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Tässä diplomityössä tutkitaan kartonki/paperikoneen imulaatikon valmistuksen kehityksen 

mahdollisuuksia. Tavoitteena on vähentää asetusaikoja, vähentää 

hitsausmuodonmuutoksia, löytää tapoja mitata imulaatikon geometrioita, löytää 

imulaatikon asennuksen kannalta olennaiset mitat sekä vähentää imulaatikon jälkityöstöä.  

 

Tutkimus alkoi käymällä läpi imulaatikon valmistusvaiheet. Jokaista vaihetta tarkasteltiin 

kriittisesti ja pohdittiin, olisiko työvaihetta mahdollista nopeuttaa ja helpottaa suunnittelun 

keinoilla. Työvaiheiden lisäksi kuunneltiin imulaatikon valmistajien mahdollisia 

kehitysehdotuksia. Työssä on otettu mukaan myös Rämö Oy:n alihankkijan mielipiteet 

tuotannon parantamisesta. Mukaan on otettu myös Valmet Oy:n työntekijöiden mielipiteitä 

ja ideoita koskien niin valmistusta kuin myös asennuksen kannalta olennaisia mittoja. 

Geometrioiden mittausta varten tehtiin kirjallisuustutkimus, jonka avulla pyrittiin 

löytämään sopiva mittausjärjestelmä juuri imulaatikon mittaukseen. 

 

Asetusaikojen ja hitsausliitosten, ja tätä kautta hitsausmuodonmuutosten, vähentämisessä 

onnistuttiin osittain. Imulaatikon osia suunniteltiin siten, että paikoitusnastojen käyttö tuli 

mahdolliseksi. Asetusaikoja saatiin pienemmiksi myös hyödyntämällä lasermerkkausta 

nykyistä paremmin. Prosentuaalista määrää hitsauksen vähenemisestä ei voida sanoa, 

johtuen imulaatikkojen erilaisista mitoista. Erilaisia mittatapoja löydettiin, mutta yhtä 

parasta ei kirjallisuustutkimuksen avulla osattu valita. Asennuksen kannalta löydettiin 

joitain kriittisiä mittoja, mutta näiden geometrioiden mittausten tekemisen taloudellinen 

järkevyys jäi osoittamatta. 
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The possibility to develop board/paper machines suction box’s manufacturing is studied in 

this master’s thesis. The goals of the study are: reduce the setup times in suction box 

manufacturing, reduce welding deformations, find ways to measure suction box’s 

geometries, find the essential measurements crucial to suction box’s installation and reduce 

the amount of post-processing of the suction box. 

In the beginning of the study every phase of manufacturing a suction box was followed. 

Every phase was critically examined and at the same time it was considered if it was 

possible to speed up or ease the phase by means of design. In addition to monitoring 

manufacturing phases development ideas of the makers of the suction box were taken into 

account. The ideas of Rämö Ltd.’s subcontractor regarding the development of 

manufacturing were also taken into account. Ideas regarding the suction box’s 

manufacturing and crucial measurements made by staff of Valmet Ltd. were also taken into 

account. A literature review to find a suitable measurement system for measuring suction 

box’s geometries is also included in this study. 

 

Reducing the setup times in manufacturing the suction box and reducing the amount of 

welds in the product was partly successful. Parts of the suction box were re-designed so 

that it was possible to utilize installation pins. Greater utilization of laser marking also 

reduced the setup time. Percentual figure regarding reducing the amount of weld cannot be 

given due to different measurements in different suction boxes. Different measurement 

systems were found but a single best option couldn’t be given based on only a literary 

review. Some critical measurements regarding the installation of the suction box were 

found. The benefits of measuring these geometries from a economical point-of-view were, 

however, not found.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan viiraosan imuosayksikön rakennetta sekä pohditaan tapoja 

helpottaa kappaleen valmistusta. Tutkimuksessa käydään läpi imuosayksikön rakenne, 

käyttötarkoitus, materiaali sekä pohditaan käytettyjen työstömenetelmien, muun muassa 

hitsauksen, laserleikkauksen ja särmäyksen, vaikutusta osan lopulliseen rakenteeseen. 

Työssä seurattiin käytännössä jokaista työvaihetta pajalla, jolloin jokaista menetelmää oli 

mahdollista pohtia erikseen. Havaintojen pohjalta, työntekijöiden ehdotusten ja 

mielipiteiden sekä erillisten palaverien pohjalta saatiin jokaista työvaihetta optimoitua 

mahdollisuuksien mukaan. Seurattuja imuosayksiköitä käytetään Valmet Oy:n 

valmistamissa paperi- ja kartonkikoneissa paperimassan kuivaukseen alipaineen avulla. 

Imulaatikoiden koko vaihtelee. Työssä on tutkittu noin 7 m x 2 m x1,5 m kokoista 

imulaatikkoa, mutta suurempia, sekä huomattavasti pienempiä, imulaatikoita on myös 

valmistettu. 

 

Työ on toteutettu yhteistyössä imatralaisen Rämö Oy:n sekä Valmet Oy:n kanssa. Rämö 

Oy on vuonna 1935 perustettu yritys, johon konepajan lisäksi kuuluu teräsverkkotehdas. 

Rämö Oy toimittaa Valmetin lisäksi alihankintana osia muun muassa Metso Oy:lle. (Rämö 

Oy.) 

 

1.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoitus on helpottaa ja nopeuttaa imuosan valmistusta, pienentää 

imulaatikon osien asetusaikoja, vähentää koneistamisen tarvetta osan asennusvaiheessa 

sekä vähentää materiaalihukkaa levyjen leikkausvaiheessa. Tutkimuksessa löydetään 

vastauksia siihen, voidaanko osan muodonmuutoksia vähentää hitsausprosessien valinnalla 

ja tuotesuunnittelulla? Voidaanko kokoonpanoa nopeuttaa osien paikoitusta helpottamalla? 

Miten voidaan järkevästi mitata listojen kiinnitysripojen asema suhteessa asennusreikiin? 

