat työkalut. (Matilainen et al. 2010, s. 208.) 

 

Sekä hiilidioksidilaserleikkauksella että mekaanisella leikkauksella saadaan yhtä hyvä 

leikkaustarkkuus, noin ±0,1 mm. Ohutlevyissä voi myös näkyä muodonmuutoksia 

molemmissa tapauksissa ohutlevyn lämpenemisen takia. Molemmilla tavoilla esiintyy 

myös pursetta, jos prosessiparametrit laserleikkauksessa tai työkalujen välykset 

mekaanisen leikkauksen tapauksessa eivät ole oikeat. Leikkauspinta on laserilla uurteinen. 

Mekaanisessa lävistämisessä on ensin kiillottunut vyöhyke ja alapinnasta päin on murtunut 

vyöhyke, joka on syntynyt, kun plastinen alue on ylitetty. (Matilainen et al. 2010, s. 209.)  
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Laserleikkauksen hyötynä verrattuna mekaaniseen leikkaukseen on se, että materiaaliin ei 

ole fyysistä kontaktia. Lisäksi laserleikkauksen ollessa nopeaa ei pääse muodostumaan 

HAZ:ia. Tämä tarkoittaa sitä, että kappaleeseen tulee vähemmän muodonmuutoksia 

leikkauksesta, eikä se esimerkiksi käyristy yhtä helposti, jolloin jatkokäsittely, kuten 

taivuttaminen, on helpompaa. Mekaanisessa leikkauksessa voidaan joutua pitämään myös 

leikkaustaukoja, jotta levyyn ei tule muodonmuutoksia. Laserleikkauksella voidaan tehdä 

melkein minkälainen leikkausmuoto verrattuna mekaaniseen leikkaukseen, ilman 

työkalujen vaihtamista. Tämän lisäksi laserleikkauksessa ei mene aikaa työkalujen 

vaihtamiseen. (Binder 2007.) 

 

Levytyökeskuksen ongelmana on se, että työkalujen asetusajat ja ohjelmointi vievät hyvin 

paljon aikaa, jolloin se on tehokkainta tehdä mahdollisimman suurille erille. Ohjelmointi 

vie sen takia enemmän aikaa, koska fyysinen työkalu pitää ottaa huomioon nestissä ja 

leikattavien kappaleiden välillä tulee olla enemmän tilaa. Tämä johtaa siihen, että 

laserleikkauksella leikattavassa nestissä yhdellä ohutlevyaihiolla voi olla enemmän 

kappaleita, kuin levytyökeskuksella leikattavalla. Mekaanisessa leikkauksessa syntyy 

enemmän jätettä. Tämän lisäksi pitää ottaa huomioon se, että levyyn kohdistetaan fyysistä 

voimaa, jolloin pitää miettiä sitä, että miten levyyn syntyy mahdollisimman vähän 

muodonmuutoksia. Toisaalta kannattaa muistaa se, että levytyökeskuksilla pystytään 

tekemään pieniä muovauksia, jos se on tärkeä osa tuotteen valmistusprosessia. (Binder 

2007.) Taulukossa 1 on yhteenvetona tärkeimpiä ominaisuuksia eri leikkaustavoista. 

 

Taulukko 1. Yhteenveto tärkeimmistä leikkaustapojen ominaisuuksista. 

Kuitulaserleikkaus Hiilidioksidilaserleikkaus Lävistäminen ja 

nakertaminen 

Hyvä leikkauskeino 

heijastaville materiaaleille, 

kuten alumiinille. 

Voidaan leikata monenlaisia 

materiaaleja, kuten puuta ja 

muovia. 

Tekniikka ei luo 

materiaalille samanlaisia 

rajoitteita kuin 

laserleikkauksessa. 
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Leikkausjälki on 

optimaalisinta 2 mm 

paksuuteen asti. Uurteinen 

leikkausjälki. 

Hyvä leikkausjälki 

vahvemmilla 

aineenpaksuuksilla, kun 

verrataan kuitulaseriin. 

Uurteinen leikkausjälki. 

Leikkauskohdassa on 

kiillottunut vyöhyke ja 

murtunut vyöhyke. 

 

Taulukko 1 jatkuu. 

Ei kohdisteta mekaanista 

voimaa, mutta HAZ 

huomioitava. 

Ei kohdisteta mekaanista 

voimaa, mutta HAZ 

huomioitava. 

Levyyn kohdistetaan 

mekaanista voimaa, jolloin 

muodonmuutoksien suhteen 

tulee olla varovainen. 

Leikkausnopeus on 

optimaalisin alle 4 mm 

paksulle levylle. 

Leikkaus on optimaalisinta 

alle 15 mm, mutta voidaan 

leikata 100 mm paksua 

levyä. 

Leikkausnopeus on 

optimaalisin alle 5 mm:lle, 

voidaan leikata 10 mm 

paksuista ohutlevyä. 

Ei voida tehdä muovauksia. Ei voida tehdä muovauksia. Voidaan tehdä pieniä 

muovauksia. 

 

  



23 

 

 

4 LEIKKAUSAIKA JA AIKAFUNKTIOT 

 

 

Leikkaamiselle on kehitetty aikafunktioita, joiden avulla pystytään laskemaan, kuinka 

kauan leikkaamiseen ja sen oheisprosesseihin menee aikaa. Leikkausprosessiin kuluvasta 

ajasta saadaan johdettua tässä työssä tarvittavat hinnan määritykset. Leikkaukseen kuluva 

aika voidaan laskea esimerkiksi kaavalla (4.1), jossa prosessointiaikaa on lähestytty 

kolmessa osassa, silloin kun leikataan, tehdään reikiä ja ei leikata. Kustannuksia on 

ryhmitelty samalla tavalla kaavalla (4.2). 

 

𝑡𝑐𝑢𝑡 =
𝐿𝑜𝑛

𝑉𝑜𝑛
+

𝐿𝑜𝑓𝑓

𝑉𝑜𝑓𝑓
+ ∑𝑁𝑔𝑡𝑝𝑡   (4.1) 

 

𝐹𝑐𝑜𝑠𝑡 = 𝐿𝑜𝑛𝐶𝑜𝑛 + 𝐿𝑜𝑓𝑓𝐶𝑜𝑓𝑓 + ∑𝑁𝑔𝐶𝑔   (4.2) 

 

Petunin ja Stylios (2016) ovat määrittäneet leikkaukselle ajan määrittämisen funktion tcut, 

eli kaava 4.1 ja leikkauksen hinnan funktion Fcost, eli kaava 4.2. Kaavassa yksi Lon 

tarkoittaa leikattavaa matkaa ja Von tarkoittaa leikkausnopeutta. Loff tarkoittaa siirrettävää 

matkaa, eli ei leikattavaa matkaa, ja Voff työkalun nopeutta, kun se ei leikkaa. Jos 

kappaleessa on reikiä, kerrotaan reikien lukumäärä Ng niiden tekemiseen kuluvalla ajalla 

tpt. Fcost saadaan kertomalla Lon leikkauskustannuksella Con ja Loff kerrotaan sen 

kustannuksella Coff. Reikien kustannukset saadaan kertomalla Ng niiden tekokustannuksella 

Cg. Näissä funktioissa ei ole huomioitu muuta, kuin ohutlevyn prosessointiaika, eli kun 

työstökone liikkuu ja leikkaa. (Petunin & Stylios 2016, s. 25.) 

