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Tämän diplomityön tavoitteena on ollut selvittää, kuinka robotisoitua hitsausta on 

mahdollista hyödyntää teollisuuskaiteiden valmistuksessa. Tutkimusmenetelminä käytettiin 

kirjallisuusselvitystä, hitsauskokeita ja makrohietutkimuksia. Työssä keskityttiin 

robottihitsauksen menetelmiin ja työstä on rajattu pois kaikki kustannuslaskelmat sekä 

alumiinin hitsaus. 

 

Hitsattavat materiaalit olivat rakenneteräs ja ruostumaton teräs. Rakenneteräsputken koko 

oli 42,4 x 2,6 mm ja ruostumattoman putken koko 42,4 x 2,0 mm. Käytetyt liitosmuodot 

olivat T-liitoksia, joista suorassa T-liitoksessa putkien välinen kulma oli 90 astetta ja 

vinossa T-liitoksessa noin 45 astetta. 

 

Tehdyn selvitystyön ja hitsauskokeiden perusteella voidaan sanoa, että kaiteissa 

käytettävien materiaalipaksuuksien ja liitosmuotojen hitsaaminen robotilla on mahdollista. 

Hitsauksen lopputulos riippuu hitsausasennosta ja paras tulos saavutetaan, kun kappaletta 

pyöritetään hitsauksen aikana siten, että hitsaus tapahtuu koko ajan jalkoasennossa. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
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The aim of this Master’s thesis has been found out how to robotic welding can be use for 

the manufacture of railings. The research methods were literature review, welding 

experiments and macro examinations. Focus on this work was methods of robot welding. 

The work has been excluded from the cost calculations and aluminium welding. 

 

Welded materials were structural steel and stainless steel. Size of structural steel tube were 

42,4 x 2,6 mm and stainless steel tube was 42,4 x 2,0 mm. The used forms of connections 

were T-connections. In direct T-connection angle of tubes was 90 degrees and in oblique 

T-connection angle of tubes was 45 degrees. 

 

The investigation and welding tests can be said that robot welding of the used material 

thicknesses and connection modes is possible. The result of the welding depends on the 

welding position and the best results are achieved when the work piece is rotated during 

welding so that the weld is done all the time in flat position. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Premekon Oy:n kaideosastolla valmistetaan kaiteiden lisäksi myös tikkaita, portteja sekä 

muita osia, jotka hitsataan TIG-prosessilla. Kaikki hitsaus on käsinhitsausta vailla 

minkäänlaista mekanisointia tai automatisointia. Teollisuuskaide on verrattain 

yksinkertainen ja edullinen tuote. Sen valmistusta voidaan pitää yksinkertaisena eikä 

ominaisuuksiltaan ja mittatarkkuudeltaan hyvälaatuisen kaiteen valmistuksen oppimiseen 

mene kovin pitkää aikaa. Tämän takia valmistuksen tulisi olla mahdollisimman nopeaa, 

jotta tuotteesta saatava kate olisi riittävä. Teollisuustyöntekijän palkkakulut ovat Suomessa 

suuret eli riittävän katteen saaminen yksinkertaisesta ja helposti valmistettavasta tuotteesta 

on vaikeaa, mikäli valmistuksen automaatioaste ei ole riittävän korkea.  

 

1.2 Työn tavoite ja rajaus 

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, kuinka robottihitsausta on mahdollistaa 

hyödyntää kaiteiden valmistuksessa. Työ sisältää teoriaa robottihitsauksesta, robotin 

ohjelmoinnista ja railonseurannasta. Käytännön osuudessa tutkitaan kaiteissa käytettävien 

liitosmuotojen ja materiaalien hitsaamista robotilla. Lisäksi kartoitetaan tuotteen 

valmistusaikoja ja niiden perusteella tehdään johtopäätöksiä kehitystä kaipaavista osa-

alueista. Lisäksi työssä pohditaan valmistuksen tehostamista materiaalivirtoja ja osien 

siirtoja parantamalla. 

 

Työssä käsitellään ainoastaan rakenneteräksestä sekä ruostumattomista ja haponkestävistä 

teräksistä valmistettavien teollisuuskaiteiden hitsauksen robotisointia. Alumiinin hitsaus on 

rajattu pois sen haastavan laserleikattavuuden ja hitsattavuuden vuoksi. Työssä keskitytään 

robotisoidun hitsauksen menetelmiin ja sen antamiin mahdollisuuksiin ja työstä rajataan 

pois kaikki kustannuslaskelmat. 

 

1.3 Yritysesittely 

Premekon Oy on Lappeenrannassa sijaitseva metallialan yritys, joka on erikoistunut 

teollisuuden hoitotasojen, porrastornien ja teräsrakenteiden suunnitteluun ja valmistukseen. 

Hoitotasotoimitukset käsittävät tasojen lisäksi myös tasojen kannakoinnit, kaiteet, tikkaat 

ja portaat. Valmistusmateriaaleina käytetään rakenneteräksiä, ruostumattomia ja 

haponkestäviä teräksiä sekä alumiinia. 
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Premekon Oy:lla käytetään nykyaikaisia valmistusmenetelmiä. Osavalmistuksessa 

hyödynnetään putkilaseria, jolla voidaan leikata putkien ja putkipalkkien lisäksi myös 

levyä. Putkentaivutus tapahtuu BLM Groupin valmistamalla putkentaivuttimella. Kesällä 

2012 Premekon Oy investoi Voortman-poralinjaan, jolla reikien poraaminen palkkeihin 

tapahtuu nopeasti ja joustavasti. Lisäksi käytössä on NC-särmäyspuristimia, 

levyleikkureita sekä levynpyöristyskone. Tuotannossa käytettäviä hitsausprosesseja ovat 

MIG/MAG-hitsaus ja TIG-hitsaus. Kaikki hitsaaminen tapahtuu käsinhitsauksena, eikä 

hitsauksen automatisointia tai mekanisointia ole käytössä. 

 

Premekon Oy työllistää noin 50 henkilöä. Premekon Oy:n asiakkaat ovat pääasiassa 

paperi- ja prosessiteollisuuden sekä energia- ja voimalaitostekniikan toimittajia. Premekon 

Oy:llä on käytössä ISO 9001-laatujärjestelmä sekä täydentävä hitsauksen 

laatuvaatimusstandardi SFS-EN ISO 3834-2. Lisäksi hitsauksen koordinoinnista vastaa 

IWE. (Premekon Oy 2013) 

 

Vuoden 2012 toimituksista 70 % oli rakenneterästä, 26 % ruostumatonta ja haponkestävää 

terästä ja loput 4 % alumiinia. 

 

Premekon Oy:n toimii omissa tiloissaan Puusepäntiellä (kuva 1). Tuotantotila jakautuu 

seuraavasti: (Premekon Oy 2013) 

- Konepajahalli 3100 m
2
 

- Alumiiniosasto 600 m
2
 

- Kokoonpano- ja pakkaushalli 570 m
2
 

- Maalaamo 670 m
2
 

- Suihkupuhallustila 125 m
2
 

- Peittaus- ja pesupaikka 120 m
2 
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Kuva 1. Premekon Oy:n tuotanto- ja toimistotilat. (Premekon Oy 2013) 
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2 YLEISTÄ ASIAA KAITEISTA 

Suojakaiteet ovat osa hoitotasorakenteita. Kaiteiden tehtävä on estää putoaminen tasolta tai 

ihmisen joutuminen vaaralliseen paikkaan.  

 

2.1 Standardien asettamat vaatimukset 

Standardit määrittävät millainen kaiteen rakenteen tulee olla. Suojakaiteita koskevat 

määräykset on määritelty standardissa SFS-EN ISO 14122-3 + A1.  

 

Standardin SFS-EN ISO 14122-3 + A1 mukaan suojakaide koostuu käsijohteesta, 

välijohteesta, kaidetolpasta ja mahdollisesti myös jalkalistasta. Standardin mukaiset osat on 

esitetty periaatekuvassa 2. (SFS-EN ISO 14122-3 + A1, s. 12) 

 

Kuva 2. Periaatekuva kaiteesta. Kaiteen osat on numeroitu yhdestä viiteen seuraavasti; 1 

käsijohde, 2 välijohde, 3 jalkalista, 4 kaidetolppa ja 5 kulkutaso.  (SFS-EN ISO 14122-3 + 

A1, s. 12) 

Käsijohde on kaiteen ylin rakenneosa, josta voidaan ottaa kädellä tukea. Välijohde tekee 

kaiteen rakenteesta tukevamman ja samalla vähentää putoamisen mahdollisuutta 

käsijohteen alta. Kaide kiinnitetään tasoon tai porraspaarteeseen kaidetolpasta. Jalkalistan 

tarkoitus on estää esineiden putoaminen kaiteen alta alemmalle tasolle. (SFS-EN ISO 

14122-3 + A1, s. 12–14) Jalkalistan ei ole pakko olla kiinni kaiteessa, vaan se voi olla 

myös osa kulkutasoa. 

Standardi määrää kaidetta käytettäväksi silloin, kun mahdollinen putoamismatka on yli 500 

mm. Kaidetta on käytettävä myös silloin, jos tason ulkopuolella on jokin vaarallinen 

paikka, jonne vapaa pääsy tulee estää. Kaide vaaditaan myös silloin, kun tason ja koneen 



13 

 

rakenteen tai seinän väliin jää vähintään 200 mm leveä aukko. (SFS-EN ISO 14122-3 + 

A1, s. 18) 

Kaiteen ja sen aukkojen mitat on määritelty standardissa SFS-EN ISO 14122-3 + A1 ja 

esitetty kuvassa 3.    

 

Kuva 3. Tyypillisen tasokaiteen standardin määrittämät dimensiot. (SFS-EN ISO 14122-3 

+ A1, s. 18) 

Käsijohteen yläpinnan tulee olla vähintään 1100 mm korkeudella kulkupinnasta. 

Käsijohteen ja välijohteen välinen etäisyys saa olla enintään 500 mm kuten myös 

välijohteen ja kulkupinnan tai jalkalistan välinen etäisyys. Jalkalistan minimikorkeudeksi 

on määritetty 100 mm, sekä jalkalistan ja kulkutason väliseksi maksimietäisyydeksi 10 

mm. Kaidetolppien välinen etäisyys saa olla enintään 1500 mm. Mikäli tämä etäisyys 

ylitetään, täytyy kaiteen kiinnitykseen ja kiinnityskohtien lujuuteen kiinnittää erityistä 

huomiota. (SFS-EN ISO 14122-3 + A1, s. 18) 

Mikäli käsijohde ei jatku yhtenäisenä, eli käytetään useampaa kuin yhtä kaidetta peräkkäin, 

on kahden kaiteen välisen etäisyyden oltava 75…120 mm. Tällä estetään käden 

takertuminen kaiteiden väliin sekä estetään putoaminen kaiteiden välistä. Lisäksi 

käsijohteiden päät tulee muotoilla siten, ettei niissä ole teräviä reunoja eivätkä vaatteet 

takerru niihin. (SFS-EN ISO 14122-3 + A1, s. 20) 

Standardi pätee myös porraskaiteisiin. Kuvassa 4 on esitetty periaatekuva porraskaiteesta, 

joka jatkuu portaan yläpäässä tasokaiteena. 
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Kuva 4. Esimerkkikuva porraskaiteesta sekä sitä koskevat dimensiot. (SFS-EN ISO 

14122-3 + A1, s. 22) 

Porraskaiteen käsijohteen yläpinnan tulee olla 900…1000 mm korkeudella porrasaskelman 

yläpinnasta. Mikäli porraskaide jatkuu tasokaiteena, on tasokaiteen käsijohteen yläpinnan 

oltava vähintään 1100 mm korkeudella kulkupinnasta. Porraskaiteessa tulee olla vähintään 

yksi välijohde, eikä käsijohteen ja välijohteen välinen etäisyys saa ylittää 500 mm:ä. (SFS-

EN ISO 14122-3 + A1, s. 22-24) 

 

2.2 Asiakkaiden asettamat vaatimukset 

Kaiteilta vaadittavat tekniset ja ulkonäölliset ominaisuudet vaihtelevat asiakkaan mukaan. 

Jotkin asiakkaat haluavat mahdollisimman edullisia kaiteita, jolloin kaiteen ulkonäkö ei ole 

kovin merkitsevässä asemassa. Usein nämä kaiteet pintakäsitellään kuumasinkitsemällä, 

jolloin pinnan tasaisuus ja kaiteen ulkonäkö riippuu myös sinkityksen onnistumisesta.  

 

Toiset asiakkaat ovat hyvin tarkkoja kaiteiden ulkonäöstä. Ruostumattomien ja 

haponkestävien kaiteiden kohdalla laatuvaatimukset ovat kaikkein korkeimmat. 

Esimerkiksi hiontajälkiä ei sallita, koska ne näkyvät selkeästi peittauksen jälkeen. 

Käsijohteiden päittäisliitosten määrä tulee pitää mahdollisimman vähinä eikä niitä sallita 

kuin valmistusteknisistä syistä. Päittäisliitoksessa hitsin täytyy olla mahdollisimman 
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matala. Putkentaivutuksen täytyy onnistua hyvin, eikä putken litistymistä tai muita 

taivutusvirheitä sallita. Kaiteet hitsataan hitsiluokan C edellyttämällä laadulla.  

 

2.3 Yleisimmät kaidetyypit 

Kaiteita on erityyppisiä erilaisiin käyttökohteisiin. Tasokaiteet ovat yleisimpiä ja niitä 

valmistetaan erimittaisina. Porraskaiteet ovat myös yleisiä, koska hoitotasorakenteissa 

käytetään paljon portaita. Tyypillisimpien kaiteiden lisäksi valmistetaan myös 

erikoisempia kaiteita, mikäli käyttökohde sellaista vaatii.  

 

2.3.1 Tasokaiteet 

Tasokaiteet ovat yksinkertaisimpia ja niitä valmistetaan aina 130 mm pituisista jopa 5000 

mm pitkiin kaiteisiin. Tasokaiteessa käsijohde ja reunimmaiset kaidetolpat on taivutettu 

samasta putkesta. Tällä tavalla saadaan kaiteesta juohevan muotoinen eikä siihen tule 

teräviä kulmia. Lisäksi kaide on nopea valmistaa eikä käsijohteen ja reunimmaisten 

kaidetolppien liittämiseen tarvita hitsausliitoksia. Tyypillinen kaksitolppainen tasokaide on 

esitetty kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaksitolppainen tasokaide. 
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2.3.2 Porraskaiteet 

Porraskaiteita on lyhyistä, kaksitolppaisista kaiteista aina pitkiin monitolppaisiin kaiteisiin 

asti. Porraskaide valmistetaan samalla periaatteella kuin tasokaide, eli putki taivutetaan 

siten, että samasta putkesta saadaan sekä käsijohde että reunimmaiset kaidetolpat. 

Tyypillinen porraskaide on esitetty kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kolmitolppainen porraskaide 

 

2.4 Liitostyypit 

Kaiteiden valmistuksessa käytetään kahta erilaista liitostyyppiä, päittäisliitosta ja T-liitosta. 

Päittäisliitosta käytetään ainoastaan käsijohteissa, kun käsijohdetta ei ole mahdollista 

valmistaa yhdestä putkesta. Käsijohteen ja kaidetolpan hitsausliitoksessa liitosmuotona on 

T-liitos. T-liitosta käytetään myös porraskaiteiden välijohteiden ja tolppien välisissä 

liitoksissa, mutta näissä kaiteissa liitos ei tule 90 asteen kulmaan, vaan esimerkiksi 45 

asteen kulmaan. Liitoksessa käytettävä kulma riippuu portaan nousukulmasta, jolloin 

liitoskulma on sama kuin portaan nousukulma. 

 

2.4.1 Päittäisliitos 

Päittäisliitos hitsataan aina TIG-hitsauksella. Putkien päihin tehdään hitsausviisteet ja 

putket hitsataan yhteen joko hyvin vähällä lisäaineella tai kokonaan ilman lisäainetta. 

Päittäisliitosta käytetään, kun kaiteen käsijohdetta ei ole pituutensa tai tavanomaisuudesta 

poikkeavan muotonsa vuoksi mahdollista valmistaa yhdestä osasta.  
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2.4.2 T-liitos 

T-liitos syntyy käsijohteen ja välitolpan välille sekä välijohteen ja kaidetolpan välille. 