Mikä on optimaalinen leikattava levykoko, jotta materiaalihukka on mahdollisimman 

pieni? 
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1.2 Tavoite ja rajaus 

Tutkimuksen tavoitteena on esittää keinoja, joilla voidaan nopeuttaa viiraosan 

imuosayksikön kokoonpanoa ja valmistusta, parantaa lopullisen tuotteen tarkkuutta sekä 

päästä eroon ylimääräisestä jälkikoneistuksesta. Työssä pyritään etsimään kriittiset mitat, 

jotka voidaan mitata Rämö Oy:n pajalla ja joista voidaan tehdä mittauspöytäkirja Valmet 

Oy:n koneistajille. Työssä ei suunnitella imulaatikon osia uudelleen, vaan pyritään 

pohtimaan mahdollisia ehdotuksia kappaleen suunnitteluun, joilla valmistettavuutta 

saadaan helpotettua. Kehitysehdotusten mahdollinen käyttöönotto sekä osien varsinainen 

uudelleenpiirtäminen tehdään Valmet Oy:n tai Valmet Oy:n alihankkijoiden toimesta.   
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2 KARTONKI- JA PAPERIKONEEN RAKENNE 

 

 

Tässä luvussa tutustutaan lyhyesti kartongin ja paperin valmistukseen, käydään läpi työn 

kannalta oleellinen kartonki/paperikoneen osuus sekä tutustutaan tarkemmin imulaatikon 

rakenteeseen ja käyttötarkoitukseen. Tutkimuksessa ei käydä läpi kartonki/paperimassan 

valmistusta, sillä se on työn kannalta epäoleellista tietoa.  Selvyyden vuoksi, tästä 

eteenpäin puhutaan vain kartonkikoneesta, sillä erot laitteistoissa ovat pieniä. 

 

2.1 Kartonkikoneen yleinen rakenne 

Kartonkikoneen pääosiin kuuluvat seuraavat osat: perälaatikko, viiraosa, puristinosa ja 

kuivatusosa. Koneen alkuosaa nimitetään myös märkäpääksi. Märkäpäähän kuuluvat 

perälaatikko, viiraosa ja puristinosa. Perälaatikon avulla valmistetaan sulppu, joka on koko 

viiran levyinen laimea kuitumassa. Viiraosa, joka on eräänlainen muovilangoista kudottu 

matto, poistaa suurimman osan perälaatikolta virtaamasta vesimassasta, yli 95 %. Viiran 

loppuosassa kuiva-ainepitoisuus on 15–20 %. Viiraosalla poistunut vesi ohjataan lyhyeen 

kiertoon, jossa massa puhdistetaan, laimennetaan ja palautetaan uuteen käyttöön. 

Viiraosalla muodostuvaa massaa nimitetään rainaksi. Viiraosalta raina viedään 

puristinosalle, jossa kuiva-ainepitoisuus kasvaa 40–60 %:iin. Puristusosalla on yleensä 2–4 

telaparin muodostamaa puristusvyöhykettä, jotka nimensä mukaisesti puristavat rainasta 

kosteutta pois. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003, s. 15–16.) 

 

Puristusosalta raina johdetaan kuivatusosalle, jonka tarkoitus on saada kartongille 

oikeanlainen loppukosteus. Kuivatusosan toiminta perustuu höyryllä lämmitettyihin 

sylintereihin, joista lämpö siirtyy paperiin ja poistaa näin kosteutta. Kuivatusosaan kuuluu 

myös mahdollisesti liimapuristin, päällystysasemia tai niin sanottu jenkkisylinteri 

pintakäsittelyitä varten. Päällystys voidaan suorittaa myös erillisellä päällystyskoneella. 

Päällystyksen ja kuivauksen jälkeen paperi kalanteroidaan ja rullataan. Kartonkikoneen 

toimintakuvaus ja pääosat on esitetty kuvassa 1. (Häggblom-Ahnger & Komulainen 2003 

s. 15–16.) 
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Kuva 1. Kartonkikoneen toimintakuvaus (mukaillen, Häggblom-Ahnger & Komulainen 

2003, s. 16). 

 

2.2 Imulaatikon rakenne ja tarkoitus 

Työssä käsiteltävä imulaatikko sijaitsee kartonkikoneen viiraosalla. Imulaatikon on 

tarkoitus imeä viirassa kulkevalta massalta vettä pois. (Pihlajasaari 2016.) Kuvassa 2 on 

esitetty viiraosa kokonaisuutena, kuvassa 3 on esitetty imulaatikon paikka viiraosalla.  

 

Kuva 2. Kartonkikoneen viiraosa punaisella rajattuna (Pihlajasaari 2016). 

 

Paperi ja kartonkikoneessa imulaatikon käyttötarkoituksella ja sijainnilla ei ole käytännön 

eroa. Kuvassa 3 on esitetty punaisella ympyröidyn imulaatikon sijainti kartonkikoneessa. 
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Kuva 3. Imulaatikon sijainti viiraosalla (Pihlajasaari 2016). 

 

Viiraosan vedenpoistokapasiteetin parantamisen lisäksi imulaatikko myös parantaa 

paperin/kartongin laatua, paperi ei ole niin toispuoleista vedenpoiston ollessa 

symmetrisempää. Vedenpoisto saadaan aikaan pulseerauksella, viirageometrian 

kaarevuudella sekä alipaineella. (Pihlajasaari 2016.) 

 

Imulaatikoita on erilaisia konstruktioita, esimerkiksi kammioiden määrä voi vaihdella 

kahdesta neljään. Kammioiden määrän vaihtelu luonnollisesti myös vaikuttaa imulaatikon 

muuhunkin muotoon ja mittoihin. Imulaatikko poistaa noin 30–50 % perälaatikon 

virtaamasta vedestä. (Pihlajasaari 2016.) 

 

Imulaatikon eri kylkiä kutsutaan nimillä hoitopuoli ja käyttöpuoli. Käyttöpuoli kytketään 

paperi/kartonkikoneen imujärjestelmään, josta vesi johdetaan edelleen tehtaan 

massavesikiertoon. Hoitopuolella olevista ikkunoista voidaan tarkkailla imulaatikon 

toimintaa ja esimerkiksi veden määrää.. Imulaatikko suunnitellaan käyttökohteen mukaan. 

Lähtökohtana on koneen leveys sekä poistettavan veden määrä. Tämän mukaan lähdetään 

määrittelemään kammioiden lukumäärä, imulaatikon mitat, nousukurkkujen leveys sekä 

kynnyskorkeus. Imuyksikkö 3D-mallinnetaan ja lujuuslasketaan, jonka jälkeen 

valmistetaan levytyö-, koneistus- ja kokoonpanopiirustukset.  (Pihlajasaari 2016.) 
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3 MATERIAALI 

 

 

Luvussa tutustutaan viiraosan imuosayksikössä käytettyyn ruostumattomaan teräkseen 

sekä ruostumattomiin teräksiin yleisesti. Materiaalin lisäksi käydään läpi aiheen kannalta 

tärkeät materiaalin työstömenetelmät. 

 

3.1 Ruostumaton teräs yleisesti 

Ruostumaton teräs on matalahiilinen terässeos, joka sisältää vähintään 10,5 % kromia (Cr). 

Kromiseostuksella saadaan aikaiseksi korroosiota kestävä teräslaji, jota voidaan käyttää 

esimerkiksi elintarvike- ja prosessiteollisuudessa. Ruostumattoman teräksen korroosiota 

kestävät ominaisuudet perustuvat teräksen pinnalle kromiseostuksen seurauksena 

syntyvään ohueen passiivikalvoon. (Taulavuori, Kyröläinen & Manninen 2011, s. 6.) 