 

Laserleikkaukselle ja mekaaniselle leikkaukselle on kehitetty jo aikaisemmassa vaiheessa 

erillisiä aikafunktioita ja leikkauskustannusten kaavoja. Vanhemmat aikafunktiot ovat 

tarkempia, sillä ne ottavat huomioon myös muita vaiheita prosessista, kuin itse 

leikkaamisen. Vanhempia aikafunktioita sekä laserleikkaukselle että mekaaniselle 

leikkaukselle käsitellään seuraavissa alaluvuissa ja kustannuksia luvussa 5 Leikkauksen, 

ylläpidon ja investoinnin kustannukset. 
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4.1 Laserleikkaus 

Laserleikkauksessa laserin tulee ensin lävistää kappale, ennen kuin se voi aloittaa 

leikkauksen. Jos materiaali on heijastavaa, kuten alumiini tai hopea, on alkureiän 

tekeminen haastavin osa leikkausprosessissa. (Kujanpää, Salminen & Vihinen 2005, s. 

150.) Tämän jälkeen voidaan alkaa leikata normaalilla nopeudella. Laserleikkauksessa 

voidaan vaihtoehtoisesti tehdä esileikkaus mekaanisella lävistämisellä leikkauksen 

aloituskohdille, jolloin voidaan alkaa leikata suoraan. (Dewil, Vansteenwegen, Cattrysse, 

Laguna, ja Vossen 2015, s. 1763.) 

 

Vaikka leikkaukselle ilmoitetaan tietty leikkausnopeus, se ei ole absoluuttinen totuus. 

Leikkauspää joutuu esimerkiksi hidastamaan jyrkissä leikkausmuodoissa. Tämän lisäksi 

varsinkin, jos yhtenäisesti leikattavat osat ovat lyhyitä, joudutaan usein kiihdyttämään ja 

hidastamaan nopeutta. (Kujanpää et al. 2005, s. 150.) Laserleikkauksessa tulee ottaa myös 

huomioon se, että leikatessa teräviä kulmia joudutaan tekemään silmukka. Tämä johtuu 

siitä, että ei haluta kappaleeseen ylimääräistä lämmöntuontia, joka vaikuttaisi negatiivisesti 

leikkausjäljen laatuun. Leikkausajan lisäksi laserleikkauspää liikkuu esimerkiksi reikien 

välillä. Tätä kutsutaan siirtoajaksi. (Dewil et al. 2015, s. 1763.) 

 

Maksimileikkausnopeudesta ei ole yhtä suurta hyötyä monimutkaisissa kappaleissa. 

Varsinainen leikkausnopeus ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä leikkausta enemmän 

aikaa menee monimutkaisissa kappaleissa siirtoaikaan. Jos pitää leikata paljon pitkiä ja 

yksinkertaisia muotoja, on leikkausnopeudesta silloin enemmän hyötyä.  (Kaplan et al. 

2012, s. 40.) 

 

Tarkempien aikafunktioiden pohjalla käytetään Nolletin esitystä niistä. Nolletin 

funktioiden tarkoituksena on laskea yhden kappaleen keskimääräinen tekoaika. Asetusaika 

yhdelle kappaleelle lasketaan seuraavasti: 

 

𝑇𝑠 =
𝑡𝑣𝑠𝑙+𝑡𝑖𝑠

𝑁𝑡𝑜𝑡
     (4.3) 

 

Nolletin aikafunktioissa tarkastellaan yhtä ohutlevyä, jolla on useita osia, jotka voivat olla 

erilaisia. Kuten edellä on todettu, tulee laserleikkauksessa säätää leikkausparametrit, johon 

kuluvaa aikaa merkitään tis ja laitteisto leikkauksien välillä, johon kuluvaa aikaa merkitään 
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tvsl. Jaettuna kappaleiden kokonaismäärällä Ntot saadaan asetusaika Ts yhdelle kappaleelle, 

jonka laskukaava on 4.3. (ten Brinke 2002, s. 107 – 108.) 

 

Prosessointiaika yhdelle kappaleelle lasketaan seuraavasti: 

 

𝑇𝑤 = 1,05(𝑡𝑙𝑐 + 𝑡𝑙𝑔 + 𝑡𝑓 + 𝑡𝑠)   (4.4) 

 

Asetusajan jälkeen lasketaan prosessointiaika yhdelle kappaleelle, jota merkitään Tw. 

Kaavassa 4.4 on otettu huomioon se aika, kun ohutlevyä käsitellään fyysisesti. Kaavan 

termit avataan edempänä yksi kerrallaan. (ten Brinke 2002, s. 107 – 108.) 

 

Kaarevien pituuksien ja reikien leikkausaika lasketaan seuraavasti: 

 

𝑡𝑙𝑐 = 𝑁𝑐 (
𝑎𝑔𝑒𝑚

𝑣𝑝𝑜𝑠
+ 𝑡𝑖𝑛𝑧𝑒𝑡) +

1,15𝐿𝑐

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟
   (4.5) 

 

𝑡𝑙𝑔 = 𝑁𝑔 (
𝑎𝑔𝑒𝑚

𝑣𝑝𝑜𝑠
+ 𝑡𝑖𝑛𝑧𝑒𝑡) +

1,15𝐿𝑔

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟
   (4.6) 

 

Kaava 4.5 on kaarevien pituuksien Lc leikkauksessa kestävä aika, jota merkitään tlc. Nc on 

leikattavien muotojen lukumäärä. Lc jaetaan leikkausnopeudella (vlaser), jolloin saadaan 

leikkausaika. Siirtoaika on otettu huomioon yhtälössä laskemalla keskimääräinen siirtymä 

muotojen kesken (agem) ja jaettu se paikoitusnopeudella vpos. Tämän lisäksi otetaan 

huomioon aloitusreiän teko, johon kuluu vakioaika tinzet. Kaava 4.6 on reikien 

leikkausnopeus tlg. Siinä kerrotaan agem jaettuna vpos ja tinzet Ng:llä. Lg eli leikattava reiän 

pituus jaetaan vlaser:illa. (ten Brinke 2002, s. 107 – 108.) 

 

Levyn kiinnitys- ja irrotusaika koneeseen, rangan irrotusaika ja kokonaisprosessointiaika 

eli yhden kappaleen prosessointiin kuluva aika lasketaan seuraavasti: 

 

𝑡𝑓 =
𝑡𝑖𝑢

𝑁𝑡𝑜𝑡
     (4.7) 

 

𝑡𝑠 =
𝑡𝑎𝑓

𝑁𝑡𝑜𝑡
     (4.8) 
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𝑇𝑡𝑜𝑡 = 𝑇𝑠 + 𝑇𝑤    (4.9) 

 

 

Kaavassa 4.7 on käsitelty yhdelle kappaleelle jakautunut levyn kiinnitys- ja irrotusaika 

koneeseen tf, kun kokonaisaika tiu on jaettu kappaleiden määrällä. Kaava 4.8 käsittelee 

yhdelle kappaleelle jaettua rangan irroitusaikaa ts, kun rangan irroitusaika (taf) on jaettu 

Ntot:illa. Kokonaisprosessointiaika kaavassa 4.9 Ttot saadaan, kun Ts ja Tw lasketaan yhteen. 