Kuvassa 7 on esitetty suora T-liitos. Kuvasta nähdään, että railomuoto vaihtelee hieman 

riippuen siitä, mistä kohdasta railoa tarkastellaan. Railomuodon vaihtelu johtuu siitä, ettei 

Premekonin putkilaserissa ole mahdollista kääntää leikkuupäätä, vaan se on koko ajan 

kohtisuorassa putkeen nähden. 

 

Kuva 7. Suoran T-liitoksen hitsausrailo. 

Vino T-liitos esiintyy porraskaiteen tolppien ja välijohteiden välillä sekä käsijohteen ja 

välitoppien välillä. Kuvasta 8 nähdään, että railomuodon ja – tilavuuden vaihtelu on 

huomattavasti suurempaa kuin suorassa T-liitoksessa. 

 

Kuva 8. Porraskaiteessa käytettävä vino T-liitosmuoto. 
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3 KAITEIDEN VALMISTUKSEN NYKYTILA PREMEKONILLA 

Tällä hetkellä kaiteiden valmistus on sekoitus automaatiota ja käsityötä. Osavalmistus on 

nykyaikaisella tasolla, koska kaiteiden osat leikataan laserilla ja putkentaivutus tapahtuu 

nykyaikaisella NC-putkentaivuttimella. Kaiteiden kokoonpano ja hitsaus tapahtuvat 

molemmat käsityönä. Kokoonpano tapahtuu hitsauspöydillä ja osien paikoitukseen 

käytetään rullamittaa ja määrämittaan katkaistuja putkia. 

 

3.1 Kaiteiden valmistuksessa käytettävät materiaalit ja putkikoot 

Kaiteet valmistetaan tyypillisesti joko S235-lujuusluokan rakenneteräksestä, 

ruostumattomasta teräksestä EN 1.4307, haponkestävästä teräksestä EN 1.4404 tai AW 

6060 alumiinista. 

 

Rakenneteräksestä valmistettavien kaiteiden yleisin putkikoko on 42,4 x 2,6 mm. Myös 

42,4 x 3,2 mm ja 48,3 x 2,6 mm putkikokoja käytetään jonkin verran. Ruostumattomien ja 

haponkestävien kaiteiden valmistuksessa käytetään putkikokona yleisimmin 42,4 x 2,0 mm 

putkea. Myös putkikokoja 33,7 x 2,0 mm ja 26,9 x 2,0 mm käytetään, mutta näiden käyttö 

on hyvin vähäistä. 

 

3.2 Valmistusvaiheet ja – menetelmät 

Kaiteiden valmistus käsittää useita eri työvaiheita osavalmistuksesta hitsaukseen ja 

pintakäsittelyyn. Valmistusvaiheet eroavat hieman toisistaan riippuen materiaalista ja 

pintakäsittelystä. Pintakäsittely asettaa myös omat vaatimuksensa kaiteille esimerkiksi 

silloin, kun vertaillaan kuumasinkittävää ja maalattavaa kaidetta. 

 

3.2.1 Laserleikkaus 

Laserleikkaus alkaa ohjelmoinnista. Ohjelmointi tehdään Artube-ohjelmalla. Ohjelmoinnin 

jälkeen ohjelma syötetään laserleikkurille ja tieto leikattavista osista menee myös 

laserleikkuria käyttävälle operaattorille. Operaattori määrittää leikattavien osien 

kappalemäärän, syöttää koneelle materiaalia sekä suorittaa leikattujen osien purun 

koneesta, mikäli se ei tapahdu automaattisesti. Putkiosien kohdalla purku tapahtuu 

automaattisesti, jolloin operaattorin tarvitsee vain siirtää leikatut osat pois 

purkukaukalosta. Lisäksi operaattori huolehtii koneen toiminnasta ja säätämisestä. 
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Laserilla leikataan kaiteen käsijohde, välijohteet ja välitolpat, mikäli kaide pituutensa 

puolesta sellaisia vaatii. Käsijohteen molempiin päihin leikataan kaiteen kiinnitysreiät 

(kuva 9) sekä välijohteiden molempiin päihin leikataan sovite, jonka avulla välijohde 

asettuu tarkasti kaidetolppaa vasten.  

 

 

Kuva 9. Putkilaserilla leikatut kaiteen kiinnitysreiät, joilla kaide kiinnitetään hoitotasoon. 

 

Kaiteen materiaalista ja pintakäsittelystä riippuen välijohteiden päihin voidaan sovitteiden 

lisäksi leikata myös aukkoja. Kaiteisiin, jotka pintakäsitellään maalaamalla, ei leikata 

mitään aukotuksia kiinnitysreikien lisäksi. Kuumasinkitykseen menevien kaiteiden 

käsijohteiden alapintaan leikataan reiät sinkitystä varten. Myös välijohteiden ja 

mahdollisten välitolppien päihin leikataan aukot sinkitystä varten. Kuumasinkitys vaatii, 

että kaiteessa ei ole mitään suljettuja rakenteita. Ruostumattomien ja haponkestävien 

kaiteiden välijohteisiin leikataan huuhteluaukot peittausta varten. Välijohteen sovite ja 

huuhteluaukko on esitetty kuvassa 10. 
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Kuva 10. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun välijohteen sovite ja huuhteluaukko. 

 

Laser suorittaa myös osien merkkaamisen. Osiin merkataan projektin työnumero ja osan 

positionumero, jotta leikatut osat ovat myöhemmin tunnistettavissa. Lasermerkattu 

välijohde on esitetty kuvassa 11. 

 

 

Kuva 11. Lasermerkattu välijohde. Välijohteeseen on merkattu työnumero (3477) sekä 

osan positionumero (2.3.1). 
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Pääsääntöisesti kaikki kaiteiden osat leikataan laserilla. Ainoastaan erikoisempien 

kaiteiden taivutettavat osat tehdään sahaamalla. Näin toimitaan siksi, että silloin 

putkentaivutinta käyttävällä operaattorilla on parempi mahdollisuus vaikuttaa mahdollisiin 

liitoskohtiin ja putkeen voidaan jättää taivutusvara, joka lyhennetään oikeaan mittaan 

taivutuksen jälkeen. 

 

3.2.2 Putkentaivutus 

Laserleikkauksen jälkeen kaideputket taivutetaan putkentaivuttimella. Putkentaivutuksessa 

laserleikattu putki saa käsijohteen ja kaidetolpan muodon. Putkentaivutuksesta vastaava 

operaattori ohjelmoi putkentaivuttimen ja syöttää putken koneeseen. Tämän jälkeen 

operaattori poistuu koneen työalueelta ja käynnistää taivutusohjelman, jolloin 

putkentaivutin taivuttaa putken haluttuun muotoon. Kun putkentaivutin on suorittanut 

ohjelman, se palaa alkutilaansa ja irrottaa otteensa putkesta, jolloin operaattori pääsee 

noutamaan käsijohteen. Taivutuksen jälkeen operaattori suorittaa tarkistusmittauksen, jossa 

todetaan, että käsijohde täyttää vaaditun mittatarkkuuden ja taivutettujen käyrien 

esteettinen laatu on riittävä. Mikäli tarkastuksessa huomataan jotain tavanomaisesta 

poikkeavaa, säätää operaattori konetta tai tarvittaessa vaihtaa koneeseen uusia työkaluja. 

 

3.2.3 Hitsaus 

Putkentaivutuksen jälkeen on vuorossa kaiteiden kokoonpano ja hitsaus. Rakenneterästä 

olevien kaiteiden hitsaamisessa käytetään sekä TIG- että MAG-hitsausta. TIG-hitsausta 

käytetään osien silloittamiseen ja MAG-hitsausta silloitettujen liitosten lopulliseen 

hitsaukseen. Ruostumattomat ja haponkestävät kaiteet hitsataan kokonaan TIG-

menetelmällä. 

 

Hitsaaja noutaa taivutetun käsijohteen putkentaivuttimen luota sekä kaiteeseen kuuluvat 

välijohteet ja tolpat. Hitsaaja kantaa osat työpisteelleen ja aloittaa kaiteen kokoamisen. 

Pitkän kaiteen ollessa kyseessä hitsaaja hitsaa ensimmäisenä käsijohteen päittäisliitoksen. 

Päittäisliitoksen hitsaamisen jälkeen hitsaaja asettaa väliputket ja tolpat paikoilleen. 

Väliputkien etäisyydet käsijohteesta mitataan määrämittaan katkaistujen putkien avulla. 

Kun osat todettu sopiviksi keskenään, hitsaaja silloittaa kaiteen. Lisäksi hän hitsaa 

kaiteiden kiinnitysreikien väliin levynpalan (kuva 12), joka estää putken 

muodonmuutoksen, kun kaide kiinnitetään pulttiliitoksella hoitotasoon. Silloituksen 
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jälkeen hitsaaja siirtää kaiteen pois työpisteeltään, hakee uudet osat ja alkaa silloittaa 

seuraavaa kaidetta.  

 

Kuva 12. Kiinnitysreikien välissä oleva putken muodonmuutoksen estävä levynpala. 

 

Silloitetut kaiteet hitsataan loppuun MAG-hitsauksella. Hitsaus tapahtuu pukkien päällä, 

jossa kaidetta on helppo käännellä. Lisäksi hitsauksessa käytetään esijännitintä, jolla 

kaidetolppia taivutetaan välijohteiden kohdalta ulospäin hitsauksen ajaksi. Mikäli 

esijännitintä ei käytetä, jäävät tolpat useita millimetrejä sisäänpäin hitsauksen aiheuttamien 

muodonmuutosten vuoksi. Hitsauksen jälkeen kaiteesta poistetaan roiskeet sekä aloitus- ja 

lopetuskohdat hiotaan siisteiksi kulmahiomakoneella. Hiomisen tarve riippuu hitsaajan 

ammattitaidosta, eikä kokeneiden hitsaajien tarvitse aloitus- ja lopetuskohtia juurikaan 

hioa. Hitsauksen jälkeen kaiteet pinotaan kuormalavoille, joilla ne viedään pois 

kaideosastolta jatkokäsittelyä varten. 

 

Ruostumattomien ja haponkestävien kaiteiden valmistus tapahtuu silloittamiseen asti 

samalla tavoin kuin rakenneteräksisten kaiteiden kohdalla. Silloituksen jälkeen kaidetta ei 

kuitenkaan siirretä pois hitsauspöydältä, vaan se hitsataan pöydällä loppuun TIG-

hitsaamalla. Lisäksi kaiteen kiinnitysreikien väliin hitsataan vahvikelevy kuten 

rakenneteräksisessä kaiteessa. Myös ruostumattomien kaiteiden hitsauksessa käytetään 
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esijännitintä. Hitsauksen jälkeen kaiteesta harjataan palojäljet pois ruostumattomalla 

teräsharjalaikalla, mikä nopeuttaa peittausta. 

 

3.2.4 Pintakäsittely 

Kaiteet pintakäsitellään käyttökohteesta ja materiaalista riippuen joko maalaamalla, 

kuumasinkitsemällä tai peittaamalla. Maalaus ja peittaus tapahtuvat Premekonin omissa 

tiloissa ja kuumasinkityspalvelu ostetaan alihankintana. 

 

Maalattavat kaiteet suihkupuhalletaan teräsrakeilla ennen maalausta. Suihkupuhalluksen 

jälkeen kaiteet siirretään maalaamoon, jossa ne maalataan. Kuumasinkityksellä saavutetaan 

hyvä korroosionkestävyys, joten suurin osa ulkotiloihin menevistä kaiteista 

kuumasinkitään.  

 

Ruostumattomat ja haponkestävät kaiteet peitataan hitsauksen jälkeen. Peittaus tapahtuu 

peittausaltaassa, jossa kaiteet ovat noin kaksi tuntia. Peittauksen jälkeen happojäämät 

pestään pois, jolloin kaide on valmis pakattavaksi. 

 

3.3 Kaideosaston layout ja materiaalivirrat 

Diplomityön aloitushetkellä kaideosaston layout oli liitteen 1 mukainen ja materiaali kulki 

kaideosastolla seuraavalla tavalla: 

1. Laseroperaattori varastoi leikatut käsijohdeaihiot putkihyllyyn. 

2. Välijohteet ja kaidetolpat varastoidaan kuormalavahyllyyn. 

3. Putkentaivutinta hoitava operaattori noutaa putkihyllystä laserleikatun aihion ja taivuttaa 

sen konepiirustuksen mukaiseen muotoon. Tämän jälkeen hän suorittaa käsijohteelle 

tarkistusmittauksen ja kuljettaa sen taivutetuille käsijohteille varattuihin rullakoihin. 

4. Hitsaajat kuljettavat taivutetut käsijohteet rullakoista TIG-hitsauspisteille sekä noutavat 

kuormalavahyllystä kaiteiden käsijohteet ja mahdolliset välitolpat. 

5. Hitsaaja joko silloittaa kaiteen pöydällä tai hitsaa kokonaan valmiiksi materiaalista 

riippuen.  

6. Valmiit kaiteet kuljetetaan kuormalaivoille pinottuina pois kaideosastolta. 
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3.4 Kaiteen valmistukseen kuluva aika 

Olennainen vaihe robotisointiin siirryttäessä on käsinhitsaukseen ja kappaleiden 

käsittelyyn kuluvan ajan kartoitus sekä kaariaikasuhteen laskeminen. Hitsausaikojen 

mittaus toteutettiin 22.1–24.1.2013 välisenä aikana erään projektin yhteydessä. Kaiteiden 

materiaali oli EN 1.4307 eli hitsausprosessina käytettiin ainoastaan TIG-hitsausta. 

Mittaukset suoritettiin kuudelle tasokaiteelle, joista viisi oli kaksitolppaisia ja yksi 

kolmitolppainen. Mittauksessa kaiteen valmistus oli jaoteltu osien hakemiseen, osien 

paikoitukseen, silloitukseen, hitsaukseen, kappaleen käsittelyyn, palojälkien harjaamiseen, 

sekä tarkastukseen ja merkkaukseen. Lisäksi mittauspöytäkirjassa oli kohta ”muu aika”, 

joka sisältää työkalujen käsittelyyn ja vaihtamiseen kuluneen ajan, valmiin kaiteen 

siirtämiseen kuluneen ajan sekä ajan, jota ei saatu mittauksen aikana kirjattua minkään 

työvaiheen alle. Mittauksessa mitattiin kaiteen valmistukseen kulunut kokonaisaika sekä 

aika kutakin työvaihetta kohden. Kuvassa 13 on esitetty kaiteen valmistukseen kuluvat 

suhteelliset ajat. 

 

 

Kuva 13. Kaiteen valmistukseen kuuluvien työvaiheiden suhteelliset ajat. 

 

Kuvasta 13 nähdään, että hitsaamiseen kuluva aika on noin neljäsosa kokonaisajasta. Kun 

mukaan huomioidaan silloitushitsaus, jolloin valokaari on päällä, saadaan 
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kaariaikasuhteeksi 35,7 %. Tämä on hyvä kaariaikasuhde, mutta kun kaiteen valmistukseen 

kuluvaa ajankäyttöä tarkastellaan lisää, huomataan, että osien hakemiseen, palojälkien 

harjaamiseen sekä tarkastukseen ja merkkaukseen kuluu lähes kolmasosa valmistusajasta. 

  

Osien hakemiseen kuluvaa aikaa on mahdollista lyhentää huomattavasti, mikäli osat 

kuljetetaan etukäteen hitsaajan työpisteelle, jolloin hitsaajan ei tarvitse itse lähteä etsimään 

osia, vaan hän voi keskittyä hitsaustyöhön. Myös palojälkien harjaamiseen kuluvaa aikaa 

olisi mahdollista lyhentää. Palojälkien harjaus tapahtuu akkuporakoneeseen kiinnitetyllä 

ruostumattomalla teräsharjalaikalla. Yleensä hitsaajat harjaavat kaiken oksidin pois 

hitsausliitoksesta ja sen ympäriltä. Tähän kuluu turhaan aikaa, koska oksidikalvon 

rikkominen olisi täysin riittävä toimenpide peittauksen kannalta. Tarkastukseen kuluvaa 

aikaa ei ole käytännössä mahdollista lyhentää, mikäli laatu halutaan pitää nykyisellä 

tasolla. Merkkaukseen kuluvaa aikaa sitä vastoin on mahdollista lyhentää käyttämällä 

valmiita merkkauslappuja, jonka hitsaaja ainoastaan kiinnittää kaiteeseen. Tähän mennessä 

jokainen hitsaaja on itse valmistanut teipistä ja narusta lapun, johon hän on kirjoittanut 

työnumeron, piirustusnumeron ja positionumeron. 