 

Ruostumattomat teräkset voidaan mikrorakenteen perusteella jakaa neljään ryhmään: 

Austeniittiset, ferriittiset, austeniittis-ferriittiset ja martensiittiset teräkset (Kyröläinen & 

Lukkari, 2002, s. 15). Eri pääryhmiin kuuluvia teräksiä alkuainepitoisuuksineen on esitetty 

taulukossa 1. Taulukossa 1 esitetyt aiemmin mainitsemattomat alkuaineet ovat: C (hiili), 

Ni (nikkeli), Mo (molybdeeni), N (typpi), Cu (kupari) ja Ti (titaani). 

 

Taulukko 1. Erilaisia ruostumattomia teräksiä (mukaillen, Kyröläinen & Lukkari 2002, s. 

15). 

Tyyppi Standardi  Tyypillinen koostumus (%) 

  EN Cmax Cr Ni Mo Muuta 

Austeniittinen 1.4301 0,05 18 9 

  1.4436 0,05 17 11 2,7 

 1.4438 0,03 18 12 3,5 

 1.4439 0,03 17 13 4,5 0,2 N 

1.4539 0,02 20 25 4,5 1,5 Cu 

1.4529 0,02 20 25 6,5 0,2 N 

Ferriittinen 1.4512 0,025 11,5 

  

0,2 Ti 

1.4016 0,06 17 

   1.4521 0,03 18 

 

2,2 0,4 Ti 
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Taulukko 1 jatkuu. Erilaisia ruostumattomia teräksiä (mukaillen, Kyröläinen & Lukkari 

2002, s. 15). 

Tyyppi Standardi Tyypillinen koostumus (%) 

Ferriittinen 1.4003 0,025 11,5 0.6 

  Austeniittis- 

ferriittinen 

1.4362 0,03 23 4 3 0,15 N 

1.4462 0,03 22 5 

 

0,15 N 

Martensiittinen 1.4000 0,1 12 

    

Tavallinen austeniittinen teräs on 18/8-kromi-nikkeli-teräs, jota seostamalla saadaan 

aikaiseksi parempi korroosionkesto. Austeniittiset vakioteräkset ovat yleisesti käytössä 

monissa eri kohteissa johtuen hyvistä hitsattavuus- sekä muovattavuusominaisuuksista. 

Mikäli valmistettu tuote on käytössä erityisen vaikeissa olosuhteissa, voidaan 

vakioteräkseen seostaa lisäksi 2–3 % molybdeenia, jolloin haponkestävyys paranee. 

Olosuhteiden vaikeutuessa myös seosaineiden määrä kasvaa, sillä kromia ja molybdeenia 

lisättäessä myös muiden seosaineiden määrää tulee nostaa. (Kyröläinen & Lukkari, 2002, 

s. 16.) Austeniittista ruostumatonta terästä hitsattaessa tulee kiinnittää huomiota 

materiaalien puhtauteen, Mikäli hitsimetallissa esiintyy paljon epäpuhtauksia, riski 

kuumahalkeiluun kasvaa. (Sorsa 2015, s. 141.) 

 

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ovat kromilla tai kromilla ja molybdeenilla seostettuja 

teräksiä, joiden nikkelipitoisuus on alle 0,5 %. Ferriittisistä teräksistä valmistetaan 

esimerkiksi kotitaloustarvikkeita. (Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 17.) Ferriittiset 

ruostumattomat teräkset ovat helposti muokattavissa. Ferriittisten terästen 

hitsausmuodonmuutokset ovat pieniä verrattuna austeniittisiin ruostumattomiin teräksiin, 

mutta itse hitsaus on hankalampaa johtuen muutosvyöhykkeen haurastumisesta. 

Haurastuminen on seurausta martensiitin muodostumisesta sekä epäsuotuisasta 

rakeenkasvusta. Joissakin ferriittisissä lajeissa esiintyy myös raerajakorroosiota. (Sorsa 

2015, s. 142.) 

 

Austeniittis-ferriittiset teräkset, jotka tunnetaan myös nimellä duplex-teräkset, ovat kromi-

nikkeli tai kromi-nikkeli-molybdeeni seosteisia teräksiä. Seostamalla aikaansaatu 

mikrorakenne on noin 50/50 suhteessa austeniittia ja ferriittiä. Duplex-teräksiin myös usein 

seostetaan typpeä. Korroosionkestoa voidaan parantaa lisäämällä seosaineksi enemmän 



15 

 

molybdeeniä ja typpeä, jolloin materiaalia nimitetään super-duplexiksi. Austeniittis-

ferriittiset teräkset ovat lujia, helppoja hitsata sekä kestävät jännityskorroosiota 

kloridipitoisessa ympäristössä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat merivesitekniikka ja 

offshore-teollisuus. (Kyröläinen & Lukkari 2002, s. 18.) 

 

Martensiittisten ruostumattomien teräksien kromipitoisuus on 12–18 %, nikkelin 

maksimimäärän ollessa 4 %. Näiden lisäksi seosaineena voi olla hieman molybdeenia. 

(Kyröläinen & Lukkari 2002, s. 18.) Martensiitin lisäksi materiaalissa voi esiintyä ferriittiä 

tai austeniittia, jolloin jako tehdään kolmeen ryhmään, Kyröläisen ja Lukkarin (2002, s. 18) 

mukaan: 

- ”Ferriittis-martensiittiset teräkset. (Niukkahiiliset 13 % Cr- teräkset.) 

- Martensiittiset teräkset. (Runsashiiliset 13 % Cr- ja 17 % Cr-teräkset.) 

- Martensiittis austeniittiset teräkset. (Erittäin niukkahiiliset CrNi 13-4, CrNi 13-6 ja 

CrNi 16-5 – teräkset.” 

 

Martensiittiset ruostumattomat teräkset omaavat suuren hiilipitoisuuden ja näin ollen 

niiden hitsattavuus on huono ja vaatii lähes aina erikoistoimenpiteitä. Näiden terästen 

karkaisu on kuitenkin helppoa ja näin onkin mahdollisuus päästä suuriin lujuuksiin ja 

kovuuteen. Martensiittis-austeniittiset teräkset ovat lähinnä valuteräksiä. (Kyröläinen & 

Lukkari 2002, s. 18.) 

 

Käytetty materiaali, sekä ruostumattomat teräkset yleisesti, ovat herkkiä rakokorroosiolle. 

Rakokorroosio on seurausta riittämättömästä liuoksen vaihtuvuudesta. Käytännössä 0,025–

0,1 mm rakoon pääsee tunkeutumaan liuosta, joka ei pääse vaihtumaan yhtä nopeasti kuin 

muilla metallin pinnoilla. Raossa oleva liuos siis väkevöityy. Liuos voi olla hapanta tai 

emäksistä, myös esimerkiksi luonnonvesi voi aiheuttaa rakokorroosiota. (Sorsa 2015, s. 