(ten Brinke 2002, s. 107 – 108.) 

 

4.2 Mekaaninen leikkaus 

Prosessointiaika mekaaniselle leikkaukselle on pitkälti samanlainen kuin 

laserleikkauksessa. Prosessointiaikaa kuluu itse lävistämiseen ja nakertamiseen sekä 

leikkauksen lopetuksen ja aloituksen välillä siirtymiseen. Tämän lisäksi työkalua 

vaihdetaan välillä. (Petunin et al. 2016, s. 23.) 

 

Asetusaika ja ohutlevyn leikkaamiseen sekä käsittelyyn kuluva aika lasketaan 

mekaanisessa leikkauksessa seuraavasti: 

 

𝑇𝑠 =
𝑡𝑣𝑠𝑚+𝑡𝑔𝑙𝑁𝑡𝑜𝑜𝑙

𝑁𝑡𝑜𝑡
    (4.10) 

 

𝑇𝑤 = 1,05(𝑡𝑚𝑔 + 𝑡𝑚𝑠 + 𝑡𝑚𝑘 + 𝑡𝑚𝑡 + 𝑡𝑓 + 𝑡𝑠)  (4.11) 

 

Kaavassa 4.10 käsitellään Ts mekaaniselle leikkaukselle. Ts levytyökeskukselle määritetään 

työkalujen asetusajan perusteella. Työkaluille on kiinteä asetusaika tvsm ja muuttuva 

työkalujen asetusaika tgl, joka kerrotaan vielä työkalujen lukumäärällä Ntool. Jakamalla 

kappaleiden lukumäärällä saadaan laskettua yhden kappaleen työkalun asetusaika. 

Kaavassa 4.11 lasketaan ohutlevyn konkreettiseen käsittelyyn kuluva aika Tw. Kaavan 

termit avataan alempana yksi kerrallaan. (ten Brinke 2002, s. 104.) 

 

Reiän lävistämiseen kuluva aika lasketaan seuraavasti: 
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𝑡𝑚𝑔 = 𝑁𝑔(
𝑎𝑔𝑒𝑚

𝑣𝑝𝑜𝑠
+ 𝑡𝑘𝑎𝑝)    (4.12) 

 

Mekaanisessa leikkauksessa on kaksi eri prosessia; reikien lävistäminen ja muotojen 

nakertaminen. Ensin käsitellään reiän lävistämiseen kuluvaa aikaa tmg kaavassa 4.12. Taas 

kerran kerrotaan Ng siirtoajalla ja saadaan reikien lävistämiseen kuluva aika, kun kerrotaan 

yhden reiän lävistysaika tkap Ng:llä. (ten Brinke 2002, s. 104.) 

 

Suorien muotojen ja kaarevien muotojen nakertamiseen on erikseen omat kaavat ja ne 

lasketaan seuraavasti: 

 

𝑡𝑚𝑠 =
𝐿𝐶𝑇

𝐿𝑇
(

𝐿𝑇

𝑣𝑝𝑜𝑠
+ 𝑡𝑘𝑎𝑝) +

𝑎𝑔𝑒𝑚

𝑣𝑝𝑜𝑠
   (4.13) 

 

𝑡𝑚𝑘 = 𝑡𝑛𝑖𝑏𝑁𝑛𝑖𝑏    (4.14) 

 

Nakerrukseen on kaksi eri lähestymismahdollisuutta. Ensimmäinen on suorien muotojen 

nakerrusaika tms, jonka kaava on 4.13 ja toinen on kaarevien muotojen nakerrusaika tmk, 

jonka kaava on 4.14. Suorien viivojen nakerruksessa tulee tietää oikea leikattava pituus LT, 

koska levyä ei voi leikata suoraan leikattavalta viivalta, sillä kappale olisi tällöin liian 

pieni. Kappaleen sivunpituus on LCT. Nakerruksen aika tmk kaarevalle leikkaukselle 

saadaan kertomalla nakerruslyöntien lukumäärästä Nnib yhteen nakerrusiskuun kuluvasta 

ajasta tnib. (ten Brinke 2002, s. 104.) 

 

Mekaanisessa leikkauksessa työkalunvaihtoaika lasketaan seuraavasti: 

 

𝑡𝑚𝑡 =
(𝑁𝑡𝑜𝑜𝑙−1)𝑡𝑤

𝑁𝑡𝑜𝑡
    (4.15) 

 

Viimeinen laskettava aikamääre on työkalunvaihtoaika tmt, kun kappaletta tehdään. Se 

voidaan laskea kaavalla 4.15. Se lasketaan kertomalla Ntool vähennettynä yhdellä työkalun 

vaihtoon menevällä ajalla tw. Se saadaan vastaamaan yhtä kappaletta vastaamaan, kun 

jaetaan Ntot:illa. Tämän lisäksi laskennassa otetaan myös huomioon jätepalojen poisto ja 
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levyn käsittelyaika, jotka ovat samat kuin laserleikkauksella ja ne lasketaan kaavoilla 4.7 ja 

4.8. Kokonaisaika lasketaan samalla tavalla kuin laserleikkauksen tapauksessa kaavalla 

4.9. (ten Brinke 2002, s. 104.) 
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5 LEIKKAUKSEN, YLLÄPIDON JA INVESTOINNIN KUSTANNUKSET 

 

 

Leikkaamisesta tulee kustannuksia muun muassa leikkauksesta, ylläpidosta ja 

investoinnista. Kustannuksia vertailemalla saadaan selvitettyä leikkaus- ja 

ylläpitokustannuksiltaan edullisin vaihtoehto. Tämän lisäksi tarvitsee myös arvioida 

investoinnin kannattavuutta. 

 

5.1 Leikkauksen ja ylläpidon kustannukset 

Yleisin kustannusten jakotapa on jakaa ne kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Kun 

toiminta-aste muuttuu, niin muuttuvat kustannukset kasvavat tai vähenevät. Toiminta-aste 

tarkoittaa todellista tuotantomäärää esimerkiksi vuodessa. Kiinteät kustannukset eivät 

muutu toiminta-asteen mukana. Kiinteät kustannukset muuttuvat, kun kapasiteetti, eli 

enimmäissuorituskyky muuttuu. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, s. 56.) 

 

Muuttuvia kustannuksia ovat Neilimon ja Uusi-Rauvan mukaan raaka-aineet, ostettavat 

osat, valmistuksen työntekijäkustannukset, sähkönkulutus, osittain tuotantolaitteiden 

ylläpito ja apukustannukset. Kiinteitä kustannuksia ovat tuotantolaitteiden sitoman 

pääoman korot sekä poistot, kiinteistön kulut, hallinnon tarvikkeet sekä hallinnon 

työntekijäkustannukset. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, s. 56.) 

 

Leikkauksen kustannuksissa molemmilla leikkaustavoilla on samat kiinteät kustannukset. 

Leikkauskeskuksen koneeseen on sidottuna tietty määrä pääomaa ja tämän lisäksi koneen 

lattiapinta-ala määrää rakennuksen ylläpidosta kiinteän kustannuksen. Muuttuvat 

kustannukset ovat osittain samat. Muuttuvissa kustannuksissa molempien tapauksessa 

käsitellään sähkön hintaa, työntekijäkustannuksia, huoltokustannuksia ja 

koneenkäyttökustannuksia. Laserleikkauksessa muuttuvia kustannuksia ovat laserin kaasun 

ja leikkauskaasun kulutus. Levytyöleikkauksessa muuttuvia kustannuksia ovat työkalujen 

kustannukset. 