Merkkauksien nopeuttamista varten Premekonille hankittiin diplomityön tekemisen aikana 

Matica-merkkinen numeerisesti ohjattava stanssauskone, joka stanssaa tarvittavat tiedot 

pienille metallilapuille. Kone on vielä koekäytössä eikä sen aikaansaamia hyötyjä ole 

päästy vielä kunnolla kokeilemaan tuotannossa. 
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4 ROBOTTIHITSAUKSEN TEORIA 

Määritelmän mukaan robotti on automaattisesti ohjattu laite, joka on uudelleen 

ohjelmoitavissa. Se voi olla joko kiinteästi asennettu tai liikkuva automaatiojärjestelmä ja 

sillä on useita vapausasteita. (SFS-EN ISO 10218-1, 2009, s. 16) 

 

4.1 Robottityypit 

Robotit voidaan jaotella niiden rakenteen perusteella seuraavasti (Aalto et al 1999, s. 12-

13): 

- Suorakulmainen robotti  

- Sylinterirobotti  

- Napakoordinaatistorobotti  

- Scara-robotti  

- Kiertyvänivelinen robotti  

- Rinnakkaisrakenteinen robotti  

 

Periaatekuva robottityyppien rakenteesta, kinemaattisesta kaaviosta ja työalueesta on 

esitetty kuvassa 14. 

 

 

Kuva 14. Robottityyppien rakenne, kinemaattinen kaavio ja työalue (Aalto et al 1999, 

s.12) 
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Kaarihitsaussovelluksissa käytetään yleisesti kiertyvänivelistä robottia sen laajan 

liikeradan ja työalueen vuoksi. 

 

4.2 Robotin akselit ja koordinaatisto 

Teollisuusrobotin koordinaatistot ovat maailmakoordinaatisto, peruskoordinaatisto ja 

työkalukoordinaatisto (kuva 15). Maailmakoordinaatisto on robotin ulkopuolinen 

koordinaatisto, joka on sidottu esimerkiksi rakennukseen, kuljettimeen tai robotin 

oheislaitteisiin. Peruskoordinaatisto on sidottu robotin jalustaan. Työkalukoordinaatisto on 

sidottu haluttuun kohtaan robotin työkalua. (Aalto et al 1999, s. 20-21) 

 

 

Kuva 15. Tyypillisen teollisuusrobotin koordinaatistot. (SFS-EN ISO 9787) 

 

4.3 Robotin ohjelmointi 

Ohjelmointi voidaan toteuttaa etäohjelmointina ja tarvittaessa ohjelmaa voidaan tarkentaa 

opettamalla. Robotin muistiin mahtuu useita ohjelmia, joten ohjelmointia ei tarvitse tehdä 

uudelleen, mikäli vanhaa ohjelmaa halutaan käyttää myöhemmin. (Kief 1999, s. 354)   

   

4.3.1 Online-ohjelmointi 

Online-ohjelmoinnissa ohjelma tehdään robottia apuna käyttäen. Ohjelmointi on 

mahdollista tehdä joko johdattamalla, opettamalla tai taluttamalla. Johdattamalla 

ohjelmoitaessa robotin käsivarren toimilaitteiden liikkeet vapautetaan, jotta ihminen pystyy 

liikuttamaan robotin käsivartta. Tämän jälkeen haluttu liikerata käydään läpi ja 

tallennetaan se samalla instrumenttinauhurilla. Johdattamalla ohjelmoitaessa liikeratojen 
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tarkkuus jää huonoksi, eikä menetelmä siten sovellu hitsausrobotin ohjelmoimiseen. 

Opettamalla ohjelmoinnissa robottia ohjataan käsiohjaimella ja tallennetaan haluttuja 

pisteitä muistiin. Opettamalla ohjelmoinnissa käytetään kolmea erilaista liiketyyppiä; 

lineaariliikettä, ympyräliikettä ja nivelliikettä. Lineaariliikkeessä robottiohjaimella 

tallennetaan liikkeen aloitus- ja lopetuspiste, jolloin työkalu liikkuu lineaarisesti pisteiden 

välisen matkan. Ympyräliikkeessä tallennetaan aloitus- ja lopetuspisteiden lisäksi yksi 

piste aloitus- ja lopetuspisteiden väliltä, jolloin työkalu tekee määrätyn kaaren mukaisen 

liikkeen. Nivelliike tarkoittaa robotin jonkin nivelen ajamista erikseen. (Aalto et al 1999, s. 

80) 

 

Opettamalla ohjelmointi vaatii valmiin robottisolun eli myös hitsauskiinnittimet tulee olla 

valmiina jo ohjelmointivaiheessa. Ohjelmoinnin aikana robottisolua ei voida käyttää 

hitsaustyöhön, eli robotin tuotantoaika vähenee. Lisäksi työskentelyolosuhteet eivät ole 

parhaat mahdolliset, koska välillä joudutaan robotin ja työkalujen asemaa tarkastelemaan 

hankalista työskentelyasennoista ja myös näkyvyys saattaa olla heikko. (Latokartano 2011, 

s. 6) 

 

Taluttamalla ohjelmointi on sekoitus johdattamalla ohjelmointia ja opettamalla 

ohjelmointia. Taluttamalla ohjelmoinnissa robotin niveliä ohjataan käsin käyttämällä apuna 

nivelien servomoottoreita. On olemassa myös opetuskäsivarsia ja näyttölaitteita, joiden 

avulla robotille näytetään sen rata tai asema. (Malm et al 2008, s. 96) 

 

4.3.2 Offline-ohjelmointi 

Offline- eli etäohjelmointi tarkoittaa robotin ohjelmoimista ja ohjelman siirtämistä 

robotille käyttämättä tuotantorobottia. Etäohjelmointia käytetään usein silloin, kun 

opettamalla ohjelmointi on vaikeaa tai mahdotonta. Etäohjelmointi on online-ohjelmointia 

parempi tapa myös silloin, kun ohjelmoitavaa on paljon ja ohjelmoitavat sarjat lyhyitä. 

(Carvalho et al 1998; Lylynoja 2011, s. 3) 

 

Etäohjelmoinnilla saavutetaan useita etuja online-ohjelmointiin verrattuna. Etäohjelmointi 

mahdollistaa robotin käytön ohjelmoinnin aikana eli se lisää robottisolun joustavuutta ja 

parantaa tuottavuutta, koska hitsausta ei tarvitse keskeyttää ohjelmoinnin ajaksi. 

Ohjelmointi voidaan tehdä etukäteen, vaikka työkappaleita ja kiinnittimiä ei olisikaan vielä 
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saatavilla. Valmis ohjelma voidaan myös simuloida ja sille voidaan tehdä 

törmäystarkastelut. (Carvalho et al 1998; Lylynoja 2011, s. 4)     

 

Etäohjelmointi voidaan suorittaa eri tavoin. Ohjelmointi voidaan tehdä tekstipohjaisena 

ohjelmointina, oliopohjaisena ohjelmointina, etäohjaimella ohjelmoimalla tai graafisena 

etäohjelmointina. (Latokartano 2011, s. 5) 

 

Etäohjelmointiprosessiin sisältyy useita työvaiheita. Ohjelmointi aloitetaan lataamalla 

hitsausaseman malli, kiinnittimet sekä hitsattava kappale robottisolun simulointimalliin. 

Tämän jälkeen määritetään hitsausradat parametrisesti käyttäen valmiita hitsityyppejä. 

Seuraavaksi määritetään hitsausjärjestys, jonka perusteella robotille luodaan 

hitsausohjelma. Lopuksi ohjelma simuloidaan, käännetään robottikohtaiselle kielelle ja 

siirretään tuotantorobotille. (Latokartano 2011, s. 10)    

 

4.3.3 Simulointi 

Simuloinnin tarkoituksena on kokeilla hitsausohjelman toimintaa ennen ohjelman 

siirtämistä tuotantorobotille. Simuloinnin aikana havaitaan mahdolliset törmäykset, 

suurimman sallitun nivelrajan ylitys sekä kiihtyvyys- ja nopeusrajojen ylitykset. Mikäli 

törmäyksiä tai rajojen ylityksiä tapahtuu, ohjelma pysähtyy, jolloin käyttäjä voi korjata 

virheen ja jatkaa simulointia kunnes ohjelma on virheetön. (Aalto et al 1999, s. 86; 

Brumson 2009) 

 

Simuloinnissa on mahdollista kokeilla myös hitsauskiinnittimien toimivuutta ja sitä, ovatko 

ne robotin tiellä hitsauksen aikana. Myös työkalujen vaihdot voidaan simuloida sekä 

määrittää hitsauksen tahtiaika. Simuloinnilla voidaan määrittää hitsaukseen kuluva aika ja 

siten myös hitsauskustannukset. 

 

4.4 3D-suunnittelun hyödyntäminen ohjelmoinnissa 

Premekonilla kaikki suunnittelutyö tehdään Catia V5-ohjelmistolla. Tästä johtuen on 

luonnollista, että valmiita 3D-malleja tulee voida hyödyntää robotin ohjelmoinnissa. 

Robottihitsaussolu voidaan mallintaa tarkasti vastaamaan todellisuutta sekä soluun voidaan 

tuoda hitsattavat tuotteet. Vaikka kaiteita on useita eripituisia, on niissä silti samoja 
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piirteitä. Kaiteiden liitosmuodot ovat toistuvia eikä erityyppisiä liitosmuotoja ole kovin 

montaa erilaista.  

 

Ohjelmointi voi perustua kaiteen toistuviin piirteisiin ja hitsityyppeihin. Ohjelmoinnissa 

voidaan käyttää hyväksi liitosten symmetrisyyttä eli helpottaa ja nopeuttaa ohjelmointia 

kopioimalla, peilaamalla, ryhmittelemällä ja siirtämällä hitsejä. Lisäksi voidaan hallita 

ulkoisia akseleita kuten asettaa ehdoksi, että hitsauksen tulee tapahtua jalkoasennossa, 

jolloin pyörityslaitteisto kääntää kaidetta hitsauksen aikana.  (Aalto 2012, s. 4) 

 

Koska hitsityypit ovat toistuvia, on ohjelmointi mahdollista toteuttaa siten, että tietty 

ennalta määritetty hitsityyppi sijoitetaan oikeaan kohtaan kaidetta. Ennalta määritetyt 

hitsityypit ja piirteet voidaan tallentaa, jolloin niitä ei tarvitse tehdä joka kerta uudelleen. 

Koska tasokaide on mahdollista kiinnittää siten, että referenssipiste on aina sama, tulee 

myös yksi hitseistä aina samaan kohtaan. Muiden hitsien paikat määräytyvät kaiteen 

pituuden mukaan ja ne ovat helposti määritettävissä yksinkertaisten matemaattisten 

kaavojen mukaan tai käyttäen hyväksi 3D-mallia, johon määritetään kunkin hitsin 

aloituspisteet. Kun hitsausparametrit on koehitsausten perusteella säädetty toimiviksi, ei 

niitä tarvitse erikseen muuttaa jokaiselle liitokselle. 

 

4.5 Railonhaku ja -seuranta 

Railonhaku ja -seuranta ovat oleellisia asioita robottihitsauksessa. Railonhaku tarkoittaa 

hitsauksen aloituspisteen etsimistä ohjelmoidun aloituspisteen lähettyviltä.   

Railonseurannalla voidaan hallita osavalmistuksesta, osakokoonpanosta, kappaleen 

kiinnittämisestä ja robotin paikoituksesta johtuvia virheitä, koska railonseurantajärjestelmä 

korjaa ohjelmoitua hitsausrataa kappaleen muoto- ja mittavirheiden edellyttämällä tavalla. 

Railonseurantaa tulee käyttää myös silloin, kun robotin ohjelmointi tapahtuu 

etäohjelmoimalla. (Jernström 1997, s. 42-43; Martikainen 2008, s. 195) 

 

Railonseurantajärjestelmät ovat jaoteltavissa kosketuksellisiin ja kosketuksettomiin 

järjestelmiin. Kosketuksellisissa järjestelmissä kosketus tapahtuu joko kaasusuuttimen tai 

lisäainelangan välityksellä. Kosketuksettomissa järjestelmissä railonseuranta tapahtuu 

valokaaren läpi tai optisilla antureilla. (Martikainen 2008, s. 196-202; Jääskeläinen 2010, s. 

45) 
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4.5.1 Railonseuranta valokaaren läpi 

Valokaaren läpi tapahtuva railonseuranta tarkkailee hitsausvirran muutosta. Hitsausrailon 

keskellä vapaalanka on pisimmillään eli hitsausvirta on silloin minimissään. Kun hitsaus 

kohdistuu railon sivuun, vapaalangan pituus pienenee ja hitsausvirta kasvaa. Tällöin 

järjestelmä tietää, että hitsausrataa ja mahdollisesti myös poltinkulmaa on korjattava. 

Valokaaren läpi tapahtuva railonseuranta edellyttää hitsauspolttimen vaaputusta, jotta 

järjestelmä voi tietää milloin hitsausvirta on pienimmillään eli milloin hitsaus kohdistuu 

railon keskelle. (O’Shea 2009) 

 

Valokaaren läpi tapahtuva railonseurantajärjestelmä on kustannuksiltaan edullinen. Se 

vaatii kuitenkin käyttäjältä ymmärrystä käytettävästä hitsausprosessista. Järjestelmä 

soveltuu hyvin yli 2 mm paksuille materiaaleille ja 0,9…1,3 m/min hitsausnopeuksille. 

(O’Shea 2009) 

 

4.5.2 Optinen railonseuranta 

Optisen railonseurannan etu valokaaren läpi tapahtuvaan railonseurantaan verrattuna on 

kosketuksettomuus ja sitä kautta saavutettava mittauksen nopeus. Optisella 

railonseurannalla saadaan enemmän informaatiota hitsaustapahtumasta, kuten 

railotilavuuden muutoksista ja hitsatun palon muodosta ja koosta. Näiden tietojen avulla 

voidaan hitsausparametreja hallita adaptiivisesti. (Jääskeläinen 2010, s. 46) 

 

Optisia railonseurantajärjestelmiä on useilla eri toimintaperiaatteilla. Yksi tapa on käyttää 

strukturoidun laservalon menetelmää. Laitteisto koostuu laserista, heijastuvaa valoa 

mittaavasta kamerasta sekä optiikasta. Lisäksi tarvitaan laitteistoa ohjaava ohjausyksikkö, 

ohjelmisto kuvankäsittelyyn ja ohjausyksikön ohjelmisto.  (Jääskeläinen 2010, s. 46) 

 

Laservalo hajotetaan ja projisoidaan hitsauspolttimen eteen valotasoksi. Valojuovaa 

kuvataan kameralla hieman viistosta kulmasta, jolloin valojuova muuttaa muotoaan ja 

sijaintiaan railon geometrian muutosten mukaan. Mitatun datan perusteella voidaan 

hitsauspolttimen rataa ja kulmaa korjata ohjelmoidusta ja muuttaa hitsausparametreja 

hitsauksen aikana. (Jääskeläinen 2010, s. 47) 
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4.6 Robottihitsauksen laatu ja laadunvarmistus 

Robotisoidussa hitsauksessa laatuun ja laaduntuottoon vaikuttavat toimenpiteet ovat 

pitkälti samanlaisia kuin käsinhitsauksessa, mutta niiden painotukset ovat erilaisia. 