43.) Rakokorroosion vaara on hyvä pitää mielessä uudelleen suunniteltaessa imulaatikon 

osia.  

 

3.2 Viiraosan imuosayksikön materiaali 

Viiraosan imuosassa käytetty materiaali on pääasiassa austeniittista ruostumatonta terästä 

1.4404, nimikkeen ollessa X2CrNiMo17-12-2. Materiaalin seosaineet on lueteltu 

taulukossa 2. Taulukoissa 3 ja 4 on lueteltu materiaalin tärkeimmät fysikaaliset 
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ominaisuudet. Taulukossa 2 esitetyt aiemmin mainitsemattomat alkuaineet ovat Si (pii), 

Mn (mangaani), P (fosfori) ja S (rikki). 

 

Taulukko 2. X2CrNiMo17-12-2:n seosaineet (mukaillen, SFS 10088-2 2014, s. 22). 

Paino-% 

C Si Mn Pmax S N Cr Mo Ni 

0,03 1 2 0,045 0,015 0,10 16,5-18,5 2,0-2,5 

10,0-

13,0 

 

Taulukko 3. X2CrNiMo17-12-2:n fysikaalisia ominaisuuksia (mukaillen, SFS 10088-

1 2014, s. 92). 

Tiheys 

[kg/dm³] 

Kimmomoduuli lämpötilassa 

(°C) 

Pituuden 

lämpötilakerroin alueella 

20 °C… 

20 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 

8 
kN/mm² 10

-6
x K

-1
 

200 194 186 179 172 165 16 17 17 18 18 

 

Taulukko 4. Lisää X2CrNiMo17-12-2:n fysikaalisia ominaisuuksia (mukaillen, SFS 10088-

1 2014, s.92). 

Lämmönjohtavuus 

lämpötilassa 20 

°C 

Ominaislämpökapasiteetti 

lämpötilassa 20 °C 

Resistiivisyys 

lämpötilassa 

20 °C 

W/m x K J/kg x K Ω x mm²/m 

15 500 0,75 
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Käytetyn materiaalin ominaisuuksiin kuuluu hyvä hitsattavuus ja muovattavuus. 

Verrattuna seostamattomaan teräkseen materiaali on kuitenkin herkkä muodonmuutoksille, 

johtuen suuresta lämpölaajenemiskertoimesta. Materiaalin lämmönjohtavuus on myös 

melko pieni, joten lämpötilaerot kasvavat hitsauskohdan ja perusmateriaalin välillä. Suuret 

lämpötilaerot ovat omiaan lisäämään vetelyjä valmiissa kappaleessa. (Kyröläinen & 

Lukkari 2002, s. 158.) 

 

Hitsattaessa austeniittista ruostumatonta terästä, on tärkeää huomioida hitsausliitoksen 

korroosionkesto. Jotta hitsimetallin korroosionkesto on yhtä hyvä kuin perusaineella, tulee 

käyttää hieman perusainetta seostetumpaa lisäainetta. Lämmöntuonti on hyvä pitää 

mahdollisimman pienenä, johtuen suuresta lämpölaajenemiskertoimesta. Karkenevuutta 

austeniittisessa ruostumattomassa teräksessä ei juurikaan kuitenkaan esiinny, johtuen 

matalasta hiilipitoisuudesta. Kuumahalkeilua saattaa esiintyä, jos hitsimetalli jähmettyy 

austeniittisena ja hitsimetalliin jää suuri määrä epäpuhtauksia, esimerkiksi rikkiä tai 

fosforia. Kuumahalkeilu on kuitenkin harvinaista. Osittain tämä johtuu seostetusta 

mangaanista, joka vähentää kuumahalkeilutaipumusta. (Taulavuori et al. 2011, s. 31–33.)  
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4 TUOTTEEN VALMISTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 

TYÖSTÖMENETELMÄT 

 

 

Luvussa käydään läpi tuotteen valmistuksessa käytettävät työstömenetelmät. 

Työstömenetelmien yhteydessä myös perehdytään mahdollisiin ongelmiin ja niiden syihin, 

jotka vaikuttavat kappaleen valmistukseen. 

 

4.1 Hitsaus 

Viiraosan imuosayksikön valmistuksessa käytetyin työstömenetelmä on hitsaus, tarkemmin 

puikkohitsaus, TIG-hitsaus (tungsten-inert gas welding) sekä MIG/MAG-hitsaus (metal-

arc inert/active gas welding). Lukkarin (2002, s. 11) mukaan hitsauksen voi määritellä 

seuraavasti: ”Osien liittämistä toisiinsa käyttämällä hyväksi lämpöä ja/tai puristusta siten, 

että osat muodostavat jatkuvan yhteyden. Hitsauksessa voidaan käyttää lisäainetta, jonka 

sulamispiste on suunnilleen sama kuin perusaineen sulamispiste.” 

 

Erilaisia hitsausprosesseja on useita. Prosessit voidaan jakaa puristus- ja sulahitsaukseen. 

Puristushitsausprosesseja ovat pistehitsaus, kiekkohitsaus, käsnähitsaus, tyssähitsaus ja 

leimuhitsaus. Sulamenetelmät voidaan jakaa vielä kaarihitsaus- ja sädehitsausprosesseihin. 

Kaarihitsausmenetelmiä ovat puikkohitsaus, MIG/MAG-hitsaus, TIG-hitsaus, 

plasmahitsaus ja jauhekaarihitsaus. Sädehitsausmenetelmiä ovat elektronisuihku- ja 

laserhitsaus. Näiden lisäksi kaasuhitsaus lasketaan sulahitsausmenetelmiin. (Lukkari 2002, 

s. 15.) 

 

4.1.1 Hitsauksen peruskäsitteitä 

Työn kannalta tärkeitä hitsausteknillisiä käsitteitä on esitelty taulukossa 5. Hitsin eri osia 

on nähtävissä kuvassa 4.  
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Taulukko 5. Hitsaustekniikan perussanastoa (mukaillen, SFS 3052 1995, s. 10–42). 

Perusaine Hitsattava materiaali, tässä tapauksessa 

1.4404. 

Railo Hitsausta varten termisesti tai mekaanisesti 

leikattu väli. 

Railon valmistus Mekaanisesti muovaamalla, leikkaamalla 

tai lastuamalla. 

Hitsipalko Hitsiaine, joka syntyy yhden 

hitsaustapahtuman jälkeen. 

Hitsisula Hitsaustapahtuman aikana sulassa tilassa 

oleva aine. 

Silloittaminen Lyhyen hitsin teko, jolla liitettävät 

kappaleet kiinnitetään toisiinsa ennen 

hitsausta. 

 

Kuva 4. Hitsin eri osia (Lukkari 2002, s. 26). 