 

Sekä laserleikkauksella, että mekaanisella leikkauksella on kustannusten kaava suurin 

piirtein sama. Erona on se, että laserleikkauksessa käytetään leikkauskaasua, jota ei 

tietenkään käytetä mekaanisessa leikkauksessa. 
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Leikkauksen kokonaiskustannukset lasketaan seuraavasti: 

 

𝐾𝑡𝑜𝑡 = (𝐾𝑘 + 𝐾𝑚)𝑇𝑡𝑜𝑡 + 𝐾𝑡𝑚𝑙   (5.1) 

 

Kaavalla 5.1 lasketaan leikkauksen kustannukset Ktot. Laskenta on aikapohjaista ja kun 

tiedetään leikattavan kappaleen valmistusaika Ttot, pystytään se kertomaan kiinteiden Kk ja 

muuttuvien Km kustannusten yksiköllä. Laserleikkauksen tapauksessa lisätään leikkaus- ja 

laserkaasun muuttuvat kustannukset Ktml. Koska laskenta on aikaan perustuvaa, on tärkeää 

ottaa huomioon se, että lasketaan oikealla yksiköllä koko ajan. (ten Brinke 2002, s. 104 - 

108.)  

 

Kiinteät kustannukset lasketaan seuraavasti: 

 

𝐾𝑘 =
1

60ℎ𝑦
(

𝑃𝑣

𝑐𝑛¬𝑖
+ 𝑅𝑜𝑝𝑝𝐴𝑘𝑜𝑛𝑒)   (5.2) 

 

Kk (5.2) muutetaan aikaperusteisiksi jakamalla ne vuosittaisella työajalla hy. Kiinteitä 

kustannuksia ovat laitteesta syntyvät korkokustannukset. Pv on laitteiston nykyinen arvo ja 

se jaetaan annuiteettitekijällä cn¬i. Merkittävä kustannus on myös laitteiston viemä 

lattiapinta, jolloin tarvitsee laskea koneen käyttämä pinta-ala Akone ja sen kustannus Ropp. 

(ten Brinke 2002, s. 104 - 108.)  

 

Muuttuvat kustannukset lasketaan seuraavasti: 

 

𝐾𝑚 = 𝑒𝑢𝑝𝑒 + 𝑘𝑡 + 𝑘ℎ + 𝑘𝑜   (5.3) 

 

Km (5.3) saadaan laskemalla sähkönkulutus kertomalla sähkökäyttö eu sähkönhinnalla pe, 

lisäämällä työntekijäkustannukset kt, huollon + kuluvien osien kustannukset kh ja 

ohjelmoinnin kustannukset ko, jolla tarkoitetaan nestauksen ja siirtoreittien määrittämisen 

kustannuksia. (ten Brinke 2002, s. 104 - 108.) 

 

Laserleikkauksessa lisäksi tulevat muuttuvat kustannukset lasketaan seuraavasti: 
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𝐾𝑡𝑚𝑙 = 𝐾′𝑙𝑎𝑔𝑉𝑙𝑎𝑔 + 𝐾′𝑙𝑒𝑔𝑄   (5.4) 

 

Laserleikkauksella tulee huomioida myös Q ja laserkaasun kulutus Vlag. Kertomalla 

tilavuushinnoilla, K’lag laserkaasulle ja K’leg leikkauskaasulle, saadaan laskettua niiden 

muuttuva kustannus Ktml, joka on kaavassa 5.4. (ten Brinke 2002, s. 108.) 

 

5.2 Investointikustannukset 

Investointi tarkoittaa sitä, että yritys hankkii voimavaroja, joiden tarkoituksena on hankkia 

tuloa. Investoinniksi luokitellaan moneksi vuodeksi käyttöön tarkoitetut asiat. Esimerkiksi 

koneet, rakennukset ja jopa henkilökunnan kouluttaminen ovat investointeja, sillä niitä on 

tarkoitus käyttää vuosien ajan ja saada niillä hyötyä. (Andersson, Ekström & Gabrielsson 

2001, s. 132.) Investoinnit jaetaan rahoitusinvestointeihin ja reaali-investointeihin. 

Rahoitusinvestointi tarkoittaa sitä, että rahaa sijoitetaan yritykseen kokonaisuutena, kun 

taas yrityksessä sijoitettu raha ohjataan reaali-investointiin eli tuotannon tekijöihin. 

Esimerkiksi uuteen tuotantokoneeseen investointi on reaali-investointi. (Jyrkkiö & 

Riistama 2004, s. 203.) 

 

Investointi on yksittäisenä kuluna hyvin sitova eli siihen sidottua pääomaa on vaikea saada 

uudelleen yrityksen käyttöön. Uusi tuotannontekijä pitkälti määrittää sen, että mitä 

kustannuksia tulee tuotannossa syntymään ja miten kannattavaa tuotanto on. 

Investointipäätöksen tekemisessä on useita epävarmuustekijöitä. Mitä pidempi aikainen 

investointi tulee olemaan, sitä vaikeampi on määritellä sen tuottoja, kustannuksia ja 

kannattavuutta. (Jyrkkiö & Riistama 2004, s. 202-203.) 

 

Leikkauslaitteiston investoinnissa huomioitavia kustannuksia eivät ole pelkästään itse 

laitteiston ja sen sisältämän tekniikan hinta. Tämän lisäksi pitää huomioida asennuksesta, 

kuljetuksesta ja käyttöönotosta syntyvät kustannukset. Lisäksi tulee ottaa huomioon 

tilantarve, joka vaikuttaa kiinteistön kuluihin. Laserleikkaukseen investoidessa tulee ottaa 

huomioon se, että mikä on leikkauksen tehontarve. Laserleikkauslaitteiston hinta kallistuu 

tehon kasvaessa. (Kujanpää et al. 2005, s. 336-337.) 

 

Itse leikkauslaitteiston lisäksi investoidaan myös oheislaitteisiin, jotka ovat 

leikkausprosessissa pääasiassa levynkäsittelylaitteistoja. Automaattinen 



32 

 

 

levynkäsittelylaitteisto voi ladata levyn ennen leikkausta ja poistaa sen leikkauksen jälkeen 

asemasta. Tämä vähentää työntekijäkustannuksia ja nostaa leikkauksen toiminta-astetta, 

kun työskentely on lähellä taukoamatonta. (Kujanpää et al. s. 338.) 

 

5.3 Investointien kannattavuuden arviointi 

Investoinnin kannattavuuteen vaikuttavat seuraava tekijät Jyrkkiön ja Riistaman (2004, s. 

207) mukaan: 

 ”juoksevasti syntyvät tuotot 

 juoksevasti syntyvät kustannukset 

 perusinvestointi- eli perushankintakustannus 

 investointiajanjakso 

 investointikohteen jäännösarvo 

 laskentakorkokanta.” 