Robottihitsauksessa ennen hitsausta tapahtuvat toimenpiteen ovat laadun kannalta 

tärkeämpiä kuin käsinhitsauksessa. Robottihitsauksen laatu koostuu mm. seuraavista 

asioista: (Martikainen 2012, s. 109-118) 

 

- Hitsattava tuote 

- Osat, railot ja liitokset 

- Kiinnittimet ja silloitushitsaus 

- Hitsausparametrit 

- Laitteet, varustelu ja työskentelytila 

- Hitsauksen suoritus 

- Henkilöstö robottihitsauksessa  

(Martikainen 2012, s. 109–118) 

 

Hitsattavan tuotteen on oltava valmistusystävällinen eli tässä tapauksessa hyvin 

robottihitsattavissa. Hitsien tulee olla kappaleen ulkopinnoilla, jolloin robotin ulottuvuus ei 

rajoita hitsaamista. Tuotteen hitseistä mahdollisimman monen tulee olla hitsattavissa 

robotilla eli käytännössä vähintään 80–90 %. Sarjasuuruus vaikuttaa myös 

robottihitsauksen kannattavuuteen. Suuret sarjat vähentävät ohjelmoinnin tarvetta, mutta 

eivät ole ehdoton edellytys, koska etäohjelmoinnin avulla voidaan hitsata myös pieniä 

sarjoja ja käyttää hyödyksi kappaleissa toistuvia piirteitä. (Martikainen 2012, s. 110) 

 

Osien yhteensopivuus, railot ja liitosmuodot ovat oleellisia asioita laadun kannalta. 

Mittatarkkojen ja hyvin esivalmisteltujen osien hitsaaminen on helppoa, koska osat käyvät 

hyvin paikoilleen sekä ilmaraot pysyvät halutun suuruisina. Railonvalmistus voidaan tehdä 

esimerkiksi polttoleikkaamalla, plasmaleikkaamalla, laserleikkaamalla, 

vesisuihkuleikkaamalla tai mekaanisesti leikkaamalla. Leikkaustapa vaikuttaa 

railotoleransseihin ja sitä kautta hitsauksen onnistumiseen. Robottihitsauksen kannalta 

polttoleikattu railo on huono polttoleikkauksella saavutettavien toleranssien vuoksi. 

Huonolaatuiset railot vaikeuttavat hitsaamista ja siten altistavat hitsausvirheille. 
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Liitosmuodoista tulee suosia erityisesti pienaliitoksia. Päittäisliitos on robottihitsauksen 

kannalta haastava, joten sitä tulee välttää. (Martikainen 2012, s. 111) 

 

Kiinnittimet ja silloitushitsaus vaikuttavat osien kiinnityksen lisäksi hitsauksen 

luoksepäästävyyteen. Kiinnitinsuunnittelu on hyvä toteuttaa tuotesuunnittelun yhteydessä, 

jolloin varmistutaan hitsauksen luoksepäästävyydestä ja robotin liikeratojen riittävyydestä. 

Kiinnitinsuunnittelussa tulee huomioida myös modulaarisuus ja monikäyttöisyys, jolloin 

samaa kiinnitintä tai osaa siitä voidaan käyttää myös muilla tuotteilla. Silloitushitseissä on 

omat hyvät ja huonot puolensa. Hyvänä puolena voidaan pitää, ettei erillisiä kiinnittimiä 

välttämättä tarvita, jolloin kiinnittimet eivät rajoita hitsaamista ja robotin liikkeitä. 

Silloitushitsit ovat kuitenkin mahdollisia virhekohtia. Silloitushitsejä ei tule käyttää hitsien 

aloitus- ja lopetuskohdissa, nurkissa tai muissa vaikeasti hitsattavissa kohdissa. Silloittajan 

on siis ymmärrettävä robotin mahdollisuudet ja rajoitukset, jotta hän pystyy silloittamaan 

tuotteen robottihitsauksen kannalta optimaalisella tavalla. Silloitushitsejä ja 

hitsauskiinnittimiä on mahdollista korvata itsepaikoittavilla liitoksilla, kuten urilla ja 

kielekkeillä. (Martikainen 2012, s. 112) 

 

Hitsausparametrit ja niiden oikeellisuus ovat robottihitsauksessa tärkeitä. Robottihitsaus 

vaatii WPS:n, jotta hitsausparametrit saadaan pidettyä mahdollisimman optimaalisina 

myös operaattorin ja tuotteen vaihtuessa. Yleisimpiä hitsausvirheitä robottihitsauksessa 

ovat hitsin muotovirheet, läpipalaminen ja reunahaava. Hitsin a-mitta tulee olla myös 

hallinnassa, jolloin tunkeumaa voidaan hyödyntää hitsin mitoituksessa. Hitsausarvojen ja 

vapaalangan pituuden lisäksi poltinkulma ja -suunta vaikuttavat oleellisesti tunkeumaan ja 

hitsausvirheiden syntyyn. (Martikainen 2012, s. 113) 

 

Käytettävä laitteisto, sen varustelu ja työskentelytila vaikuttavat saavutettavaan laatuun. 

Robotin varustelu, kuten railonhaku ja -seurantalaitteisto, ovat oleellinen osa 

robottihitsausasemaa mikäli hitsataan tuotteita, joissa käytetään haastavia liitosmuotoja. 

Robottihitsausaseman lisäksi tehtaan layout, materiaalivirrat ja sisäinen logistiikka 

vaikuttavat laitteiston käytettävyyteen ja sitä kautta työskentelyn tehokkuuteen. 

(Martikainen 2012, s. 114) 
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Hitsauksen oikeanlainen suoritus ja sen aikana tehtävät toimenpiteet mahdollistavat 

laadukkaan lopputuloksen. Tärkeä yksittäinen tekijä MIG/MAG-hitsauksen onnistumiselle 

on toimiva langansyöttö. Mikäli langansyöttö ei toimi halutulla tavalla, seuraa siitä joko 

ohjelman keskeytyminen tai huonolaatuinen hitsi. Langan ja langan pään tulee olla puhtaita 

eikä langan päässä saa olla kuonapalloa tai muuta likaa. Kaaren sammuminen voi johtua 

esimerkiksi langan palamisesta kiinni kosketussuuttimeen, langan loppumisesta tai 

polttimen törmäämisestä työkappaleeseen. Huonolaatuiset hitsit ovat usein seurausta 

pienistä asioista, kuten epätasaisesta langansyötöstä, kuluneesta kosketussuuttimesta, 

taipuneesta langasta, puutteellisesta kaasusuojauksesta, vääristä hitsausparametreista tai 

huonosta maadoituksesta. (Martikainen 2012, s. 115-117) 

 

Robottihitsauksessa henkilöstön tulee olla soveltuvalla tavalla koulutettua. Hitsausta 

koordinoimassa on hyvä olla IWE tai IWT. Ohjelmoijalla sekä hitsausoperaattorilla tulee 

olla riittävä osaaminen ja pätevyys ko. työhön. Hitsauksen jälkeinen visuaalinen 

laaduntarkastus sekä NDT-tarkastukset tulevat olla vaaditulla tasolla. (Martikainen 2012, s. 

118) 
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5 KAITEIDEN ROBOTTIHITSAUS 

5.1 Robottihitsauksen asettamat vaatimukset tuotteelle 

Robottihitsaus asettaa erinäisiä vaatimuksia hitsattavalle tuotteelle. Railomuodot, osien 

toleranssit, luoksepäästävyys ja hitsausasennot tulee huomioida jo tuotetta suunnitellessa. 

Robottihitsattavaa tuotetta suunnitellessa tulee välttää päittäisliitoksia, koska etenkin 

ohuilla aineenpaksuuksilla niissä joudutaan usein käyttämään I-railoja, joka on 

railonseurannan kannalta hankala railomuoto. 

 

Robottihitsauksessa osien tulee olla mahdollisimman tasalaatuisia, jotta toleranssit pysyvät 

pieninä. Käsinhitsauksessa hitsaaja pystyy kompensoimaan osavalmistuksen 

epätarkkuuksia hitsauksen aikana, mutta robotti seuraa määrättyä ohjelmaa, jolloin 

ainoastaan toimiva railonseurantajärjestelmä pystyy havaitsemaan epätarkkuudet ja 

kompensoimaan niitä ohjelmaa muuttamalla. Railonseurannalla epätarkkuudet havaitaan 

kuitenkin vasta hitsauksen aikana, jolloin korjaavien toimenpiteiden tekeminen saattaa olla 

jo myöhäistä. 

 

Hitsauspoltin oheislaitteineen vaatii tietyn tilan, jotta hitsaaminen ylipäätään on 

mahdollista. Käsinhitsauksessa hitsaaja voi käyttää hyvinkin luovia asentoja ja 

poltinkulmia hitsauksen aikana, mutta robottihitsauksessa robotin ulottuvuus sekä nivelien 

kierrot asettavat omat rajoitteensa hitsaukselle. Saattaa esimerkiksi syntyä tilanteita, jolloin 

joudutaan käyttämään huomattavan pitkää vapaalankaa, jotta vältytään hitsauspolttimen 

osumiselta kappaleeseen. Vaikka ohjelmaa simuloitaessa tilaa näyttäisi olevan riittävästi, ei 

sitä välttämättä todellisella nopeudella hitsausohjelmaa ajaessa ole, koska kiihtyvyydet 

vaikuttavat robotin paikoitukseen sitä heikentävästi. Lisäksi esimerkiksi vaaputus ei ole 

mahdollista, mikäli tilaa ei ole riittävästi. Robotisoidussa TIG-hitsauksessa lisäainelankaa 

syötetään aina tietystä suunnasta ja kulmasta, joka määrää polttimen kuljetusasennon. 

Käsinhitsauksessa hitsaaja pystyy vaikuttamaan huomattavasti enemmän kuinka hän 

lisäainetta syöttää ja voi tarvittaessa tehdä sen erilaisilla tavoilla, mikäli tilanne niin vaatii. 

 

Myös hitsausasennot tulee huomioida jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. Suunnittelijan tulee 

tiedostaa millaisia tuotantolaitteita ja -apuvälineitä on käytettävissä. Käsinhitsauksessa 

hitsaaja voi esimerkiksi hitsata hitsin ylämäkeen vaaputtaen, mutta robotilla kyseinen 

hitsausasento ei välttämättä ole mahdollista tilanpuutteen tai liikeratojen rajallisuuden 
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vuoksi. Tällöin robotilla kyseinen hitsi joudutaan hitsaamaan alamäkeen ja mahdollisesti 

käyttämään tilanteessa useampia hitsipalkoja. Ongelma voi olla ratkaistavissa esimerkiksi 

sopivalla kappaleen pyörityslaitteella, mutta mikäli kyseinen tilanne voidaan välttää jo 

suunnittelupöydällä, tulee se todennäköisesti halvemmaksi kuin pyörityslaitteen hankinta. 

 

5.2 Tuotteen asettamat vaatimukset robottihitsaukselle 

Ruostumattomien ja haponkestävien kaiteiden hitsaus tapahtuu tällä hetkellä TIG-

hitsauksena, joten hitsien ulkonäkö on erittäin hyvä ja hitsit ovat täysin roiskeettomia. 

Myös asiakkaat ovat tottuneet laadukkaisiin ja hyvännäköisiin hitseihin, joten on 

mahdollista, ettei niissä ole varaa mennä huonompaan suuntaan.  Rakenneteräskaiteiden 

kohdalla ulkonäkövaatimukset eivät ole niin tiukkoja kuin ruostumattomien ja 

haponkestävien kaiteiden kohdalla. Näissäkään kaiteissa ei roiskeita sallita, mutta ne 

voidaan poistaa hitsauksen jälkeen ja tarvittaessa hioa hitsin aloitus- ja lopetuskohtia 

juohevimmiksi. Hiominen on kuitenkin ylimääräistä työtä, joten sitä tulee välttää. 

 

Koska hitsien ulkonäkö on ratkaisevassa asemassa, voidaan robottihitsaukselta vaatia, että 

visuaalisen laadun tulee olla vähintään samaa tasoa kuin käsinhitsauksessa. Robottihitsatun 

tuotteen valmistuksen tulee olla nopeampi prosessi kuin saman tuotteen valmistus 

käsinhitsaten. Tästä johtuen voidaan vaatia myös, että robottihitsauksella saavutetaan 

paremmat aloitus- ja lopetuskohdat kuin käsinhitsauksella, eli valmiin hitsin hiomista ei 

tarvita. Lisäksi roiskeettomuus on vaatimus, jotta roiskeiden poistoon ei tarvitse kuluttaa 

aikaa. 

 

Robottihitsaukselta edellytetään myös tasalaatuisuutta ja hyvää toistettavuutta. Vähäinen 

laadunvaihtelu ja tasalaatuiset hitsit mahdollistavat sen, ettei robotin parametreja tarvitse 

olla jatkuvasti säätämässä mikäli hitsattava tuote tai liitosmuoto ei vaihdu. Koska kaiteiden 

osavalmistus Premekonilla tapahtuu ainoastaan NC-koneiden avulla, joilla saavutetaan 

tasainen laatu, voidaan vaatia, että laatu pysyy tasaisena koko tuotteen valmistuksen ajan. 

 

5.3 Hitsattavan liitoksen geometria ja mittatarkkuus 

Kaiteissa olevien hitsausliitosten geometria ei ole aivan yksinkertainen. Railo on kaareva 

useaan suuntaan ja lisäksi railotilavuus vaihtelee. Kun tarkastellaan välijohteen ja 
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kaidetolpan välistä liitosta, huomataan, että ilmarako on pienimmillään välijohteen ylä- ja 

alapintojen kohdalla sekä sivupinnoilla. Asiaa havainnollistaa kuva 16.  

 

 

Kuva 16. Välijohteen ja kaidetolpan välisen liitoksen ilmaraon vaihtelu. 

 

Railoa tarkastellessa huomataan myös, että materiaalipaksuus välijohteessa vaihtelee 

hieman railomuodosta johtuen. Putken ylä- ja alapinnoilla sekä sivuilla leikkauspinta on 

suora, mutta muilla kohdilla hieman vino, eli hitsauksen kannalta materiaalipaksuutta on 

näissä kohdin hieman enemmän. Kuvasta 17 nähdään, kuinka leikkauspinnan suoruus 

vaihtelee. 

 

Kuva 17. Laserleikkauksesta johtuva leikkuupintojen suoruuden vaihtelu. 
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Railopinnat olisivat suorat, mikäli Premekonin putkilaserissa olisi kääntyvä leikkauspää, 

jolla pystyttäisiin paremmin mukailemaan leikattavan pinnan muotoa. Näin ei kuitenkaan 

ole, mistä johtuen railon tilavuus ja ilmarako vaihtelevat. 

 

5.4 Itsepaikoittavien liitosten hyödyntäminen hitsauksessa 

Kaiteiden valmistuksessa on mahdollista hyödyntää itsepaikoittavia liitoksia. 

Itsepaikoittavien liitosten avulla voidaan nopeuttaa asetustyötä sekä välttyä 

silloitushitsaamiselta ainakin yksinkertaisten kaiteiden osalta. Koska kaiteiden 

osavalmistus tapahtuu putkilaserilla, on aukotusten ja paikoituskynsien valmistaminen 

helppoa ja nopeaa. 

 

Itsepaikoittavia liitoksia hyödyntävästä kaiteesta valmistettiin koekappale. Kaiteen 

välijohteen molempiin päihin leikattiin pieni kynsi, joiden avulla välijohde saadaan 

paikoitettua kaidetolpissa oleviin aukkoihin. Paikoitukseen tarkoitettu kynsi on esitetty 

kuvassa 18 ja kaidetolppaan leikattu aukko kuvassa 19. 

 

 

Kuva 18. Kaiteen välijohteeseen leikattu kynsi, jonka avulla välijohde paikoitetaan 

kaidetolppien väliin. 
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Kuva 19. Kaidetolppaan leikattu aukko, johon välijohteen kynsi saadaan paikoitettua. 

 

Kaide taivutettiin siten, että käsijohteesta tuli 1 mm normaalia lyhyempi. Tämän avulla 

kaiteeseen saatiin riittävä jännitys, jonka avulla välijohde pysyy kaidetolppien välissä 

ilman silloittamista. Kuvassa 20 välijohde on asetettu kaidetolppien väliin ja se pysyy 

paikoillaan ilman silloitushitsejä. 
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Kuva 20. Kaidetolppien väliin asetettu välijohde. Välijohde pysyy paikoillaan 

paikoituskynsien ja -kolojen avulla ilman silloitushitsejä. 

 

Itsepaikoittavat liitokset sopisivat hyvin robottihitsaukseen juuri silloitushitsien 

välttämisen takia, koska ne eivät olisi häiritsemässä railonseurantaa eivätkä itse hitsausta. 

Lisäksi se olisi nopea tapa asettaa osat niille tarkoitetuille paikoille. Itsepaikoittaviin 

liitoksiin liittyy kuitenkin muutamia valmistusteknisiä ongelmia. Suurin ongelma on 

putken pituushitsin vaikutus putkentaivutukseen. Pituushitsin sijainti putkessa vaihtelee 

riippuen siitä, missä asennossa putki on ollut laserleikkauksen aikana. Putki taipuu hieman 

eri tavalla, jos verrataan taivutuksia, kun pituushitsi on käyrän ulkolaidalla ja sisälaidalla. 