 

Tärkeät käsitteet kappaleen valmistuksen ongelmien ymmärtämiseksi ovat hitsausenergia 

ja lämmöntuonti. Hitsausenergialla tarkoitetaan hitsaukseen käytettyä energiaa, joka 

voidaan laskea seuraavasti (Lukkari 2002, s. 27): 

 

E=I*U/v*1000    (1) 

 

Yhtälössä I on hitsausvirta, U on kaarijännite ja v on hitsausnopeus (Lukkari 2002, s. 27). 

Lämmöntuonnilla tarkoitetaan hitsaustapahtumassa hitsiin tuotua lämpömäärää. 
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Lämmöntuonti ilmoitetaan useimmiten hitsin pituusyksikköä kohti. Lämmöntuonnin Q 

kaava on seuraavanlainen (Lukkari 2002, s. 27):  

 

 Q=k*E     (2) 

 

Kaavassa (2) k on terminen hyötysuhde ja E on kaari/hitsausenergia (Lukkari 2002, s. 27). 

 

Kappaleessa 3.2 on käyty läpi käytetyn materiaalin ominaisuuksia. Kappaleessa mainitaan 

materiaalin lämpölaajenemiskertoimen olevan suuri ja lämmönjohtavuuskertoimen taas 

olevan pieni. Käytännössä materiaalin suuri lämpölaajenemiskerroin tarkoittaa sitä, että 

hitsaustapahtuman tuottaman lämmön tulisi olla mahdollisimman pieni. Pieni 

lämmönjohtavuuskerroin taas tarkoittaa käytännössä sitä, että hitsauksesta syntyvä lämpö 

ei levity tehokkaasti kappaleeseen, vaan jää lähelle hitsiä, jolloin pieni lämmöntuonti on 

jälleen muodonmuutosten kannalta parempi vaihtoehto kuin suuri.  

 

Kuvasta 5 nähdään lämmöntuonnin esimerkkejä hitsattaessa 4 mm paksua teräslevyä. 

Kuvasta käy ilmi, että kappaleen valmistuksessa käytetyistä prosesseista suurin 

lämmöntuonti on puikkohitsauksessa, toiseksi suurin TIG-hitsauksessa ja pienin 

MIG/MAG-hitsauksessa. Laserhitsauksen, plasmahitsauksen ja EB-hitsauksen (electron 

beam, elektronisuihku) käyttöä tulevaisuudessa kannattaa harkita, johtuen pienestä 

lämmöntuonnista. (Kyröläinen & Lukkari, 2002, s. 265.) Kuvan 5 tiedot ovat lähinnä 

suuntaa antavia, sillä lähteessä ei ole mainittu tarkemmin hitsatun materiaalin seosaineita 

tai käytettyjä lisäaineita. 
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Kuva 5. Eri hitsausprosessien esimerkkilämmöntuontiarvoja (mukaillen, Kyröläinen & 

Lukkari 2002, s. 265).  

 

Huomion arvoista on, että kuvassa 5 tarkoitetaan tavallista TIG-hitsauksesta, kun taas 

imulaatikon valmistuksessa käytössä on useimmiten pulssitettua TIG-hitsaus, jonka 

lämmöntuonti on hieman pienempi (Kyröläinen & Lukkari 2002, s. 352). Kuvan 5 

taulukon perusteella olisi tärkeää suosia MIG/MAG- ja TIG-hitsausta puikkohitsauksen 

sijaan, johtuen puikkohitsauksen suuresta lämmöntuonnista. Kuvassa 6 on esitetty 

esimerkkejä hitsauksen aiheuttamista muodonmuutoksista. 

 

Laitteiston iän vaikutusta lämmöntuontiin ei kannata myöskään väheksyä. Esimerkiksi 

Kemppi mainostaa uudella Fastmig X Regularilla saavutettavan 25 % pienempi 

lämmöntuonti (Kemppi). Pienempi kuin mikä, ei lähteestä kuitenkaan selviä. Joka 

tapauksessa, laitteistojen kehityksen seuranta on kannattavaa. 
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Kuva 6. Erilaisia hitsausmuodonmuutoksia (Kyröläinen & Lukkari 2002, s. 261). 

 

Hitsausprosessin valinnan lisäksi muodonmuutoksia voidaan estää erilaisilla keinoilla, joita 

on esitelty kuvassa 7.  

 

Kuva 7. Hitsauksessa tapahtuvien muodonmuutoksien vähentämisen keinoja (Taulavuori 

et al. 2011, s. 32). 
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Yhteenvetona kuvan 7 muodonmuutosten vähentämisen keinoista voidaan sanoa, että 

lämmöntuonnin tulee olla kerrallaan mahdollisimman pieni. Pienentämällä railotilavuutta 

päästään pienempään määrään hitsauspalkoja, jolloin lämmöntuonti pienenee. Myös 

hitsausjärjestys tulee pohtia etukäteen, sillä liian pitkät hitsit liian lähellä toisiaan nostavat 

yhden alueen lämmöntuontia liikaa, jolloin muodonmuutokset lisääntyvät. Suunnittelijan 

vastuu on myös suuri, sillä esimerkiksi railon tilavuuden suunnittelu ei onnistu enää 

hitsausvaiheessa.  

 

4.2 Laserleikkaus 

Viiraosan imulaatikon kaikki levyt leikataan laserilla. Laserleikkauksen suurimpia etuja 

perinteisiin menetelmiin ovat hyvä mittatarkkuus ja suuri leikkausnopeus. 

Laserleikkauksen kustannustehokkuus on myös hyvällä tasolla verrattuna perinteisiin 

leikkausmenetelmiin. Laserleikkauksen avulla on myös mahdollista leikata osiin 

paikoitusnastat ja näitä vastaavat kolot/reiät, jolloin paikoitus ja kokoonpano muuttuu 

helpommaksi. (Matilainen et al. 2011, s. 164–165.) Paikoitusnastojen käyttöä on pohdittu 

tarkemmin lisää edempänä kappaleessa 6.2. 

 

Laserin avulla kappaleeseen voidaan piirottaa piirustuksissa esiintyviä muotoja, jolloin 

paikoitus on helpompaa. Huomiota kannattaa kuitenkin kiinnittää imulaatikon 

päätylevyihin, joissa on melko paljon reikiä. Reikien teko perinteisin menetelmin saattaa 

olla nopeampaa kuin laserilla. (Matilainen et al. 2011, s. 164–165.) Valmet Oy:n sekä 

Alusteel Oy:n tekemien testien mukaan kuitenkin laserleikkaus on leikkausnopeudeltaan 

parempi verrattuna perinteisiin leikkausmenetelmiin (Palaveri 2017). 

 

4.3 Särmäys 

Särmäyksellä tarkoitetaan aihiolevyjen taivutusta. Särmäys suoritetaan 

särmäyspuristimella, joita löytyy tarpeen mukaan erikokoisia ja eritehoisia. 