 

Juoksevasti syntyvät tuotot ovat investoinnista vuosittain saatavia tuottoja ja juoksevasti 

syntyvät kustannukset ovat investoinnista syntyviä vuosittaisia kustannuksia. Nettotuotto 

tarkoittaa edellisten suureiden erotusta. Perushankinnan kustannus tarkoittaa investoinnin 

suunnittelusta ja investoinnin käyttöönottamisesta tulevia kustannuksia. Pitoaika tarkoittaa 

sitä aikaa, kun investointia pystytään käyttämään niin, että se pysyy käyttökelpoisena 

verrattuna alkuperäiseen tilaan. Toisaalta se voi olla myös se aika, joka sitä arvioidaan 

käytettäväksi, kunnes tulee uusi ja parempi kone markkinoille. Jäännösarvio tarkoittaa 

koneesta saatavaa myyntituloa, kun se myydään pitoajan jälkeen. Tätä ei yleensä oteta 

huomioon laskelmissa sillä, sitä on vaikea arvioida. Laskentakoron avulla saadaan 

erillisinä aikoina tapahtuvat suoritukset vertailukelpoisiksi. (Jyrkkiö & Riistama 2004, s. 

207-210.) 

 

Annuiteettimenetelmässä ja leikkauslaitteiston kiinteissä kustannuksissa tarvitaan 

annuiteettitekijää, joka lasketaan seuraavasti: 

 

𝑐𝑛¬𝑖 =
𝑖(1+𝑖)𝑛

(1+𝑖)𝑛−1
    (5.5) 
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Investointien kannattavuutta voidaan arvioida monella tapaa, joista yksi on 

annuiteettimenetelmä. Annuiteettimenetelmässä kerrotaan cn¬i:llä investointikustannus, 

jolloin saadaan vuosittainen poisto ja korot eli pääomakustannus. Jos pääomakustannus on 

pienempi, kuin investoinnista saatu säästö, on investointi tällä mitta-asteikolla kannattava. 

Menetelmässä voidaan ottaa huomioon jäännösarvo, jolloin se kerrotaan 

diskonttaustekijällä ja vähennetään hankintahinnasta. Kaavassa 6.1 on esitetty cn¬i:n 

laskeminen. Laitteiston pitovuodet on merkitty n:llä ja laskentakorkokanta on merkitty 

i:llä. (Uitto 2015; Andersson et al. 2001, s. 137.) 

 

Toinen mahdollinen tapa arvioida kannattavuutta on takaisinmaksuajan periaate. Siinä 

investointikustannus jaetaan investoinnista saadulla säästöllä ja saadaan takaisin 

maksuaika. Jos se on pienempi kuin koneen pitoaika, on investointi kannattava. (Uitto 

2015) Menetelmän haittapuolena on se, että se ei ota huomioon korkoja. Kannattavuutta se 

ei sinällään arvioi, vaan yrityksen on itse päätettävä, että mikä on sopiva 

takaisinmaksuaika. (Andersson et al. 2001, s. 134) 
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6 LASKURIN RAKENNE 

 

 

Tutkimuksen tuloksena on kirjallisuuskatsauksen pohjalta luotu laskuri, jonka 

tarkoituksena on laskea yhden kappaleen prosessointiaika minuuteissa ja kustannukset. 

Kustannuksille lasketaan aikaperusteinen yksikkö euroa minuutissa ja kertomalla se yhden 

kappaleen prosessointiajalla, saadaan leikkauksen kustannukset. Laskurin avulla voidaan 

kerätä dataa jokaisesta eri leikattavasta tuotteesta erikseen ja laskea yhteen valmistusajat ja 

kustannukset. Näin voidaan vertailla erilaisia leikkausmenetelmiä ja eri valmistajien 

koneita. Tämän lisäksi voidaan arvioida investoinnin kannattavuutta, että saataisiinko 

uudesta koneesta tarpeeksi iso nettosäästö, jolloin kannattaa investoida. 

 

Laskurissa on sekä mekaaniselle leikkaukselle, että laserleikkaukselle omat sivunsa. 

Näiden lisäksi on sivu investoinnin kannattavuuden arvioinnille. Laserleikkaus ja 

kaasunkulutus ovat liitteessä I, mekaanisen leikkauksen laskenta on esitetty liitteenä II ja 

investoinnin kannattavuudelle liitteessä III. Laserleikkauksella ja mekaanisella 

leikkauksella on työssä omat pohjansa, koska niiden aikafunktiot ovat erilaiset, kuten 

luvussa 4 todettiin. Hiilidioksidilaserleikkausta ja kuituleikkausta ei eritelty omiksi 

laskureikseen, koska käytännössä ne eroavat vain niin, että kuitulaserissa ei ole 

laserkaasua. Aikafunktioita muutettiin jonkin verran laskennan helpottamiseksi Excel-

tiedostossa. Esimerkiksi siirtoaika on siirretty omaksi kaavakseen. Luvuissa 6.1. 

Laserleikkaus ja kaasun kulutus sekä 6.2. Mekaaninen leikkaus on kerrottu muutokset, 

joita aikafunktioihin on tehty.  

 

Laskurissa käyttäjää pyydetään syöttämään kysyttyjä tietoja aina sinisiin taulukoihin. 

Taulukoissa on aina kerrottu myös, että missä yksikössä käyttäjän tulisi tieto syöttää. 

Oransseissa taulukoissa on laskettu prosessointiaikaa ja kustannuksia. Ensimmäisessä 

taulukossa on kysytty ohutlevyaihion perustietoja, eli käytännössä työkappaleiden 

lukumäärää ja työkappaleen tietoja. Seuraavassa taulukossa kysytään koneen 

prosessointinopeutta, eli leikkaus/nakerrusnopeutta, siirtonopeutta ja aloitusreiän 

lävistämiseen kuluvaa aikaa tai reiän lävistämiseen kuluvaa aikaa. 
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Kolmannessa taulukossa kysytään arvioita eri toimintoihin menevästä ajasta eli 

ohjelmointiajasta, koneen asetusajasta, työkalujen vaihtoon menevästä ajasta (mekaaninen 

leikkaus), ohutlevyaihion siirtämiseen kuluvasta ajasta, aukotusten poistoon ja rangan 

poistoon kuluvasta ajasta. Laserleikkauksessa on myös leikkauskaasun kulutukselle oma 

laskenta. Tämän jälkeen kysytään kustannusten tietoja. Lopulta tulee oransseja taulukoita, 

joissa on laskettuna yhden kappaleen prosessointiaika, sekä yhden kappaleen 

valmistushinta. Tämän lisäksi käyttäjälle on näkyvillä myös eriteltyinä prosessointiaika 

sekä kustannukset. 