Putken venyminen ja materiaalin virtaaminen siis vaikuttaa taivutuksen mittatarkkuuteen. 

Mikäli taivutuksessa tulee suuria mittatarkkuuden vaihteluita em. tapauksien välillä, 

tarkoittaa se sitä, että välijohde ei ole aina yhdensuuntainen käsijohteen kanssa, koska 

kaidetolpat eivät ole keskenään samanmittaisia. Mikäli vaihtelu on suurta, ei 

valmistuksessa välttämättä pysytä määrätyissä toleransseissa. 
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5.5 Orbitaalihitsaus kaiteiden valmistuksessa 

Pitkien kaiteiden kohdalla päittäisliitosten käyttäminen on välttämätöntä. Päittäisliitoksen 

hitsauksen robotisointi on erittäin haastavaa, mutta mekanisoituun hitsaukseen on 

vaihtoehtona orbitaalihitsaus. Orbitaalihitsausta käytetään putkien hitsauksessa silloin, kun 

putkea ei ole mahdollista pyörittää. Orbitaalihitsauslaitteisto käsittää virtalähteen, 

hitsauspään kuljettimen, ohjausyksikön sekä suojakaasun- ja langansyöttölaitteiston. 

Lisäksi tarvitaan railonvalmistuslaitteisto sekä juurensuojauksessa käytettävä laitteisto, 

mikäli putkiston käyttökohde juurensuojauksen edellyttää korkealaatuista hitsin juurta. 

(Leino 2004, s. 16) 

 

Orbitaalihitsaus edellyttää tiukkoja, noin ± 0,1 … 0,2 mm, railotoleransseja (Leino 2004, s. 

21).  Tällaisiin toleransseihin pääseminen edellyttää usein lastuavia työstömenetelmiä, 

kuten sorvausta tai jyrsintää. Koska Premekonilla kaideosat valmistetaan laserilla, on 

vaadittavaan tarkkuuteen mahdollista päästä laserleikkaamalla. Mikäli laserilla leikattujen 

railopintojen tarkkuudet ovat riittävät, ei pintojen koneistusta tarvita, jolloin hitsaus 

voidaan suorittaa suoraan I-railoon. Kuvassa 21 on esitetty putken päittäisliitoksen hitsaus 

orbitaalihitsauksena. 

 

 

Kuva 21. Putken päittäisliitoksen orbitaalihitsaus. (Hipex 2013) 
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6 LIITOSMUOTOJEN HITSAUSKOKEET JA MAKROHIETUTKIMUS 

Hitsauskokeet suoritettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston hitsaustekniikan 

laboratorion hitsausrobotilla 7.1–9.1.2013 välisenä aikana. Kokeissa tarkoituksena oli 

tutkia, kuinka robotisoitu MAG-hitsaus soveltuu kaiteissa käytettäville liitosmuodoille ja 

valmistusmateriaaleille. Makrohietutkimuksen avulla tarkasteltiin hitsautumissyvyyttä ja 

todettiin mahdolliset hitsausvirheet. 

 

Robottiasema koostuu robotista, robottiradasta, kappaleenkäsittelylaitteesta ja 

hitsausvarustuksesta. Robotti on Motoman EA1900N. Robotin toistotarkkuus on ±0,08 

mm. Robotin ulottuvuus on 1904 mm ja kuormitettavuus 3 kg. Robotin ohjain on 

Motoman NX100. Robotin varustukseen kuuluu lisäksi railonhaku- ja seurantajärjestelmä, 

mutta sitä ei kokeissa käytetty. Robottirata on Motoman TRDS-1950. Sen 

paikoitustarkkuus on ±0,1 mm ja maksimi liikenopeus 94,2 m/min. Radan liikematka on 

1850 mm. Käsittelylaite on Motoman MT1-1000 S2X. Laitteen käsittelykyky on 1000 kg 

ja suurin pyörityshalkaisija on 848 mm. Robotin hitsausvarustus on Kemppi KempArc 

Pulse 450. Laitteessa on pulssi- ja tuplapulssitoiminto sekä Wise-Fusion ohjelmisto. 

Lisäksi hitsausvarustukseen kuuluu DT400-langansyöttölaite. 

 

6.1 Koejärjestely 

Hitsauskokeissa käytettiin sekä rakenneteräksestä että ruostumattomasta teräksestä 

valmistettuja koekappaleita. Rakenneteräksestä valmistettuja koekappaleita oli sekä suoria 

että vinoja, 45˚ kulmassa olevia, T-liitosmuotoja. Ruostumattomasta teräksestä 

valmistetuissa koekappaleissa oli ainoastaan suoria T-liitoksia. Liitosmuodot olivat samoja 

kuin todellisissa taso- ja porraskaiteissa käytettävät liitosmuodot. Rakenneteräksestä 

valmistettuja koekappaleita oli yhteensä seitsemän, joista neljä kappaletta oli suoria T-

liitoksia ja kolme kappaletta vinoja T-liitoksia. Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja 

koekappaleita oli yhdeksän.  

 

Koekappaleet valmisteltiin silloittamalla putket kiinni toisiinsa TIG-hitsaamalla. Tämän 

jälkeen koekappale kiinnitettiin ruuvipuristimeen, joka oli kiinnitetty robotin 

käsittelylaitteen pyörityspöytään kuvan 22 mukaisesti. 
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Kuva 22. Käsittelylaitteeseen kiinnitetty suoran T-liitoksen koekappale ja robotin 

käsivarteen kiinnitetty MIG/MAG-hitsauspoltin. 

 

Kappaleen kiinnityksen jälkeen robotti ohjelmoitiin ja hitsausparametrit asetettiin 

sopiviksi. Parametreja vaihdeltiin kokeiden välillä pyrkien laadukkaampaan 

lopputulokseen. Koska kyseessä oli Kempin adaptiivinen virtalähde, käytettiin sen pulssi-, 

kaksoispulssi- ja Wise-Fusion-toimintoja hyväksi. Hitsauskokeissa käytetyt parametrit 

taulukoitiin ja ne on esitetty liitteessä 2. 

 

Rakenneteräksen hitsauksessa suojakaasuna käytettiin Mison 18-kaasua ja ruostumattoman 

teräksen hitsauksessa Mison 2-kaasua. Kaasun virtaus molempien materiaalien kohdalla oli 

14 l/min. Rakenneteräksestä valmistettujen koekappaleiden hitsauksessa lisäaineena 

käytettiin Esab G3Si1-umpilankaa. Langan halkaisija oli 1,0 mm. Ruostumattomat liitokset 

hitsattiin Elga Mig 316 LSi-lisäaineella. Myös tämä lanka oli umpilankaa ja langan 

halkaisija 1,0 mm.  
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Hitsausohjelmia tehtäessä huomattiin, että robotin liikeradat ovat monissa tilanteissa hyvin 

lähellä äärirajoja. Tämä aiheutti ongelmia ohjelmoinnissa, jossa robotin käsivarren 

nivelkulmia jouduttiin muuttamaan useaan otteeseen, jotta liikeradat saatiin riittämään. 

Koska hitsattavat liitokset olivat melko pieniä ja hitsattavaa oli puolikkaan putken 

ympyrän kehän verran, joutui robotti tekemään nopeita liikkeitä ja kääntämään itseään 

nopeasti. Näistä asioista johtuen kiihtyvyydet olivat suuria, joka johti robotin käsivarren 

hienoiseen värähtelyyn. Värähtelyllä ei ollut merkitystä hitsauksen lopputulokseen, mutta 

se aiheutti kuitenkin sen, että ohjelmaa simuloitaessa pienillä nopeuksilla ei törmäyksiä 

tapahtunut, mutta täydellä nopeudella simuloitaessa tapahtui, jolloin ohjelmaa jouduttiin 

hieman korjaamaan. 

 

6.2 Tasokaiteen T-liitos 

Tasokaiteissa olevat liitosmuodot ovat suoria T-liitoksia. Sama liitosmuoto esiintyy 

kaidetolpan ja välijohteen välillä sekä välitolpan ja käsijohteen välillä. Suoria T-liitoksia 

hitsattiin aluksi rakenneteräksestä valmistettuihin koekappaleisiin. Kaikki hitsaukset 

hitsattiin yhdellä palolla. Tästä johtuen hitsin alkupää hitsattiin pystyasentoon ylöspäin 

(PF), jonka jälkeen hitsaus jatkui hitsin keskivaiheilla jalkoasennossa (PA) ja loppu 

hitsattiin pystyasennossa alaspäin (PG). Hitsausasennon muutoksesta johtuen hitsistä tuli 

epäsymmetrinen kuvan 23 mukaisesti. 

 

 

Kuva 23. Suoran T-liitoksen epäsymmetrinen hitsi, jonka hitsaaminen on aloitettu oikeasta 

reunasta ja hitsattu yhdellä palolla lopettaen hitsaus vasempaan reunaan. 
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Ylöspäin hitsattaessa hitsipalko jäi kapeaksi ja kupu korkeaksi. Hitsin keskiosa onnistui 

odotetulla tavalla eli hitsistä tuli juoheva ja roiskeeton. Hitsin loppuosassa hitsisula valui 

jättäen palon koveraksi. Kääntämällä hitsauspolttimen asentoa hieman vetäväksi saatiin 

palon pinnasta tasaisempi.  

 

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja koekappaleita hitsattiin sekä yhdellä että 

kahdella palolla. Yhdellä palolla hitsattaessa kohdattiin samat ongelmat kuin 

rakenneteräksen kohdalla, eli hitsipalko jäi kapeaksi ja kupu korkeaksi pystyasentoon 

ylöspäin hitsattaessa. Yhdellä palolla hitsattu ruostumaton koekappale on esitetty kuvassa 

24. 

 

Kuva 24. Yhdellä palolla hitsattu ruostumattoman teräksen suora T-liitos. Ylämäkeen 

hitsattu palko on kapea ja korkea. Hitsin loppuosassa palko on matala ja leveä. 

 

Kuvasta 24 nähdään hitsipalon epäsymmetrisyys. Kuvassa näkyy lisäksi yksi hitsipalon 

viereen tarttunut roiske. Roiskeiden määrä saatiin pidettyä vähäisenä käyttämällä 

hitsausvirran pulssitusta ja suuntaamalla hitsauspoltin oikein. 

 

Kahdella palolla hitsatuissa koekappaleissa hitsaaminen aloitettiin putkien liitoskohdan 

vaakasuoralta osuudelta. Palkojen aloituspisteiden väliä vaihdeltiin 2…6 mm välillä. Paras 

lopputulos saatiin aikaiseksi koekappaleeseen 10, jonka aloituspisteiden väli oli 4,5 mm. 

Koekappale 10 on esitetty kuvassa 25. 
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Kuva 25. Kahdella palolla hitsattu ruostumattoman teräksen suora T-liitos. Ensimmäinen 

palko aloitettiin pisteestä 1 ja toinen palko pisteestä 2. Pisteiden välinen etäisyys on 4,5 

mm. 

 

Kuvasta 25 nähdään, että aloituspisteiden välimatkasta huolimatta hitsisulat ovat vyöryneet 

päällekkäin jättäen aloituskohdan epätasaiseksi. Lisäksi molempien palkojen kupu jäi 

hyvin matalaksi ja hitsin pinta epätasaiseksi.  

 

Lisäksi myöhemmin hitsattiin yksi koekappale lisää siten, että ”oksa” oli 45 asteen 

kulmassa yläviistoon. Tällä tavoin liitos voitiin hitsata yhdellä palolla siten, ettei missään 

vaiheessa tarvinnut hitsata kovin jyrkkään ylämäkeen. Hitsaus onnistui selkeästi paremmin 

kuin muut ”oksa” vaakatasossa hitsatut koekappaleet ja hitsipalosta tuli juohevampi. Tämä 

koekappale on esitetty kuvassa 26. Koekappaleen hitsausparametreja ei ole dokumentoitu. 
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Kuva 26. 45 asteen kulmassa yhdellä palolla hitsattu suora T-liitos. 

 

6.3 Porraskaiteen vino T-liitos 

Porraskaiteissa käytettäviä vinoja T-liitosmuoja hitsattiin ainoastaan rakenneteräksisiin 

koekappaleisiin. Koekappaleita hitsattiin sekä yhdellä että kahdella palolla. Yhdellä palolla 

hitsattaessa kohdattiin samoja ongelmia kuin suorilla T-liitosmuodoilla. Hitsin 

aloituskohdassa ja ylöspäin hitsatussa hitsissä palko on kapea ja kupu korkea. 

Jalkoasennossa hitsattu osuus on selvästi alkua parempi kuten myös alamäkeen hitsattu 

hitsin loppuosa. Kuvassa 27 on esitetty yhdellä palolla hitsattu vino T-liitos. 
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Kuva 27. Rakenneteräksen vino T-liitos, jonka hitsaaminen on aloitettu kuvan oikeasta 

reunasta ja hitsattu yhdellä palolla. 

 

Vinossa T-liitoksessa ongelmia aiheutti myös tilanpuute putkien välissä. Vapaalangan 

pituus kokeissa oli 16 mm tai 17 mm koekappaleesta riippuen. Vinossa T-liitoksessa 

vapaalangan pituutta jouduttiin kasvattamaan huomattavasti. Kuvassa 27 esitetyssä 

koekappaleessa hitsauksen alussa vapaalangan pituus jouduttiin nostamaan 31 mm:iin 

törmäyksen välttämiseksi. Vapaalangan pituus muuttui portaattomasti 31 mm:stä 17 

mm:iin hitsauksen aikana. Pitkästä vapaalangasta ja vapaalangan pituuden muutoksesta 

johtuen hitsaaminen aiheutti myös hieman enemmän roiskeita kuin suorissa T-liitoksissa, 

joissa vapaalangan pituus pysyi koko ajan vakiona.     

 

Koekappale 14 hitsattiin kahdella palolla ja on esitetty kuvassa 28. Hitsipalkojen 

aloituspisteiden väli oli 4 mm. Kuvasta nähdään, että hitsin aloituskohta on selvästi 

havaittavissa, mutta on kuitenkin visuaalisesti siistimpi kuin ruostumattomissa 

koekappaleissa. Ensimmäistä palkoa hitsattaessa vapaalangan pituus muuttui 17 mm:stä 26 

mm:iin 45 asteen nurkkaa kohti mentäessä. Tästä huolimatta hitsin ulkonäkö on siisti eikä 

roiskeita juurikaan ole. Toinen palko on hitsattu kokonaan 17 mm:n pituisella 

vapaalangalla. 
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Kuva 28. Kahdella palolla hitsattu vino T-liitos. Palkojen aloituspisteiden väli oli 4 mm. 

 

6.4 Makrohietutkimus 

Makrohieitä tehtiin kahdesta eri koekappaleesta. Kokeiden tarkoituksena oli tutkia 

tunkeumaa ja sitä, ovatko hitsit hitsautuneet läpi asti sekä todeta mahdolliset 

hitsausvirheet. Vinosta T-liitoksesta tehtiin kaksi hiettä ja ruostumattomasta suorasta T-

liitoksesta kaksi. Kuvassa 29 on koekappale, josta kuvissa 30 ja 31 esiintyvät hieet on 

valmistettu. 

 

Kuva 29. Koekappale, josta kuvien 30 ja 31 hieet on valmistettu. 
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Kuva 30. Hie, joka on tehty kuvassa 29 näkyvästä kohdasta 1. Liitos ei ole hitsautunut läpi 

asti. 

 

Kuvasta 30 nähdään, että hitsi ei ole hitsautunut läpi asti. Läpihitsautuminen ei kuitenkaan 

ole vaatimus. Hitsipalko on symmetrinen, eikä sen kupu ole liian korkea. Kuvan oikeassa 

reunassa olevassa mitta-asteikossa viivojen välinen etäisyys on 1 mm. Kuvan hitsissä ei ole 

havaittavissa hitsausvirheitä sekä palkomuoto on juoheva.  