Särmäyspuristin voi toimia hydraulisesti, pneumaattisesti tai mekaanisesti. (Matilainen et 

al. 2011, s. 240–244.) Nykyään on olemassa myös sähköservoilla toimivia 

särmäyspuristimia (Selesvuo 2017). Särmäys voidaan suorittaa joko vapaataivutuksena, 

pohjaaniskutaivutuksena tai elastista vastinta vasten. Särmäyksessä tulee huomioida 

alatyökalun v-aukon leveys sekä koneen rungon joustosta johtuva, niin sanottu veneilmiö, 
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jotta halutun tarkkuuden saavuttaminen on mahdollista. (Matilainen et al. 2011, s. 240–

244.) 

 

Suunnitteluvaiheessa tulee huomioida taivutussäde, taivutettavien laippojen korkeudet sekä 

kappaleen oikaistu pituus. Oikaistulla pituudella tarkoitetaan taivuttamattoman aihion 

kokoa. Taivutussäde tarkoittaa pienintä käyttökelpoista taivutussädettä, johon vaikuttavat 

levyn materiaali, työtapa sekä vaaditut ominaisuudet. (Matilainen et al. 2011, s. 248.) 

 

Särmätessä on tärkeää hallita aihiossa tapahtuvat mittojen muutokset, takaisinjousto sekä 

taivutusvoima. Levyn taipuminen tapahtuu muodonmuutosten vuoksi taivutuskohdan 

ulkopinnan venyessä ja sisäpinnan tyssääntyessä. Samalla materiaali ohenee taivutettavasta 

kohdasta. Venymän tulee ylittää kimmorajaa vastaava venymä, jotta muodonmuutos on 

pysyvä. Osa muutoksesta on yleensä plastista ja osa elastista, liian pieni plastinen muutos 

tarkoittaa takaisinjoustoa. Takaisinjoustoon vaikuttaa eniten levyn paksuus, taivutussäde, 

v-aukon leveys ja painimen säde. (Matilainen et al. 2011, s. 245–246.) 

 

4.4 Peittaus 

Peittaus on pintakäsittely, jolla erilaisten happojen avulla, poistetaan ruostetta ja 

valssihilsettä kappaleen pinnalta. Käytettyjä happoja ovat rikki-, suola ja fosforihappo. 

Peittausliuos voi myös sisältää inhibiittejä, joiden avulla hapon vaikutus muualla kuin 

metallin pintakerroksessa hidastuu. Peittausliuos voi sisältää myös kostutusaineita, joiden 

tarkoitus on pienentää liuoksen pintajännitystä, jolloin tunkeutuminen pieniin rakoihin ja 

koloihin on parempi. Ruostumattomien terästen peittauksen tarkoitus on erityisesti poistaa 

pinnan passivoitumista estäviä aineita. (Matilainen et al. 2011. s. 355–356.)  
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5 ERILAISET MITTAUSVÄLINEET 

 

 

Tässä luvussa tutustutaan muutamiin erilaisiin mittausvälineisiin, jotka ovat tutkimuksen 

kannalta oleellisia. Näiden esitysten sekä havaintojen pohjalta pyritään päätymään yhteen 

lopulliseen järkevään vaihtoehtoon, joka on esitelty luvussa 6.  

 

Käytännössä kuvaustavat voidaan jaotella kuvan 10 mukaisesti. Tarkempaan tarkasteluun 

on otettu taulukon vasen alakulma, tarkemmin interferometria, teollinen fotogrammetria 

sekä laserkeilaus, johtuen mitattavan kappaleen koosta sekä vaaditusta mittatarkkuudesta.  

 

 

Kuva 8. Kohteen koon ja tarkkuuden välinen riippuvuus eri mittaustavoilla (mukaillen, 

Francecshini, Galetto, Maisano, Mastrogiacomo & Pralio 2011, s. 4). 

 

Kuvan 9 taulukko selventää tarkemmin kuvan 8 eri mittatapoja. Kuvan 9 mukaisesti 

triangulaatioon, eli kolmiomittaukseen kuuluvia mittatapoja ovat fotogrammetria, 

teodoliittien käyttö sekä iGPS (indoor glopal positionin system, sisätiloissa käytettävä 

maailmanlaajuinen paikannusjärjestelmä).  
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Kuva 9. Mittaustapojen jaottelu (mukaillen, Francecshini et al. 2011, s. 5). 

 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi yksi kerrallaan edellä mainittujen mittaustapojen 

perustiedot. Jokaisesta mittaustavasta on pyritty löytämään työhön sopiva case-tyyppinen 

esimerkki. 

 

5.1 iGPS 

iGPS on modulaarinen seurantajärjestelmä, jonka toiminta perustuu mittauspisteiden avulla 

määriteltyihin koordinaatteihin. Järjestelmään kuuluu tietty määrä lähettimiä, jotka luovat 

mittauspisteiden avulla paikannusverkon, prosessointiyksikkö sekä yksi tai useampi 

sensori, jotka on kiinnitetty liikuteltavaan anturiin. Kuvassa 10 on esitelty iGPS:n laitteisto. 

(Franceschini et al. 2011, s. 23) 
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Kuva 10. iGPS:n laitteisto (mukaillen, Franceschini et al. 2011, s. 24). 

 

Lähettimet käyttävät laseria sekä infrapunavaloa lähettimien ja sensorien välisten 

suhteellisten kulmien mittaukseen. Laitteisto on nopea käyttää, mutta hankintakustannukset 

ovat korkeat, varsinkin laitteiston koon kasvaessa. (Franceschini et al., 2011, s. 23.) 

Huomattavaa on myös, että laitteiston saatavuus Suomessa vaikuttaa heikolta. Esimerkiksi 

Nikonin valmistamien iGPS-tuotteisiin liittyvät tiedustelut täytyy osoittaa Belgian 

maahantuojalle (Nikon). 

 

5.2 Laserkeilain 

Laserkeilauksen toiminta perustuu laserkeilaimesta lähtevän valon liikkeeseen mitattavan 

pinnan ja keilaimen välillä. Keilaimet voidaan karkeasti jakaa kolmeen: ilmalaserkeilaimet, 

maalaserkeilaimet sekä lähilaserkeilaimet. Lähilaserkeilaimen muita nimityksiä ovat 3D-

esineskanneri tai teollisuuslaserkeilain. Laserkeilaimen avulla voidaan ”maalata” valittu 

kohde, jolloin saatu kuva siirretään tietokoneelle kolmiulotteisena. Kohde pitää skannata 

vähintään neljästä suunnasta, jotta kolmiulotteinen tarkastelu onnistuu. Saatua pistepilveä 

voidaan jatkojalostaa esimerkiksi CAD-malliksi (computer-aided design, 

tietokoneavusteinen suunnittelu), josta tietyillä ohjelmistoilla voidaan saada suoraa 

mittadata. Keilaimen tarkkuus on parhaimmillaan millimetrin sadasosan luokkaa. (Hyyppä 

et al. 2009, s. 19.) 
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5.2.1 Case MIG-29 laskuteline 

Brewczynskin 2014 tekemässä tutkimuksessa testattiin yleisesti käsikäyttöisen 

laserkeilaimen toimintaa. Käytössä oli REVSCAN-merkkinen laserkeilain, joka on esitetty 

kuvassa 12.  Skannattava MIG-29 lentokoneen laskuteline mittauspisteineen on esitetty 

kuvassa 11.  