 

6.1 Laserleikkaus ja kaasun kulutus 

Excel-laskurissa lasketaan leikkausaika, siirtoaika ja kokonaisprosessointiaika yhdelle 

kappaleelle seuraavasti: 

 

𝑡𝑙𝑒𝑖𝑘𝑘𝑎𝑢𝑠 =
𝐿𝑜𝑛

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟
+ (𝑁𝑐 + 𝑁𝑔)𝑡𝑖𝑛𝑧𝑒𝑡   (6.1) 

 

𝑡𝑠𝑖𝑖𝑟𝑡𝑜 =
𝑎𝑔𝑒𝑚

𝑣𝑝𝑜𝑠
    (6.2) 

 

𝑇𝑡𝑜𝑡 = 𝑡𝑐𝑢𝑡 + 𝑡𝑠𝑖𝑖𝑟𝑡𝑜 + 𝑡𝑓 + 𝑡𝑠 + 𝑇𝑠   (6.3) 

 

Itse laskurissa on sovellettu kirjallisuuskatsauksen kaavoja 4.3, 4.7 ja 4.8. Siirtoajalle tsiirto 

on kehitetty erikseen kaava 6.2. Nolletin aikafunktioissa siirtoaika sisältyy aina 

leikkausajan kaavaan. Laserleikkauksessa varsinaista leikkausaikaa merkitään tleikkaus, ja 

sen kaava on 6.1. Kaavassa ei eritellä erikseen reikien ja pituuksien leikattavaa pituutta, 

vaan se ottaa huomioon kokonaisajan. Tämän lisäksi laserleikkauksessa otetaan huomioon 

aloitusreiän lävistäminen. Kokonaisprosessointiaika yhdelle kappaleelle on Ttot ja kaava 

6.3. Leikkauskaasun kulutus lasketaan kuten luvussa 3. Laskurissa lasketaan kaasusta 

kappaleeseen kohdistuva voima kaavalla 3.2 ja tilavuusvirta kaavalla 3.7. 

 

6.2 Mekaaninen leikkaus 

Laskurissa on käytetty lavistämiselle, nakertamiselle, siirtoajalle nakerrettaessa ja yhden 

kappaleen kokonaisprosessointiajalle seuraavia kaavoja: 
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𝑡𝑚𝑔 = 𝑁𝑔𝑡𝑘𝑎𝑝    (6.4) 

 

𝑡𝑛𝑎𝑘 = 𝑡𝑛𝑖𝑏𝑁𝑛𝑖𝑏    (6.5) 

 

𝑡𝑛𝑖𝑏𝑠𝑖𝑖𝑟𝑡𝑜 =
𝐿𝑜𝑛

𝑣𝑝𝑜𝑠
    (6.6) 

 

𝑇𝑡𝑜𝑡 = 𝑇𝑠 + 𝑡𝑚𝑘 + 𝑡𝑚𝑡 + 𝑡𝑚𝑔 + 𝑡𝑚𝑠 + 𝑡𝑓 + 𝑡𝑠  (6.6) 

 

Mekaanisessa leikkaamisessa hyödynnetään lävistämisen siirtoajalle samaa kaavaa, kuin 

laserleikkaukselle, eli 6.2. Lävistämiselle tmg (6.4) ja nakertamiselle tnak (6.5) on johdettu 

uudet kaavat laskuriin niin, että siirtoaika on erotettu niistä. Nakertamisen siirtoaika tnibsiirto 

on kaava 6.6. Kaava 6.7 on uusi kokonaisprosessointiaika, jossa on hyödynnetty 

kirjallisuuskatsauksen kaavoja 4.10, 4.14, 4.15, 4.7 ja 4.8. 

 

6.3 Kustannukset ja kannattavuus 

Tämän jälkeen lasketaan valmistuskustannukset. Valmistuskustannukset tulee syöttää 

vuoden ajalta. Laskuri pyytää käyttäjältä tietoa työtunneista, laitteen nykyarvosta, 

annuiteettitekijästä, koneen viemästä tilasta, sähkönkulutuksesta, työntekijäkustannuksista, 

huollon, osien, ohjelmoinnin, laser- ja leikkauskaasun kustannuksista. Kustannusten 

laskemiseen hyödynnetään kaavoja 5.1-5.5 sellaisinaan. Kustannuksista pitäisi tulla 

yksiköksi euroa minuutissa ja kertomalla se yhden kappaleen viemällä prosessointiajalla 

kappale minuutissa, saadaan yhden kappaleen kustannukset. Investoinnin kannattavuutta 

arvioidaan annuiteetilla. 

 

6.4 Koekappaleiden tulokset 

Laskurin toimintaa kuvattiin kuvan 5 mukaisilla kappaleilla. Kappaleiden pohjana on 

Katajan diplomityön (2010) koekappaleet. Esimerkkikappaleista on ollut saannissa vain 

tieto yhteenlasketusta leikkauspituudesta, jonka perusteella on arvioitu puuttuvia tietoja. 

Liitteessä 1 on kappaleiden siirtopituus, nakerrusiskujen määrä sekä käytettävien 

työkalujen määrä. Liitteissä II (lävistäminen ja nakertaminen) ja III (laserleikkaus ja 

kaasun kulutus) on tehty esimerkkilaskennat yhdelle kappaleelle ja niistä käy myös ilmi 

laskurin toimintarakenne. 
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Kuva 5. Esimerkkilaskennassa käytettyihin kappaleisiin on arvioitu reikien ja reunojen 

mitat sekä siirtopituudet yhteensä leikattavan pituuden mukaan (mukaillen Kataja 2010). 

 

Laskurin toimintaa arvioitiin kuvitteellisilla parametreilla. Samalle kappaleelle tehtiin 

laskenta molemmissa laskureissa. Käytännössä laskennassa muutettiin vain liitteessä I 

annettuja alkuarvoja. Muuten esimerkiksi prosessointinopeus ja valmistuskustannusten 

alkuarvot pysyivät samoina eri kappaleille. Taulukossa 2 on esitettyinä prosessointiajat 

minuutteina ja kustannukset euroina. Laserleikkauksen prosessointiajat vaihtelevat yhdestä 

kahteen minuuttiin. Lävistyksellä ja nakerruksella hajontaa on 3 minuutista melkein 16 

minuuttiin. Valmistushinnat ovat suorassa vaikutussuhteessa leikkausaikaan ja tässä 

laskennassa ne ovat epärealistisia. On tärkeä huomioida siis se, että laskenta on tehty 

kuvitteellisilla parametreilla, jonka takia tulokset ovat epärealistiset. 

  

Taulukko 2. Prosessointiajat minuutteina ja kustannukset euroina. 

  

Laserleikkau

s 

Hinta 

(laserleikkaus) 

Lävistys ja 

nakerrus 

Hinta (Lävistys ja 

nakerrus) 

Kappale 

1 1,199 9,1 3,34 23,42 

Kappale 

2 1,24 9,4 6,69 46,93 

Kappale 

3 1,26 9,56 4,585 32,15 

Kappale 

4 2,02 15,33 15,84 111,08 

Kappale 

5 1,52 11,53 7,17 50,24 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

 

Tässä työssä tutkittiin ohutlevyn eri leikkaustapojen tehokkuuteen eli leikkaustavan 

prosessointinopeuteen ja kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Kandidaatintyön tavoitteena 

on ollut kehittää laskuri, jolla voidaan laskea eri leikkaustapojen prosessointinopeutta sekä 

leikkauksen taloudellisuutta ja jonka avulla voidaan vertailla erilaisia vaihtoehtoja 

yrityksen uudeksi leikkauslaitteistoksi. Tutkimuskysymykseen: mitkä tekijät vaikuttavat 

leikkauksen taloudellisuuteen, on saatu vastauksia. Taloudellisuuteen vaikuttavat pitkälti 

se, että miten kauan yhden kappaleen prosessoiminen kestää suhteutettuna kuluihin 

aikayksikössä. 