 

Kuvassa 31 esiintyvä hie on tehty kuvassa 29 esiintyvän koekappaleen kohdasta 2.  Liitos 

on hieman erimuotoinen eli putken ja ”oksan” liittymäkulma on jyrkempi. Kuvasta 

nähdään, että liitos on hitsautunut läpi asti. Tässäkään hitsissä ei ole silmämääräisen 

tarkastelun perusteella havaittavissa hitsausvirheitä. 

 

Kuva 31. Hie, joka on tehty kuvassa 29 näkyvän koekappaleen kohdasta 2. Liitos on 

hitsautunut läpi asti. 
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Kuvassa 32 on koekappale 11, josta tehtiin myös kaksi makrohiettä. Liitos on parhaiten 

onnistunut ruostumattoman teräksen koekappaleista. Kuvaan on merkitty viivoilla kohdat, 

joista hieet on tehty. 

 

 

Kuva 32. Koekappale 11, johon on merkitty kohdat, joista hieet on tehty. 

 

Kuvan 33 hie on tehty kuvassa 32 näkyvän koekappaleen viivan 1 kohdasta, hitsipalkojen 

välistä. 

 

Kuva 33. Makrohiekuva koekappaleesta 11. Hie on tehty kuvassa 32 näkyvän viivan 1 

kohdasta. Liitoksessa on havaittavissa vajaa hitsautumissyvyys juuressa. 

 

Liitoksessa on hitsausvirhe, vajaa hitsautumissyvyys juuressa. Hitsi ei ole tunkeutunut 

riittävän syvälle railossa, minkä takia juuri ei ole sulanut. Hitsauskokeissa pyrittiin 
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saamaan hitsi mahdollisimman siistin näköiseksi, jonka takia palkojen aloituspisteiden 

välinen etäisyys oli noin 6 mm. Etäisyys on selvästi ollut liikaa ja se näkyy vajaana 

hitsautumissyvyytenä juuressa. 

 

Kuvassa 34 esiintyvä makrohie on tehty kuvan 32 koekappaleen viivan 2 kohdasta. 

Kuvasta nähdään, että hitsi on hitsautunut läpi asti eikä muitakaan hitsausvirheitä ole 

havaittavissa. 

 

Kuva 34. Makrohiekuva ruostumattomasta koekappaleesta hitsauspalkojen aloituskohtien 

välistä. Hie on tehty kuvassa 32 näkyvän viivan 2 kohdasta. 
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7 KAITEIDEN ROBOTISOITUUN HITSAAMISEEN SOVELTUVAT 

HITSAUSPROSESSIT 

Kaiteen liitosmuodoista johtuen lisäaineeton hitsausprosessi ei tule kysymykseen, koska 

liitoksissa esiintyy enimmillään useiden millimetrien levyisiä ilmarakoja sekä railomuodot 

ja -tilavuudet vaihtelevat. Kustannuksiltaan ja suoritustavoiltaan järkeviä hitsausprosesseja 

tähän käyttökohteeseen ovat MAG- ja TIG-hitsaus ja mahdollisesti jotkin näiden 

prosessisovelluksista. Jauheplasmahitsaus olisi myös varteenotettava vaihtoehto, mikäli 

laserissa olisi kääntyvä leikkauspää, jolloin railotilavuuden vaihtelu olisi huomattavasti 

vähäisempää. 

 

7.1 MAG-hitsaus 

MAG-hitsaus soveltuu hyvin robotisoitavaksi ja on siten yleinen robottihitsauksessa 

käytetty hitsausprosessi. MAG-hitsauspoltin on suhteellisen kompaktin kokoinen joten se 

soveltuu kaiteiden robottihitsaukseen kuten hitsauskokeet osoittavat. 

 

Yleisyydestään johtuen robotisoidusta MAG-hitsauksesta on olemassa runsaasti tietoa, 

joiden avulla hitsaussolun rakentaminen ja käyttöönotto on todennäköisesti helpompaa 

kuin muiden hitsausprosessien kohdalla. Lisäksi tarjolla on runsaasti käytettyjä laitteistoja, 

mikäli uuteen ei haluta investoida. 

 

7.2 TIG-hitsaus 

TIG-hitsauksella kaiteiden hitsausliitosten esteettisestä laadusta saadaan erinomainen. 

Robotisoitu TIG-hitsaus vaatii tässä sovelluskohteessa lisäainelangansyötön. Kuvassa 35 

on esitetty Abicor Binzelin valmistama robotisoituun TIG-hitsaukseen tarkoitettu 

hitsauspoltin. 
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Kuva 35. Robotisoituun TIG-hitsaukseen tarkoitettu Abicor Binzelin valmistama TIG-

hitsauspoltin. (Direct Industry 2013) 

 

Kuvasta 35 nähdään, että langansyöttö lisää hitsauspolttimen kokoa, joka taas aiheuttaa 

ongelmia hitsauksessa. Hitsauskokeissa havaittiin, että robotti käy tietyissä tilanteissa 

liikeratojensa ääriasennoissa, eikä tilaa siltikään ole aina liikaa. Mikäli polttimen kokoa 

kasvatetaan kokeissa käytetyn MAG-polttimen koosta suuremmaksi, on luvassa ongelmia 

eikä hitsejä välttämättä pystytä hitsaamaan sillä poltinkulmalla, joka tilanteeseen olisi 

optimaalisin. 

 

7.2.1 TOPTIG 

TOPTIG on eräs TIG-hitsauksen prosessisovellus. Se on kehitetty erityisesti 

robottihitsaukseen ja autoteollisuuden tarpeisiin Air Liquide Weldingin 

tutkimuslaboratoriossa. TOPTIG-menetelmässä lisäainelanka syötetään valokaareen 

kaasusuuttimen läpi. Langan ja elektrodin välinen kulma on noin 20°. (Air Liquide 2013, s. 

2; Opderbecke & Guiheux 2009, s. 527) 

 

Koska lisäaine tuodaan kaasusuuttimen läpi, absorboi lanka itseensä lämpöenergiaa ja 

mahdollistaa siten pienemmän lämmöntuonnin hitsauksessa. Lisäainelanka tuodaan 

valokaaren kuumimmalle alueelle, jolloin saavutetaan suuri sulamisnopeus, joka 

mahdollistaa suuremman lisäaineentuonnin ja hitsausnopeuden. (Air Liquide 2013, s. 2-3; 

Fortain et al 2008, s. 38) 

 

Kuvassa 36 on esitetty perinteinen robotisoidussa TIG-hitsauksessa käytettävä 

hitsauspoltin sekä TOPTIG-poltin. Kuvasta nähdään, että TOPTIG-poltin 
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langansyöttösuuttimineen on paljon kompaktimman kokoinen kuin perinteinen 

langansyötöllä varustettu TIG-poltin.  

 

 

Kuva 36. Perinteisen TIG-polttimen ja TOPTIG-polttimen ero luoksepäästävyydessä. (Air 

Liquide 2013, s. 3) 

 

Perinteisellä TIG-hitsauspolttimella lisäaineen tuonti tapahtuu hitsaussuuntaan nähden joko 

valokaaren etu- tai takapuolelta. Tämän takia robotilta vaaditaan jatkuvasti kuudennen 

akselin käyttöä, jotta lisäaineen tuonnin suunta saadaan pysymään oikeana. Lisäksi 

monimutkaisempien geometrioiden kohdalla joudutaan usein turvautumaan seitsemänteen 

akseliin, joka voi olla esimerkiksi pyörityspöytä. Näistä asioista johtuen valtaosa 

robotisoidusta TIG-hitsauksesta hitsataan ilman lisäainetta. TOPTIG-menetelmässä näitä 

ongelmia ei ole, koska lisäaineen tuontisuunnalla hitsaussuuntaan nähden ei ole merkitystä. 

Robotilta ei silloin vaadita kuudennen akselin käyttöä, jolloin ohjelmoinnista tulee 

yksinkertaisempaa ja hitsausradat on helpompi optimoida. (Fortain et al 2009, s. 38; 

Opderbecke & Guiheux 2009, s. 524) 
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8 HITSAUSSOLUN SUUNNITTELU 

Hitsaussolu vaatii huolellisen suunnittelun ennen hankintoja ja robotin käyttöönottoa. 

Suunnittelussa tulee huomioida robotin ja hitsausprosessin valinta niin suoritustavan kuin 

kustannusten kannalta. 

 

Solun suunnittelussa tulee huomioida myös käytettävissä olevan tilan tehokas 

hyödyntäminen ja materiaalivirrat. Koska kaideosasto on pitkä ja kapea osa hallia, asettaa 

se omat rajoitteensa solulle. Solun täytyy olla muodoltaan pitkänomainen, jotta 

kaideosastolle jää riittävästi käytävätilaa. Premekonin tuotantotilojen lattia on pääosin 

asfalttia. Osa lattiasta on betonivalua, mutta nämä alueet ovat jo käytössä eivätkä ne 

sijaintinsa puolesta olisi järkevästi hyödynnettävissä robottisolun kannalta. Robottisolun 

paikka tulee miettiä tarkkaan, jotta lattia muutetaan oikeasta paikasta betonilattiaksi. Solu 

tulee sijoittaa siten, että materiaali virtaa mieluiten solun läpi. Tällä tavalla valmiita ja 

keskeneräisiä tuotteita ei tarvitse siirtää edestakaisin, vaan ne voidaan pitää erillään. Se 

helpottaa osien ja valmiiden tuotteiden välivarastointia sekä nopeuttaa ja selkeyttää siirtoja 

ja kuljetusta. 

 

8.1 Hitsattavan kaiteen paikoitus ja kiinnitys 

Yksi vaihtoehto kaiteen kiinnitykseen ja käsittelyyn hitsauksen aikana on pyöritettävä 

kaidehitsauspukki. Kaide täytyy paikoittaa hitsauspukkiin siten, että kaiteen toinen pää on 

aina referenssipisteessä. Paikoitus tapahtuu vasteiden avulla. Vasteiden läheisyydessä on 

oltava myös puristimet, jotka kiinnittävät kaiteen pukkiin siten, että kaiteen tolppiin 

saadaan aikaiseksi esijännitys jolloin tolpat jäävät suoriksi myös hitsauksen jälkeen. 

Vasteet ovat joko irrotettavissa, jolloin ne voidaan ottaa irti ja siirtää toiseen paikkaan tai 

vaihtoehtoisesti liikkua johteilla, jolloin siirto tapahtuu vastetta irrottamatta. Johteiden 

huono puoli on se, että mikäli niihin tarttuu kiinni hitsausroiskeita, eivät ne toimi enää 

kunnolla. 

 

Porraskaiteiden paikoitus on tasokaidetta monimutkaisempaa. Koska portaan nousukulma 

vaikuttaa kaiteen käsijohteen taivutuksiin, on porraskaiteessa pituuden lisäksi muuttujina 

myös taivutuskulmat. Lisäksi porraskaiteen tolppajako ei läheskään aina mene tasan, koska 

porraskaiteen tolppa ei voi olla kiinni porraspaarteessa samalla kohdalla kuin 
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porrasaskelma. Tästä johtuen porraskaiteen välijohteet saattavat ovat keskenään 

erimittaisia.  

 

Hitsauspukin ja -kiinnittimien rakenteen tulee olla sellaisia, että kaide on mahdollista 

hitsata alusta loppuun yhdellä kiinnityksellä. Kiinnittimet voivat olla esimerkiksi joko 

mekaanisesti käsin käytettäviä tai pneumaattisesti toimivia. Mekaaninen ratkaisu on 

todennäköisesti pneumaattista edullisempi eikä se vaadi paineilmalinjojen vetämistä 

hitsauspukille. Pneumaattisia puristimia olisi kuitenkin helppo ohjata sähköisesti, jolloin 

esimerkiksi puristimet vapautuisivat automaattisesti hitsauksen jälkeen, joten operaattorin 

ei tarvitsisi käydä niitä erikseen avaamassa. 

 

8.2 Kaiteiden hitsaamiseen soveltuva robottityyppi ja hitsausprosessi 

MAG-hitsaus on TIG-hitsausta nopeampi hitsausprosessi myös robotisoituna. TIG-

hitsauksen etuja MAG-hitsaukseen verrattuna ovat roiskeettomuus sekä parempi 

sulanhallinta. Näistä asioista johtuen hitsit ovat roiskeettomia ja hitsipalkojen ulkonäkö on 

parempi, jolloin hitsit eivät vaadi jälkikäsittelyä. Tosin hitsauskokeiden perusteella voidaan 

sanoa, että roiskeet ovat hallittavissa myös MAG-hitsauksessa, kun käytetään nykyaikaista 

hitsauslaitteistoa ja hitsipaloista on saatavissa symmetrisiä, mikäli hitsit ovat mahdollista 

hitsata jalkoasennossa pyörityslaitetta apuna käyttäen. 

 

Robotiksi kannattaa hankkia 6-akselinen nivelvarsirobotti, joka on yleisin robottityyppi 

kaarihitsaussovelluksissa. Hitsauspukin pyöritys muodostaa seitsemännen akselin. 

Hitsausvirtalähteen tulee olla nykyaikainen, jossa on pulssitoiminto sekä toiminto, joka 

pitää tunkeuman vakiona vapaalangan pituuden muuttuessa. Tällainen toiminto on 

saatavissa esimerkiksi Kemppi Oy:n virtalähteisiin ja on tuotenimeltään WisePenetration 

(Kemppi Oy 2013, s. 1). Roiskeettomat hitsit ovat ehdottoman tärkeitä ruostumattomasta 

teräksestä valmistettujen kaiteiden kohdalla eikä pahoja roiskeita voida sallia 

rakenneteräskaiteidenkaan kohdalla. Vaikka hitsattavat aineenpaksuudet kaiteissa ovat 

maksimissaan 3,2 mm, kannattaa virtalähde valita siten, että sillä on mahdollista hitsata 

myös paksumpia materiaaleja, mikäli hitsaussolua on tarvetta hyödyntää myös 

monipuolisemmin erilaisten tuotteiden valmistuksessa. 
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Robotin tulee liikkua radalla, jotta se kykenee operoimaan riittävän suurella työalueella. 

Hitsaussolun tulee sisältää kaksi pyörivää kaidehitsauspukkia, jolloin robotti voi operoida 

toisessa pukissa kiinni olevaa kaidetta silloin, kun toista puretaan ja lastataan. Robotti 

liikkuu pukkien välillä radalla, jolloin radan pituus on noin 8000 mm. Solua ja 

materiaalivirtaa havainnollistaa kuva 37. 

 

 

Kuva 37. Periaatekuva robottisolusta. 

 

Koska Premekonilla suunnittelu tapahtuu 3D-suunnitteluna, on etäohjelmoitavuus 

vaatimuksena ohjelmoinnille. Koska etäohjelmointi vaatii myös railonhaun ja -seurannan, 

tulee railonseurantalaitteisto hankkia robotin hankinnan yhteydessä. Valokaaren läpi 

tapahtuva railonseuranta on optista järjestelmää yksinkertaisempi ja edullisempi. 

Valokaaren läpi tapahtuva railonseuranta vaatii vaaputuksen, johon ei ole liikaa tilaa 

kaiteiden hitsausliitoksissa. Lisäksi muuttuva railotilavuus aiheuttaa todennäköisesti omat 

ongelmansa railonseurantaan. Optinen järjestelmä puolestaan vaatii tilaa laitteiston 

fyysisen koon puolesta. Lopullinen valinta tulisi tehdä eri järjestelmiä vertailemalla sekä 

käyttämällä hyödyksi eri valmistajien edustajia ja heidän ammattitaitoaan. 

 

Rakenneteräskaiteiden hitsaukseen MAG-prosessi olisi TIG-prosessia parempi 

tuottavuutensa vuoksi. Ruostumattomien ja haponkestävien kaiteiden hitsauksessa 

puolestaan robotisoitu TIG-hitsaus olisi parempi laadun kannalta. Perinteinen, lisäaineen 

syötöllä varustettu TIG-hitsaus ei ole paras mahdollinen polttimen ja 

langansyöttöjärjestelmän koon puolesta. Paras vaihtoehto TIG-sovelluksista olisi TOPTIG-
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hitsaus, mutta kyseinen prosessisovellus lienee melko harvinainen ja on luultavasti myös 

huomattavasti kalliimpi kuin perinteinen robotisoitu TIG-hitsaus. 