 

 

Kuva 11. Skannattava lentokoneen laskuteline (Brewczynski 2014, s. 24). 

 

Ennen varsinaista mittausta, skanneri kalibroitiin. ja skannattavaan kohteeseen kiinnitettiin 

tarvittavat mittauspisteet. Mittauspisteitä tuli olla siten, että keilain havaitsi jatkuvasti 

vähintään 4 pistettä, skannerin etäisyyden vaihdellessa välillä 150–450 mm. Seuraavassa 

vaiheessa skannattiin pelkästään mittapisteitä, jotta varmistuttiin pisteiden oikeanlaisesta 

asennuksesta. Lopuksi skannattiin varsinainen kappale sekä prosessoitiin saatu tieto 

VXelements-ohjelmassa. (Brewczynski 2014, s. 24.) 
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Kuva 12. Tutkimuksessa käytetty laserkeilain (Proto 3000 2017). 

 

Saatu tulos on esitetty kuvassa 13. Kappaleen varsinaista mittatarkkuutta ei tutkimuksessa 

vertailtu, mutta muutamia skannerin rajoituksia kerrottiin. Skanneri ei toimi kunnolla hyvin 

kiiltävillä pinnoilla. Skanneria ei voida käyttää myöskään hankalasti tavoitettavissa 

paikoissa, esimerkiksi joidenkin reikien syvyyden mittaus ei onnistunut johtuen siitä, että 

laitteessa olevien kameroiden tulee aina ”nähdä” laserin osoittama kohta. Pienien 

kohteiden skannaus ei onnistu kunnolla resoluution vuoksi. Käytännössä terävät kulmat 

muuttuvat pyöreiksi. (Brewczynski 2014, s. 25.) 

 

 

Kuva 13. Käsilaserkeilaimella skannattu lentokoneen laskuteline (Brewczynski 2014, s. 

25). 
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Käsikäyttöisistä laserkeilaimista on puolueetonta tietoa saatavilla hyvin rajoitetusti. 

Etsinnöistä huolimatta, tietoa löytyy lähinnä valmistajien kotisivuilta. 

 

5.3 Laserseurain 

Laserseuraimen toiminta perustuu seurainlaitteesta lähtevän laserin ja liikuteltavan 

heijastinosan väliseen toimintaan siten, että seurantalaite mittaa seurantalaitteen ja 

heijastinosan välistä etäisyyttä ja kahta kulmaa. Laserseurainta käytetään siis 3D-

koordinaatiston pisteiden mittaukseen. Kuvassa 14 on havainnollistettu laitteen toimintaa. 

(Bridges 2009.) 

 

Kuva 14. Laserseuraimen toiminta (Bridges 2009). 

 

Mittaustulokset voidaan siirtää tietokoneelle, jossa niitä voidaan esimerkiksi verrata 

alkuperäisiin piirustuksiin. Näin nähdään missä kohdin varsinainen kappale poikkeaa 

piirustuksista, jolloin mahdolliset korjaukset on mahdollista suorittaa ilman koeasennuksia. 

(Bridges 2009.) 

 

Laserseuraimen hyviä puolia ovat (OMC Technical brief – laser tracker 2002): 

- Nopeus, mittapisteet saadaan mitattua muutamassa sekunnissa. 

- Kantama, joka on tyypillisesti kymmeniä metrejä, jolloin suurienkin kappaleiden 

mittaus on mahdollista. 

- Vaatii vain yhden käyttäjän. 

 

Laserseuraimen huonoja puolia ovat (OMC Technical brief – laser tracker 2002): 

- Riippuen käytetystä laitetyypistä, vaatii esteettömän yhteyden seuraimen ja 

heijastimen välillä. 

- Vaatii fyysisen kontaktin kappaleen ja heijastimen välillä. 

- Kallis. 
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Laserseuraimet voidaan jakaa toimintansa perusteella kahteen: Interferometreihin (IFM, 

interferometer) ja absoluuttisen etäisyyden mittaajiin (ADM, absolute distance meter). IFM 

mittaa sellaisenaan vain suhteellisia etäisyyksiä, ja absoluuttisten mittausten suorittamiseen 

tarvitaan, yleensä valmistajien toimittama, referenssipiste, jonka etäisyys seurantalaitteesta 

tunnetaan. IFM:n tarkkuus on suuresti riippuvainen vallitsevista olosuhteista, sillä sen 

tarkkuus perustuu valon aallonpituuden mittaukseen, johon ympäristötekijät, kuten 

lämpötila, ilmanpaine ja kosteus, voivat vaikuttaa. IFM vaatii jatkuvan yhteyden 

vastaanottimen ja heijastimen välillä. Yhteyden katketessa heijastin pitää palauttaa 

referenssipisteeseen, jonka jälkeen vasta voidaan jatkaa mittauksia. Laserseuraimien 

valmistajat esittelivät ADM:ät markkinoille siksi, että ADM:n suorittamaa mittausta ei 

häiritse lasersäteen katkeaminen. (Muralikrishnan, Phillips & Sawyer 2015, s. 15.) 

 

Nykyisin markkinoilla on myös molempia mittaustyyppejä yhdistäviä laitteita. Leica on 

kehittänyt molempia teknologioita yhdistävän laitteen, jota yritys nimittää AIFM:äksi 

(absolute interferometer, absoluuttinen interferometri). Laitteen tarkoitus on hyödyntää 

ADM:n tarkkuutta ja yhdistää se IFM:n mittausnopeuteen. Mittanusnopeus on noin 0,2 

sekuntia / mitattu piste. (Hexagon 2012.) 

 

Teollisuudessa laserseuraimia on käytetty useita vuosia. Alun perin teollisuusrobottien 

tarpeisiin kehitetty laite on nykyään suosittu ainakin ilmailuteknologian alueella, suurien 

kokoonpanojen kohdistuksissa, muiden mittaustapojen referenssimittarina sekä 

koordinaattimittauskoneiden kalibroinnissa. (Muralikrishnan et. al. 2015, s. 24.) 

 

5.4 Fotogrammetria 

Kameroilla toimivia laitteita on yleisesti käytössä kahta eri tyyppiä: Toinen perustuu 

useaan kameraan sekä tiettyjen pisteiden kolmiomittaukseen, kun taas toinen perustuu 

yhdellä kameralla otettuihin kuviin sekä merkkipisteisiin. (Francehcshini et al. 2011, s. 9–

10.) Kuvassa 15 on esitetty ensimmäisenä mainitun toimintaperiaate.  
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Kuva 15. Kolmiomittaukseen perustuvan mittauksen periaate (Francecshini et al. 2011, s. 