 

Laskurin rakenne perustuu pitkälti kirjallisuuskatsauksen aikafunktioihin. On niiden 

tarkkuudesta riippuvaista, että kuinka tarkan tuloksen laskuri antaa. Leikkausajan avulla 

lasketaan yksittäisen kappaleen valmistuskustannuksia, jolloin heitot leikkausajassa 

heijastuvat niihin. On muistettava siis, että aikafunktiot ovat insinöörisovelluksia ja 

approksimaatioita oikeista tilanteista. Toisaalta myös isot virhearviot kustannusten 

laskennassa vaikuttavat lopputulokseen. Laskurin tarkkuuteen vaikuttaa myös se, että 

miten tarkasti käyttäjällä on tiedossaan eri prosesseihin kuluva aika. Esimerkiksi 

ohjelmointiajan heittäminen useilla minuuteilla vaikuttaa paljon laskentaan.  

 

Laskurilla voidaan arvioida jo omistuksessa ja käytössä olevaa konetta tai uutena 

hankittavaa konetta. Kun suunnitellaan laiteinvestointia, laskurilla voidaan arvioida 

olemassa olevan koneen ja mahdollisesti hankittavan koneen prosessointiaikaa ja 

kustannuksia. Tämän lisäksi pitää huomioida se, että laskurilla ei kannata vertailla 

todellista tilannetta (jo olemassa oleva kone) ja teoreettista tilannetta (mahdollisesti 

hankittava kone) keskenään, vaan molemmille tulee suorittaa laskenta laskurissa. 

Laskurissa ei ole määritetty tarkkoja laskentaparametreja, kuten leikkausnopeutta, eri 

leikkausprosesseille. Kun investoidaan uuteen valmistuskoneeseen, kommunikaatio 

laitteen valmistajan/toimittajan kanssa on tärkeätä. Heiltä saa yksityiskohtaista tietoa 

laitteistosta, jolloin saadaan laskettua tarkempi arvio laskurilla. 
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Leikkauskoneen valinnan ratkaisee lopulta se, että mitä ja miten paljon leikataan. On 

materiaalin ominaisuuksista ja pääasiallisista leikattavista paksuuksista riippuvaista, että 

mikä tekniikka kannattaa valita. Tämän lisäksi merkitsee myös se, että minkälaisia 

kappaleita leikataan: monimutkaisia vai esimerkiksi suuria viivoja? Suurella 

leikkausnopeudella ei ole yhtä paljon merkitystä, jos siirtoaikaa on paljon. Tulisi arvioida 

se, että mitä mahdollisia jatkokäsittelyitä tuote tarvitsee. Jos ohutlevytuotteeseen tehdään 

pieniä muovauksia, niin levytyökeskus voi olla hyvä valinta. 

 

Tässä kandidaatintyössä on erikseen käsitelty mekaanista leikkausta ja laserleikkausta. 

Yksi vaihtoehto on se, että investoidaan laitteeseen, jolla pystytään suorittamaan 

mekaanista leikkausta ja laserleikkausta. Tämä tarkoittaisi sitä, että yhdistettäisiin 

levytyökeskukseen laserleikkaus. Tällöin pystytään valitsemaan aina kuhunkin tilanteeseen 

sopivin, nopein ja taloudellisin leikkaustapa.  

 

Kirjallisuuskatsauksessa keskityttiin kolmeen eri leikattavaan materiaaliin, eli 

ruostumattomaan teräkseen, niukkaseosteiseen teräkseen ja alumiiniin. Näiden vaikutusta 

huomioidaan leikkausnopeutena ja laserin tehona. Leikkausnopeus ja leikkauksen laatu 

riippuvat laserleikkauksessa leikattavan materiaalista ja sen optisista ominaisuuksista. 

Laserin leikkauskustannuksiin vaikuttaa se, että miten paljon ja mitä leikkauskaasua 

käytetään, joka vaikuttaa sekä litrahintaan että kaasun käyttömäärään. Jos käytetään 

aktiivista kaasua, saadaan leikkausnopeutta jopa kaksinkertaistettua. Mekaanisen 

leikkauksen tehokkuuteen vaikuttaa materiaalin murtolujuus. 

 

Työn jatkokehityskohteena olisi laskurin kehittäminen tästä tilanteesta eteenpäin. Tässä 

työssä ei tehty käytännön kokeita, kuten koekappaleiden ajoa, joilla saataisiin kehitettyä 

prosessointiajan tarkkuutta. Tämän lisäksi laskurissa on hyvin paljon käyttäjän omaa 

arviointia, joten tulevaisuudessa laskuriin voitaisiin kerätä tietoa käyttäjää varten. 

Loppujen lopuksi työssä on hyvin pintapuolisesti käsitelty sitä, että miten kustannukset 

määritetään. Kustannusten määrittelyyn laskurissa tulisi jatkossa kiinnittää huomiota, jotta 

ne olisivat mahdollisimman realistisesti määritetyt.  
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      Liite I 

 

Esimerkkilaskennan lähtötiedot 

 

Taulukossa on esitetty kappaleiden alkuarvot esimerkkilaskennalle. 

 

  

Leikkaus- 

pituus 

Siirto- 

pituus 

Aloitusten 

lukumäärä 

Reikien 

lukumäärä 

Nakerrusisku- 

jen lukumäärä 

kaareville 

Työkalu- 

jen 

lukumäärä 

Kappale 

1 0,613 70 2 0 102,1666667 1 

Kappale 

2 1,803 0 1 0 300,5 1 

Kappale 

3 1,014 110 3 2 169 2 

Kappale 

4 4,948 50 18 15 824,6666667 3 

Kappale 

5 1,896 200 9 8 316 2 

 

  



 

 

 

      Liite II, 1 

 

Seuraavaksi esitetään laskurin rakenne mekaaniselle leikkaukselle. Laskurissa on myös 

esimerkkilasku. 

Lävistäminen ja nakertaminen 

  Syötä sinisiin taulukoihin kysytyt alkuarvot. Laskenta tehdään 

vain yhdelle kappaleelle. Oranssista taulukosta saat tietää yhden 

kappaleen prosessointiajan ja leikkauskustannukset. 

  Syötä tähän perustiedot tehtävästä kappaleesta ja ohutlevyaihion 

ohjelmoinnista. 

  

Kappaleen perustiedot Sarake1 

Työkappaleiden lukumäärä 16 

Työkalujen määrä 2 

Lävistettävien reikien lukumäärä 8 

Leikkauspituus [m] 1,896 

Nakerrusiskujen määrä 316 

Leikkauksen aloituskerrat 9 

Kappaleen siirtopituus keskimäärin kahden 

leikattavan piirteen välillä [m] 0,2 

  Syötä tähän leikkausmenetelmän nopeus ja siirtoaika. 

Leikkausnopeuden voit arvioida viereisellä taulukolla, jossa on eri 

leikkausnopeuksia eri menetelmille ja leikkauspaksuuksille. 