 

Robotilla tulee voida hitsata sekä rakenneterästä että ruostumatonta ja haponkestävää 

terästä, joten hitsausprosessin valinta ei ole mikään itsestäänselvyys. Vaikka tässä 

diplomityössä ei oteta kantaa robotisoinnin kustannuksiin, ovat kustannukset laitteistoa 

hankittaessa silti merkittävässä asemassa eikä aina parhaan mahdollisen laitteiston 

hankkiminen ole mahdollista tai edes taloudellisesti järkevää.  

 

8.3 Kaiteen käsittely hitsauksen aikana 

Kaidetta täytyy pyörittää hitsauksen aikana, jotta hitsaus tapahtuu koko ajan 

jalkoasennossa. Näin hitsipaloista saadaan symmetriset. Pyörityksen tulee tapahtua 

automaattisesti, eli hitsauspukin täytyy olla yksi robotin akseleista. Suorassa T-liitoksessa 

hitsauksen aikana tapahtuva pyöritys on maksimissaan 90º riippuen siitä, onko 

välijohteissa huuhteluaukkoja vai onko kaide menossa maalattavaksi, jolloin aukkoja ei 

ole. Kaiteen pyöritys hitsauksen aikana voi olla edestakaista liikettä tai vaihtoehtoisesti 

tapahtua aina samaan suuntaan. Kun ensimmäistä liitosta hitsattaessa kaide pyörii 

myötäpäivään, pyörii se vastapäivään seuraavan hitsin kohdalla, jolloin hitsausliitosten 

välissä ei tarvitse kääntää kaidetta erikseen. Tällä tavoin hitsien aloitus- ja lopetuskohdat 

vaihtelevat puolelta toiselle, mutta se ei välttämättä ole mikään ongelma. Toinen 

vaihtoehto on kääntää jokaisen hitsin jälkeen kaide takaisin alkuasentoonsa sillä aikaa, kun 

robotti siirtyy seuraavalle hitsille. Näin aloitus- ja lopetuskohdat eivät vaihtele puolelta 

toiselle, mutta nyt joudutaan pyörittämään kaidetta jokaisen hitsauksen välissä. Tämäkään 

ei välttämättä ole ongelma, mikäli pyöritys toimii niin nopeasti, ettei robotti joudu 

odottamaan, että kaide on kääntynyt oikeaan asentoon. Kun ensimmäinen puoli kaiteesta 

on hitsattu valmiiksi, pyörähtää hitsauspukki 180º, jolloin robotti pääsee operoimaan 

kaiteen toista puolta. 

 

8.4 Hitsausoperaattorin rooli kaiteiden hitsauksessa 

Hitsausoperaattori hoitaa robotin käytön lisäksi myös solun purkamisen ja lastaamisen. 

Alkuvaiheessa lastaus ja purku on paras tehdä manuaalisesti siltanosturin avulla tai käsin. 

Automatisoitua kappaleenkäsittelyä voidaan harkita myöhemmin, mikäli siihen nähdään 

aihetta. Operaattori purkaa ja lastaa hitsauspukkeja vuorotellen. Optimitilanteessa purku ja 
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lastaus tapahtuvat sillä aikaa, kun robotti operoi toisen hitsauspukin luona. On vaikea 

arvioida onko tämä käytännössä mahdollista, koska muuttujia ovat esimerkiksi: 

 

- Hitsaukseen kuluva aika 

- Ovatko kaiteet valmiiksi silloitettuja vai täytyykö osat paikoittaa erikseen? 

- Käytettävä purku- ja lastaustapa 

- Operaattorin työskentelynopeus 

 

Hitsaukseen kuluvaan aikaan vaikuttaa hitsausliitosten lukumäärä, mikäli hitsausparametrit 

pysyvät vakiona. Lyhyissä, maksimissaan 1500 mm pitkissä tasokaiteissa on kaksi 

ympärihitsattavaa hitsiä. Jos yksi hitsi hitsataan kahdessa osassa, eli yksi puoli kaiteesta 

kerrallaan, tulee hitsauspalkojen lukumääräksi neljä. Pidemmissä tasokaiteissa on 

välitolppa, jolloin hitsauspalkkojen määrä kasvaa aina neljällä yhtä välitolppaa kohden. 

Mitä enemmän hitsattavaa robotilla yhdessä kaiteessa on, sitä enemmän operaattorilla on 

purku- ja lastausaikaa. Vastaavasti pitkien kaiteiden käsittely on hankalampaa ja hitaampaa 

kuin lyhyiden.  

 

Mikäli kaiteet ovat valmiiksi silloitettuja, ei operaattorin tarvitse kuin nostaa silloitettu 

kaide pukkiin sekä paikoittaa ja kiinnittää se oikeaan kohtaan. Mikäli kaiteet eivät ole 

valmiiksi silloitettuja, täytyy operaattorin tehdä enemmän asetus- ja paikoitustyötä, johon 

kuluu huomattavasti aikaa. Tässä tilanteessa itsepaikoittuvat liitokset olisivat hyviä, koska 

ainakaan kaksitolppaisten kaiteiden kohdalla silloitusta ei tarvittaisi. Lisäksi osien 

paikoitus olisi nopeaa, ja välijohteen voisi asettaa paikoilleen jo ennen kaiteen nostamista 

hitsauspukkiin, jolloin kaide olisi yhtä helppo asettaa pukkiin kuin silloitettukin kaide. 

 

Purku- ja lastaustapa vaikuttavat oleellisesti kaiteiden käsittelynopeuteen. Mikäli erillinen 

kappaleenkäsittelylaite unohdetaan tässä vaiheessa, ovat jäljelle jäävät varteenotettavat 

tavat käsin tehtävä purku ja lastaus tai siltanosturilla tapahtuva purku ja lastaus. Lyhyet 

kaiteet on nopea nostaa käsin, mutta pitkien kaiteiden käsittely ilman apuvälineitä on 

hankalaa ja fyysisesti kuormittavaa. 42,4 x 2,6 mm rakenneteräsputki painaa 2,55 kg/m eli 

3000 mm pitkä tasokaide painaa noin 23 kg (Ruukki, tuotteet ja ratkaisut). Mikäli solussa 

hitsataan esimerkiksi kymmenen 3000 mm pitkää kaidetta tunnissa, se tarkoittaa, että 

operaattori joutuu nostamaan 230 kg valmiita kaiteita pois solusta ja saman verran 
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silloitettuja kaiteita tai kaiteen osia tilalle. Kahdeksan tunnin työvuoron aikana nostoista 

kertyisi 3680 kg eli fyysinen kuormitus operaattorille olisi huomattava. Lisäksi tulee 

huomioida, että mikäli ei hitsata suuria sarjoja, joutuu operaattori vaihtamaan robotin 

ohjelmaa kaiteen pituuden muuttuessa, johon kuluu myös aikaa. Vaihtoehtoisesti 

hitsattavien kaiteiden järjestys voisi olla ennalta määritelty, mutta tällöin operaattori 

joutuisi aina etsimään tietyn kaiteen, johon kuluu helposti paljon aikaa, mikäli osat tai 

valmiiksi silloitetut kaiteet eivät ole tarkassa järjestyksessä. Muita operaattorin työtehtäviä 

ovat robotin päivittäiset huoltotoimenpiteet, hitsausparametrien hienosäätö, lisäaineen ja 

suojakaasun vaihdot sekä yleinen hitsausaseman valvonta. 
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9 MATERIAALIVIRTOJEN TARKASTELU JA KAIDEOSASTON UUSI 

LAYOUT 

Diplomityön tekemisen aikana kaideosastolle tehtiin layoutmuutoksia sekä kehitettiin 

tuotantoa osien siirtoja tehostaen. Putkentaivuttimen viereiseen seinään puhkaistiin reikä, 

jotta saatiin kulkuyhteys seinän takana olevaan hallinosaan. Tähän uuteen hallinosaan 

siirrettiin vannesaha rullaratoineen. Näin saatiin kaideosastolle lisää käytävä- ja 

säilytystilaa. Uudesta hallinosasta on suora kulkuyhteys ulos, jolloin esimerkiksi 

alumiiniputket saadaan otettua ovesta suoraan sisälle sahan viereen. Välijohteille ja -

tolpille rakennettiin pyörillä kulkevia siirtovaunuja, joihin putket varastoidaan 

pystyasentoon. Pystyasennossa olevista putkiosista on helpompi nähdä positionumerot 

kuin vaakatasossa kuormalavoille varastoiduista osista ja lisäksi tarvittavat putket on 

helpompi ottaa vaunusta, kun päällä ei ole muita putkia. 

 

Hahmotelma kaideosastosta robottisoluineen ja materiaalivirtoineen on esitetty liitteessä 3. 

Robottihitsaussolu on sijoitettu mahdollisimman lähelle putkentaivutinta siten, että solun ja 

putkentaivuttimen välille jää vielä riittävästi varastointitilaa taivutetuille käsijohteille ja 

yhdelle TIG-hitsauspisteelle Välijohteet ja -tolpat ovat varastoitu molemmat omiin 

siirtovaunuihinsa. Hitsauksen työnkulku on seuraava: 

 

1. Robottisolun operaattori noutaa käsijohderullakon sekä välijohteiden ja -tolppien 

siirtovaunut solun viereen. Hän nostaa käsijohteen kaidehitsauspukkiin sekä asettaa 

välijohteen ja mahdollisen välitolpan paikoilleen. Osat asemoidaan paikoitusnastojen tai 

hitsauskiinnittimien avulla oikeille kohdilleen. 

2. Tämän jälkeen operaattori kiinnittää kaiteen hitsauspukkiin kiinni ja käynnistää robotin 

hitsausohjelman. 

3. Robotin hitsatessa kaidetta operaattori noutaa seuraavan kaiteen osat ja kiinnittää ne 

toiseen hitsauspukkiin. 

4. Kun robotti on hitsannut ensimmäisen kaiteen valmiiksi, siirtyy se toisen hitsauspukin 

luo, jolloin operaattori pääsee noutamaan ensimmäistä kaidetta pois pukista. Operaattori 

nostaa valmiin kaiteen pois hitsauspukista ja kuljettaa sen pyörillä liikkuvaan 

kuljetustelineeseen, johon hän varastoi kaiteen ylösalaisin. 
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Ylösalaisin varastoituja kaiteita on helppo käsitellä ja telineen painopiste jää matalaksi. 

Tästä on etua esimerkiksi silloin, kun telineitä pinotaan päällekkäin 

kuumasinkityslaitokselle kuljettamista varten. Kaidetolppien reikien väliin tulevat 

vahvikelevyt voidaan hitsata paikoilleen joko hitsauspukissa tai kuljetustelineessä. 

Todennäköisesti operaattorilla ei ole aikaa hitsata vahvikelevyjä paikoilleen kaiteen ollessa 

hitsauspukissa robotin operoidessa toista kaidetta sermin toisella puolella, joten 

vahvikelevyjen hitsauksen täytyy tapahtua kuljetustelineessä. Yksi mahdollisuus 

vahvikkeiden hitsaamiseen on jo ennen kaiteen hitsaamista. Tällöin osia joudutaan 

käsittelemään ja kääntelemään ehkä hieman enemmän, mutta vahvikkeiden hitsauksen 

jälkeen olisi mahdollista laittaa myös merkkauslappu paikoilleen jo tässä vaiheessa eikä 

vasta silloin, kun kaiteet on jo asetettu ylösalaisin kuljetustelineeseen. Kuljetustelineet 

liikkuvat pyörillä, jolloin niitä voidaan liikutella lyhyitä matkoja myös käsivoimin. Lisäksi 

niissä on nostopaikat, jolloin telineiden pidempi siirtely voidaan tehdä trukilla. Valmiit 

kaiteet siirretään kaideosaston perältä ulos, jolloin niitä ei tarvitse kuljettaa enää 

robottisolun ohi ”vastavirtaan”. Näin materiaalivirta säilyy selkeänä ja turhilta 

edestakaisilta siirroilta vältytään. 

 

Porraskaiteiden kohdalla valmistuksen tilanne on monimutkaisempi kuin suorien 

tasokaiteiden kohdalla. Porraskaiteiden kokoaminen vaatii huomattavasti enemmän 

asetustyötä ja voi olla erittäin vaikeaa rakentaa niille kiinnitin, johon ne saa koottua ilman 

silloittamista. Mikäli portaiden nousukulma ja sen myötä porraskaiteiden osien kulma olisi 

aina sama, olisi kiinnittimen käyttö vielä järkevää, mutta koska nousukulma vaihtelee, 

asettaa se suuria haasteita toimivan systeemin kehittämiselle. Tästä johtuen porraskaiteiden 

kokoonpanon ja silloituksen tulee tapahtua pöydällä, jonka jälkeen ne kuljetetaan 

robottisoluun hitsattavaksi. Tämän vuoksi putkentaivuttimen ja robottihitsaussolun väliin 

on sijoitettu yksi TIG-hitsauspiste. Porraskaiteet voidaan silloittaa siinä ja siirtää sen 

jälkeen robottisoluun hitsattavaksi. Valmiiden porraskaiteiden poiskuljetus tapahtuu 

vastaavanlaisissa kuljetustelineissä kuin suorien kaiteiden. Mikäli porraskaiteita on paljon 

samassa projektissa eikä niitä ehditä silloittamaan yhdellä pöydällä, on mahdollista käyttää 

lisäksi muita TIG-hitsauspaikkoja. Tämä sotkee materiaalivirtaa jonkin verran, mutta on 

silti parempi vaihtoehto kuin useamman TIG-hitsauspaikan sijoittaminen 

putkentaivuttimen ja robottisolun väliin, jolloin kaiderullakoiden siirtomatkat kasvaisivat 

liiaksi. 
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TIG-hitsauspaikkoja on mahdollista säilyttää enemmän kuin layoutkuvassa on esitetty, 

koska kaideosastoa on mahdollista jatkaa pidemmäksi tietyin järjestelyin. TIG-

hitsauspaikat tarvitaan esimerkiksi tikkaiden ja porttien valmistusta varten. 

 

MAG-hitsauspaikat tulee säilyttää myös, mutta niiden sijoitusta ei ole tarvetta miettiä sen 

tarkemmin, koska hitsauskone ja -pukit ovat nopeasti siirreltävissä sopivaan paikkaan. 

Käsinhitsausta ei voida unohtaa, koska esimerkiksi erikoisemman muotoisten kaiteiden 

hitsaaminen ei välttämättä ole robotilla kannattavaa eikä mahdollista ainakaan 

robottihitsauslaitteiston käyttöönoton alkuvaiheessa. 
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10 HITSAUSSOLUN MONIPUOLISEMPI HYÖDYNTÄMINEN TUOTTEIDEN 

VALMISTUKSESSA 

Robottihitsaussolulle täytyy olla riittävästi kuormaa, jotta sen hankinta kannattaa. Mikäli 

kaiteiden hitsaaminen ei kuormita robottia tarpeeksi, täytyy sille olla lisäksi myös muita 

hitsattavia tuotteita. Premekonilla on useita ns. vakio-osia, joita käytetään portaissa, 

tikkaissa sekä sellaisten kaiteiden kiinnittämisessä, joiden tulee olla nopeasti irrotettavissa. 

Näitä vakio-osia ovat esimerkiksi portaan kiinnityskorvake, portaan säätöruuvi, tikkaan 

säätöjalka sekä lattiakaiteen holkki. Lisäksi portaissa käytetään erilaisia porrasaskelmia 

porrastyypistä ja sen käyttökohteesta riippuen. 

 

Kiinnityskorvake koostuu kahdesta levyosasta, jotka hitsataan kiinni toisiinsa. Korvake on 

esitetty liitteessä 4. Toisessa levyosassa on kaksi kiinnitysreikää ja toisessa yksi 

kierrereikä. Korvake kiinnitetään portaan yläpäähän, jonka avulla porras saadaan 

kiinnitettyä hoitotasoon. 

 

Portaan säätöruuvi koostuu kierretangosta ja levystä, jotka hitsataan kiinni toisiinsa. 

Säätöruuvi on esitetty liitteessä 5. Liitteessä oleva säätöruuvi on vanhaa mallia. Nykyisin 

käytössä olevassa mallissa levyosa on pyöreä ja siinä on reikä, jolloin kierretanko hitsataan 

levyyn levyn toiselta puolelta.  Portaan säätöruuvi kiinnitetään portaan alapäähän, jolloin 

porras saadaan asennettua tukevasti joko lattian tai ritilätason päälle sekä säädettyä oikeaan 

asentoon. 