  

  



 

 

 

      Liite II, 2 

 

Koneen prosessointinopeus 
Sarake1 

Nakerrusnopeus [iskua/min] 0,016667 

Siirtonopeus [m/min] 50 

Reiän lävistysaika [min] 0,016667 

  Syötä tähän arviosi eri toimintoihin menevästä 

ajasta Sarake1 

Ohjelmointiaika [min] 15 

Työkalujen asetusaika [min] 5 

Ohutlevyaihion työstökoneeseen siirtäminen ja 

poistaminen [min] 2 

Työkalun vaihtoaika [min] 0,033333 

Luukutus [min] 2 

Ranganpoisto [min] 2 

  Syötä pyydetyt tiedot vuoden ajalta, jotta valmistushinnalle 

saadaan arvio. 

  

Valmistuskustannukset Sarake1 

Vuorojen lukumäärä 2 

Työtunnit/vuorot 2000 

Käyttöaste 0,8 

  

  



 

 

 

      Liite II, 3 

 

Laitteiston nykyarvo [€] 
240000 

Annuiteettitekijä 0,16 

Koneen viemä tila [m2] 20 

Kiinteistön neliöhinta (vuokrahinta) [€/m2] 15 

Laitteen sähkönkäyttö [kWh] 32 

Sähkönhinta [€/kWh] 0,04 

Sähkönsiirtohinta  [€/kWh] 0,04 

Työntekijäkustannukset [€/a] 120000 

Huollon kustannukset [€/a] 3000 

Kuluvien osien kustannukset [€/a] 3000 

Ohjelmoinnin kustannukset [€/a] 20000 

  Tästä saat tietää lasketut lopputiedot. Ylimmässä taulukossa on 

laskettuna yhteen kustannukset ja alemmissa ne on eriteltyinä. 

  

Yhden kappaleen Sarake1 

Prosessointiaika [min/kpl] 7,165587 

Valmistushinta [€/kpl] 50,2428 

  

  



 

 

 

      Liite II, 4 

 

Prosessointiaika 
Sarake1 

Ohjelmointiaika ja työkalujen asetusaika [min] 1,25 

Leikkausaika [min] 5,4 

Siirtoaika [min] 0,07392 

Levyn kiinnitys- ja irrotusaika [min] 0,125 

Rangan ja aukoitusten irroitusaika [min] 0,25 

Työkalun vaihtoaika [min] 0,066667 

  
Valmistushinta Sarake1 

Kustannukset [€/min] 7,01168 

Kiinteät kustannukset [€/min] 6,25125 

Muuttuvat kustannukset [€/min] 0,76043 

   



 

 

 

                          Liite III, 1 

Seuraavaksi esitetään laskurin rakenne laserleikkaukselle. Mukana on lisäksi kaasun 

kulutuksen laskenta. Laskurissa on myös esimerkkilasku. 

 

Laserleikkaus ja kaasun kulutus 

  
Syötä sinisiin taulukoihin kysytyt alkuarvot. Laskenta tehdään 

vain yhdelle kappaleelle. Oranssista taulukosta saat tietää 
yhden kappaleen prosessointiajan ja leikkauskustannukset. 

  Syötä tähän perustiedot tehtävästä kappaleesta ja 
ohutlevyaihion ohjelmoinnista. 

  

Kappaleen perustiedot Sarake1 

Työkappaleiden lukumäärä 22 

Yhden kappaleen leikkauspituus [m] 1,896 

Aloitusten lukumäärä 9 

Keskimääräinen siirtopituus leikattavien pituuksien 
välillä [m] 0,2 

  

Syötä tähän leikkausmenetelmän nopeus ja siirtoaika 

  

Koneen prosessointinopeus Sarake1 

Leikkausnopeus [m/min] 15 

Siirtonopeus [m/min] 50 

Aloitusreiän lävistämiseen kuluva aika [min] 0,033333 
 

  



 

 

 

                         Liite III, 2 

Syötä tähän arviosi eri toimintoihin kuluvasta ajasta 
aihiokohtaisesti 

Syötä tähän arviosi eri toimintoihin menevästä 
ajasta Sarake1 

Ohjelmointiaika [min] 15 

Laserin asetusaika ja parametrien syöttö [min] 5 

Ohutlevyaihion työstökoneeseen siirtäminen ja 
poistaminen [min] 2 

Luukutusaika [min] 0 

Ranganpoisto [min] 2 

  

Leikkauskaasun kulutus Sarake1 

Suuttimen halkaisija [m] 0,0008 

Suuttimen pinta-ala [mm2] 5,03E-07 

Kaasun tiheys [kg/m3] 1,2 

Kaasun paine [Pa] 1700000 

Kaasun voima [F] 0,85 

Tilavuusvirta [m3/h] 2,148109 

  Syötä pyydetyt tiedot vuoden ajalta, jotta valmistushinnalle 
saadaan arvio. 

  

Valmistuskustannukset Sarake1 

Vuorojen lukumäärä 2 

Työtunnit/vuorot 2000 

Käyttöaste 0,8 



 

 

 

                          Liite III, 3 

 

Koneen viemä tila [m2] 20 

Kiinteistön neliöhinta (vuokrahinta) [€/m2] 15 

Laitteen sähkönkäyttö [kWh] 32 

Sähkönhinta [€/kWh] 0,04 

Sähkönsiirtohinta  [€/kWh] 3 

Työntekijäkustannukset [€/a] 120000 

Huollon kustannukset [€/a] 3000 

Kuluvien osien kustannukset [€/a] 3000 

Leikkauskaasun käyttö [m3/a] 6873,948 

Leikkauskaasun hinta [€/m3] 2 

Laserkaasun käyttö [m3/a] 3200 

Laserkaasun hinta [m3/a] 30 

Ohjelmoinnin kustannukset [€/a] 20000 

 
Tästä saat tietää lasketut lopputiedot. Ylimmässä taulukossa on 
laskettuna yhteen kustannukset ja alemmissa ne on eriteltyinä. 

  

Yhden kappaleen Sarake1 

Prosessointiaika [min/kpl] 1,521309 

Valmistushinta [€/kpl] 11,53727 
 

  



 

 

 

                          Liite III, 4 

 

 

Prosessointiaika Sarake1 

Ohjelmointiaika ja laserin asetusaika [min] 0,909091 

Leikkausaika [min] 0,4264 

Siirtoaika [min] 0,004 

Levyn kiinnitys- ja irrotusaika [min] 0,090909 

Rangan poistoaika ja luukutusaika [min] 0,090909 

  

Valmistushinta Sarake1 

Kustannukset [€/min] 7,583777 

Kiinteät kustannukset [€/min] 6,25125 

Muuttuvat kustannukset [€/min] 1,332527 
 

  



 

 

 

      Liite IV 

 

Laskurilla pystyy arvioimaan myös investoinnin kannattavuutta. 

Investoinnin kannattavuus 

  Syötä siniseen taulukkoon kysytyt alkuarvot. Oranssista 
taulukosta saat tietää kannattavuuden. 

  

Lähtötiedot Column2 

Koneen ja asennuksen hinta [€] 300000 

Koneen pitoaika [a] 10 

Laskentakorkokanta 0,1 

Tähänastinen pitoaika [a] 7 

Vuosittainen säästö [€] 50000 

  

Lasketut tiedot Column2 

Tasapoistot vuodessa [€] 30000 

Jäännösarvo [€] 210000 

Annuiteettitekijä 0,162745 

Annuiteetti [€] 48823,62 

  Jos annuiteetti on pienempi, kuin vuosittainen säästö, niin 
investointi on kannattava. 

Tämä investointi ei olisi kannattava. 
  