 

Tikkaan säätöjalka koostuu putkesta ja levystä, jotka hitsataan toisiinsa. Säätöjalka on 

esitetty liitteessä 6. Tikkaan säätöjalka kiinnitetään asennushitsillä tikkaan alapäähän, 

tikasjohteen sisään. Lisäksi säätöjalka voidaan kiinnittää lattiaan tai tasoon levyosassa 

olevan reiän avulla. 

 

Lattiakaiteen holkki koostuu koneistetusta holkista ja levystä, jotka hitsataan kiinni 

toisiinsa. Lattiakaiteen holkki on esitetty liitteessä 7. Lattiakaiteen holkkia käytetään, kun 

kaidetta ei kiinnitetä hoitotason runkoon, vaan se on tarve kiinnittää lattiaan tai ritilätason 

päälle. Holkin sisähalkaisija vaihtelee putkikoosta riippuen. 
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Kierreportaan askelma koostuu laserleikkaamalla ja särmäämällä valmistetusta 

ohutlevykehikosta, ritilästä sekä putkesta laserleikatusta osasta, josta askelma kiinnitetään 

kierreportaan keskiputkeen. Kierreportaan askelma on esitetty kuvassa 38. 

 

Kuva 38. Kierreportaan askelma. Hitsattavat kohdat on merkitty nuolilla. Lisäksi ritilä 

hitsataan kehikkoon askelman alapuolelta. 

 

Kierreportaan askelmaa lukuun ottamatta kaikki vakio-osat ovat pieniä osia, joita olisi 

mahdollista latoa useita paletille, jolloin robotti voisi hitsata kaikki osat valmiiksi yhdellä 

kiinnityksellä. Kiinnittimien tulisi olla sellaisia, ettei silloitushitsejä tarvita ja osat 

paikoittuisivat aina samoille kohdille, jolloin samaa hitsausohjelmaa voitaisiin käyttää 

aina. Kierreportaan askelmien hitsaus on hieman hankalampaa, koska hitsejä on eri puolilla 

kappaletta eli askelmaa joudutaan kääntämään hitsauksen aikana. Tässä tapauksessa olisi 

mahdollista hyödyntää kaiteiden hitsaukseen tarkoitettua pukkia, jolla askelmaa saataisiin 

käännettyä ja pyöritettyä hitsauksen aikana, jolloin hitsaaminen olisi mahdollista tehdä 

yhdellä kiinnityksellä.  

 

Hoitotasorakenteiden kannakkeet koostuvat yleensä joko putkipalkeista tai erilaisista 

teräspalkeista, kuten IPE- tai HEA-palkeista. Palkkien päihin hitsataan kiinnityslevyjä, 

joiden paksuudet ovat yleensä noin 20…30 mm luokkaa. Kiinnityslevyjen hitsaaminen 

tapahtuu tällä hetkellä käsinhitsauksena MAG-prosessilla L-pöytää apuna käyttäen, jossa 

kiinnityslevyä ja palkkia pyöritetään. Kiinnityslevyjen hitsaaminen olisi mahdollista 

suorittaa myös robotisoidusti robottihitsaussolussa. Kiinnityslevyt tulisi joko silloittaa 
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palkkeihin ennen robotille siirtämistä tai vaihtoehtoisesti rakentaa laite, jonka avulla palkki 

saadaan paikoitettua oikealle kohdalle levyä, jolloin robotti voisi myös silloittaa kappaleet. 

Palkkien pituudet saattavat olla useita metrejä, joten palkkia tulisi käsitellä vaakatasossa 

koko hitsauksen ajan. Koska kiinnityslevyt hitsataan ympäri, on palkkia paras pyörittää 

hitsauksen aikana, jolloin hitsausasentona pysyy koko ajan alapiena. 
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSAIHEET 

Diplomityössä tehdyn selvitystyön ja hitsauskokeiden perusteella voidaan sanoa, että 

kaiteissa käytettävien materiaalipaksuuksien ja liitosmuotojen hitsaaminen robotilla on 

teknisesti mahdollista. 

 

Hitsauskokeiden perusteella sekä suora T-liitos että vino T-liitos ovat robottihitsattavissa 

tietyin edellytyksin. Hitsauskokeissa suurimpana haasteena oli hitsien saaminen 

symmetrisiksi siten, että niiden leveys ja korkeus pysyivät mahdollisimman vakioina koko 

hitsin matkalta. Myös kahdella palolla hitsatuista koekappaleista saatiin kelvollisia, mutta 

makrohiekuvien perusteella huomattiin, että mikäli palkojen aloituskohdat ovat liian 

kaukana toisistaan, jää hitsin juuri helposti läpi hitsautumatta. Jos taas aloituspisteitä 

tuodaan lähemmäksi toisiaan, vyöryvät hitsisulat toistensa päälle jättäen aloituskohdan 

kuvun liian korkeaksi. Tätä ei kaiteissa sallita, vaan kyseiset kohdat joudutaan hiomaan 

matalammiksi. 

 

Hitsauskokeiden paras lopputulos saatiin aikaiseksi, kun putken ”oksa” osoitti yläviistoon 

45 asteen kulmassa. Tällöin hitsausasento oli koko ajan hyvin lähellä jalkoasentoa, jolloin 

hitsisula ei valunut liikaa. Tässä asennossa palko pysyi parhaiten symmetrisenä, eikä 

roiskeitakaan tullut vähäisistä aloitus- ja lopetuskohdista johtuen. Paras vaihtoehto 

hitsaamiseen on kuitenkin kappaleen kääntäminen hitsauksen aikana. Tällöin hitsausasento 

pysyy koko ajan jalkoasentona, jolloin saavutetaan jalkoasennon tuomat edut. Kappaleen 

kääntö on mahdollista toteuttaa pyörityspukissa, joka toimii yhtenä robotin akselina. 

Vaikka yksi lisäakseli tuo aina robottihitsauslaitteistoon lisää hintaa, on se kuitenkin tässä 

tapauksessa välttämättömyys, koska sen avulla voidaan toteuttaa myös kaiteen kääntö, 

jolloin myös toinen puoli kaiteesta saadaan hitsattua samalla kiinnityksellä. Hitsaussolun 

purku ja lastaus on paras suorittaa alkuvaiheessa käsin siltanosturia apuna käyttäen. 

Kappaleenkäsittelyrobotin hankinta on suuri kustannuserä, eikä siihen kannata lähteä 

ennen kuin hitsaussolu on saatu toimivaksi ja materiaalivirrat toimimaan riittävän 

tehokkaasti. Myöhemmin kappaleenkäsittelylaitteiston hankinta voi olla perusteltua, mikäli 

huomataan, ettei hitsausoperaattori yksin pysty purkamaan ja lastaamaan hitsaussolua 

riittävän tehokkaasti. 
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Hitsauskokeiden perusteella voidaan sanoa, että TIG-hitsausta vastaavaan laatuun ei päästä 

MAG-prosessilla, vaikka käytössä olisi uusinta teknologiaa oleva hitsausvirtalähde ja 

muukin laitteisto nykyaikaista. Hitsipalot jäävät huomattavasti korkeammiksi kuin TIG-

prosessilla hitsatut, eikä palkojen symmetrisyys ole TIG-hitsattujen palkojen luokkaa. 

Mikäli ruostumattomien ja haponkestävien kaiteiden laatu halutaan pitää nykyisellä tasolla, 

edellyttää se, että robotissa on TIG-hitsausvarustus. TIG-hitsattujen hitsien ulkonäkö on 

erittäin hyvä, palot ovat juohevia eikä hitsauksessa synny roiskeita. Todennäköisesti paras 

ratkaisu TIG-hitsaukseen olisi sen prosessisovellus, TOPTIG. TOPTIG-prosessissa lisäaine 

saadaan tuotua paremmassa kulmassa valokaareen, jolloin poltin on normaalia TIG-

poltinta pienempi. Tämä on merkittävä etu etenkin porraskaiteiden liitosten kohdalla, joissa 

tilaa on niukasti. Mikäli laserissa olisi kääntyvä leikkauspää, olisi jauheplasma 

varteenotettava hitsausprosessi. Kääntyvä leikkauspää on kuitenkin niin kallis investointi, 

ettei sitä voida pitää järkevänä saavutettavaan hyötyyn nähden.  

 

Oikeilla hitsausparametreilla MAG-hitsatuissa hitseissä ei ole roiskeita, mutta mikäli 

parametrit eivät ole täysin kohdallaan, syntyy helposti roiskeita. Koska kaiteilta vaaditaan 

hyvää ulkonäköä ja niistä pidetään paljain käsin kiinni, ovat hiontajäljet, roiskeet ja muut 

hitsausvirheet todella helposti havaittavissa, joten yksinkertaisesti niitä ei sallita. Koska 

laadussa ei voida mennä huonompaan suuntaan, ei MAG-hitsausta voida pitää 

mahdollisena prosessina ruostumattomien ja haponkestävien kaiteiden hitsauksessa. 

 

Yksi edellytys robottihitsauslaitteiston hankinnalle on etäohjelmoitavuus. 

Etäohjelmoinnista Premekonilla on kokemusta laserleikkuulaitteiston osalta, jonka 

ohjelmointi tapahtuu kokonaan etäohjelmointina. Etäohjelmoinnin avulla kaiteissa 

toistuvien liitosmuotojen hyödyntäminen tulee parhaiten mahdolliseksi, koska sama hitsi 

voidaan ohjelmoida nopeasti, kun ainoastaan hitsin paikka tarvitsee määrittää. 

Etäohjelmointi vaatii railonhaun ja -seurannan käyttöä. Railonseurantajärjestelmiä on 

olemassa useilla eri toimintaperiaatteilla olevia, jolloin myös järjestelmien hinnat 

vaihtelevat huomattavasti. Railonseurantajärjestelmän tyyppiä ei tässä vaiheessa ole 

mahdollista sanoa, koska laitteiden koot, rajoitukset ja mahdollisuudet vaihtelevat 

luultavasti runsaasti eri valmistajien välillä. Varmaa on kuitenkin se, että laitteisto ei voi 

olla fyysiseltä kooltaan kovin iso, jotta sitä on mahdollista käyttää, koska tilaa hitsien 

ympärillä on vähän.  
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Kaiteiden hitsauksessa hitsimäärä yhtä kaidetta kohden on melko vähäinen. Tämän takia 

läpimenoajan merkitys korostuu. Kappaleiden siirtojen täytyy sujua juohevasti, jotta 

kaariaikasuhde saadaan pysymään riittävän korkeana. Kaideosaston layoutia muutettiin 

diplomityön tekemisen aikana. Osien siirtoja saatiin tehostettua, sekä lattialle 

kuormalavoille varastoitavien osien määrää vähennettyä. Myös valmiiden kaiteiden siirtoja 

tehostettiin rakentamalla siirtovaunuja, joihin kaiteet on helppo latoa ja sitoa. Yksi suuri 

ongelma kaideosastolla on sen kapeus, jolloin varastotilaa osille hitsauspisteiden luona on 

vähän ja käytävä jää kapeaksi. Robottihitsaussolu varastoineen vaatii oman tilansa, joten 

on mahdollista, ettei sitä ole järkevää sijoittaa nykyiselle kaideosastolle. Kaideosastoa on 

kuitenkin mahdollista laajentaa, jolloin tilanpuute ei ole este hitsauksen robotisoinnille, 

jolloin kaideosasto on mahdollista toteuttaa liitteessä 3 olevan periaatekuvan tavalla. 

 

Kaiteiden hitsaamisesta ei välttämättä saada riittävästi kuormaa robottihitsaussolulle. 

Premekonilla valmistetaan kaiteiden lisäksi myös muita osia, jotka soveltuvat 

robottihitsattaviksi. Pienet vakio-osat ja porrasaskelmat ovat kokonsa puolesta sellaisia, 

että ne on helppo siirtää hitsaussoluun, jolloin hitsaussolun sijainti ei ole merkitsevässä 

asemassa. Palkit ja niihin hitsattavat kiinnityslevyt ovat huomattavasti hankalampia siirtää, 

jolloin robottisolun sijainnin merkitys tehtaan layoutissa on tärkeä, että materiaalivirrat 

saadaan pysymään järkevinä. Lisäksi palkkien ja kiinnityslevyjen materiaalipaksuudet ovat 

monta kertaa paksumpia kuin kaiteissa, joten se on otettava huomioon etenkin 

hitsausvirtalähdettä valittaessa. Kiinnityslevyjen hitsaamisessa TIG-hitsaus ei myöskään 

tule kysymykseen, jolloin ainoa järkevä vaihtoehto on MAG-hitsaus. 

 

Mikäli kaiteiden hitsauksessa halutaan käyttää TIG-prosessia, ei kiinnityslevyjen hitsaus 

solussa onnistu, ellei prosessia ole mahdollista vaihtaa MAG-prosessiin. Kahden 

hitsausprosessin käyttö samassa solussa on hankalaa ja kallista, koska molemmille 

prosesseille tulee hankkia omat hitsausvarustukset ja vaihtaa niitä hitsattavien tuotteiden 

mukaan. Jos hitsaussolua halutaan hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti, täytyy 

tehdä kompromisseja. Valinnat täytyy tehdä hitsattavien tuotteiden, materiaalien ja 

hitsausprosessin osalta sekä päättää, mistä ollaan valmiita tinkimään. 

 

Mahdollisia jatkotutkimusaiheita ennen robotisoituun kaiteiden hitsaukseen siirtymistä 

ovat kustannuslaskelmat, TIG- ja TOPTIG-hitsauksen käyttö ruostumattomasta teräksestä 
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valmistettujen kaiteiden valmistuksessa sekä käyttökohteeseen soveltuvan railonhaku ja -

seurantalaitteiston löytäminen. Kustannuslaskelmat ovat välttämättömiä robottijärjestelmää 

hankittaessa, jotta saadaan tietää, onko robotin hankinta taloudellisesti kannattavaa. TIG- 

ja TOPTIG-hitsausta ei ollut mahdollista kokeilla tässä työssä, mutta niiden kokeileminen 

liitosmuotojen hitsaamiseen lienee järkevää, mikäli MAG-hitsauksella saavutettava laatu ei 

ole riittävä. Käyttökohteeseen soveltuvan railonhaku- ja seurantajärjestelmän valinta vaatii 

lisää selvitystyötä. Huomionarvoisia seikkoja ovat laitteiston fyysinen koko ja toiminta 

muuttuvatilavuuksista railoa hitsattaessa. 
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12 YHTEENVETO 

Työssä tavoitteena oli selvittää, kuinka robottihitsausta olisi mahdollista hyödyntää 

kaiteiden valmistuksessa. Lisäksi työssä suunniteltiin hitsaussolua ja siinä käytettäviä 

laitteita sekä pohdittiin kaideosaston layoutia materiaalivirtojen sujuvuuden 

parantamiseksi. Työssä käsiteltiin rakenneteräksestä ja ruostumattomasta teräksestä 

valmistettujen kaiteiden hitsausta, joissa käytetyt liitosmuodot olivat suora ja vino T-liitos. 

Työstä rajattiin pois alumiinin hitsaus ja kaikki kustannuslaskelmat. Työssä käytetyt 

tutkimusmenetelmät olivat kirjallisuusselvitys, hitsauskokeet sekä koekappaleista tehdyt 

makrohieet, joista tarkasteltiin hitsautumissyvyyttä ja todettiin mahdolliset hitsausvirheet. 

 

Hitsauskokeiden perusteella voidaan sanoa, että kaiteissa käytettävien 

materiaalipaksuuksien ja liitosmuotojen hitsaaminen robotilla on mahdollista. Hitsipaloista 

on mahdollista saada riittävän juohevia ja symmetrisiä MAG-hitsauksella, mikäli 

kappaletta käännetään kappaleenkäsittelylaitteessa hitsauksen aikana siten, että hitsaus 

tapahtuu koko ajan jalkoasennossa. MAG-prosessilla ei ole mahdollista päästä visuaalisesti 

yhtä laadukkaisiin hitseihin, kuin mitä ruostumattomissa kaiteissa olevat TIG-prosessilla 

hitsatut hitsit ovat.  

 

Robottisolua on mahdollista hyödyntää myös monipuolisemmin. Pienten vakio-osien, 

porrasaskelmien ja palkkien päihin tulevien levyjen hitsaaminen on myös mahdollista, 

mikäli kaiteiden hitsaaminen ei kuormita robottia tarpeeksi. 
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