9). 

 

Käytännössä kolmella kameralla varustetulla laitteella kuvataan kuvan 15 mukaisesti yhtä 

horisontaalista ja kahta vertikaalista mittaa, joiden avulla yhden tai useamman 

referenssipisteen paikka saadaan määritettyä. (Francecshini et al. 2011, s. 9.) 

 

Fotogrammetriaan ja yhteen kameraan perustuvan Atos Tritop järjestelmän hinta on 50–

150 tuhatta euroa, riippuen laitteiston laajuudesta. Tritopin avulla mitataan yksittäisiä 

pisteitä, mikäli halutaan mitata tarkemmin esimerkiksi pinnan muotoja, joudutaan rinnalle 

hankkimaan saman valmistajan skanneri. (Lundell 2016.) Tritopin toimintaa on esitelty 

tarkemmin kappaleessa 5.4.1 

 

5.4.1 Case kaksikerroksinen juna 

Vuonna 2008 tehdyssä tutkimuksessa pyrittiin varmistamaan, että junanvaunun mitat olivat 

vaadituissa toleransseissa. Mittatavan vaatimuksina olivat 0,1 millimetrin varmuus sekä 

alle 4 tunnin mittausaika. Mittaukseen käytettiin valokuvaukseen ja mittamerkkeihin 

perustuvaa mittaustapaa. (Cyupers, Van Gestel, Voer, Kruth, Mingneau & Bleys 2008, s. 

297.) 

 

Mittaustyö aloitettiin asettamalla magneeteilla toimivat mittausmerkit kiinni junaan. 

Merkkejä käytettiin junaan 120 kappaletta. Junan viereen asetettiin 5 metriä pitkä 

referenssimitta sekä kalibroitiin kamera. Seuraavaksi junaa kuvattiin useasta eri suunnasta 

sekä eri korkeuksilta. (Cyupers et al. 2008, s. 297–300.) Kuvan 16 A:ssa nähdään 

referenssimitta, B:ssä mittausmerkkien asennusta. 
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uva 16. A:ssa referenssimitta, B:ssä mittausmerkkien asennus (Cyupers et al. 2008, s. 298). 

 

Kuvassa 17 on selvennetty kuvaussuunnat. Kuvia tulee ottaa paitsi monesta eri suunnasta, 

myös eri korkeuksista. 

 

 

Kuva 17. Kameran kuvaussuunnat suhteessa kuvattavaan kappaleeseen (Cyupers et al. 

2008, s. 299). 

 

Tarkoituksena oli saada kuviin jokainen mittausmerkki, joten kuvia otettiin yhteensä 150 

kappaletta. Kuvien ja referenssimitan avulla tietokoneohjelmisto laski kaikkien pisteiden 

paikat. Pisteiden paikkoja verrattiin sitten CAD-tietoihin, jolloin saatiin varmistus 

vaatimusten täyttymisestä. Eroa aikaisemmin käytetyn järjestelmän avulla saadun datan 
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sekä valokuvausjärjestelmän välillä saadun datan välillä oli 0,3 mm. Mittaukseen kului 

aikaa yhteensä 2 tuntia 50 minuuttia, joten aikatavoitteeseen päästiin. Aika piti sisällään 

kappaleen valmistelun, mittauksen, analysoinnin sekä mittamerkkien poiston. 

Aikaisemmin kappaleen mittaukseen oli käytetty laserseuraimia. (Cyupers et al. 2008, s. 

297–300.) Kuvassa 18 on esitetty saatua mittadataa. 

 

 

Kuva 18. Saatua mittadataa junasta (Cyupers et al. 2008, s.299). 

 

Tutkimuksen mukaan kameraan perustuva mittatapa olisi siis laserseurainta nopeampi 

menetelmä mittausten suorittamiseen. Tutkimuksessa ei kuitenkaan kerrota käytettyä 

laserseurainta, joten johtopäätöstä menetelmien keskinäisestä paremmuudesta ei voida 

vetää. 

 

5.4.2 Case valukappale 

Samassa tutkimuksessa testattiin myös kolmiomittauksella toimivaa mittausjärjestelmää. 

Kyseinen valukappale oli tuulivoimalan vaihdelaatikon kuori. Valukappaleita jouduttiin 

yleensä jälkikoneistamaan ja tutkimuksessa todettiin, että kappaleiden sen aikainen 

asennus tehtiin ”yritä ja erehdy”-menetelmällä. Kappaletta yritettiin ensin asentaa, jonka 

jälkeen vasta aloitettiin koneistustyöt. Johtuen valumuottien kulumisista, kappaleet 
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saattoivat välillä olla täysin epäkelpoja. Sopivalla mittaustavalla olisi pystytty säästämään 

edes koneistuskuluissa, sillä kappaleet olisi pystytty toteamaan suoraan epäonnistuneiksi. 

Tästä syystä lähdettiin kokeilemaan kappaleiden mittausta kolmiomittausjärjestelmän 

avulla. Kuva koejärjestelystä löytyy kuvasta 19. (Cyupers et al. 2008, s. 295.) 

 

 

Kuva 19. Tuulivoimalan vaihdelaatikon mittauksen koejärjestely, taustalla näkyvissä 

kuvauslaite. (Cyupers et al. 2008, s. 295). 

 

Aluksi kappaleeseen kiinnitettiin dynaamiset LEDit (Light-emitting diode, hohtodiodi), 

joiden avulla pystyttiin pidentämään kameroiden kantamaa sekä eliminoimaan 

mahdollisesta tärinästä johtuvia vaikutuksia. Tutkimuksessa tätä pidettiin yhtenä tällaisen 

kamerasysteemin etuna. Paitsi että oli mahdollista kuvata useaa kohdetta kerralla, 

pystyttiin jäljittämään myös kohteen liikkeitä. Seuraavaksi kappaleeseen kiinnitettiin 

”hyppypisteet” (engl. jump points). Näitä pisteitä käytetään hyväksi kun valukappaletta 

kuvataan etu- ja takapuolelta. Varsinaisen kappaleen mittadatan sekä alkuperäisen CAD-

tiedoston vertailua varten pitää molemmat kuvat linjata keskenään. Tämä on tehty kuvan 

20 mukaisesti. XY-pinta päätellään referenssipinnan mukaan. X-akselin suunta 
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määritellään keskireiän ja ulomman reiän läpi menevien linjojen mukaan. Keskireiän 

keskikohdan projektio määrittelee kappaleen kääntelyvapauden.  (Cyupers et al. 2008, s. 

296.) 

 

Kuva 20. Kappaleen ja 3D-mallin linjaus (Cyupers et al. 2008, s. 297). 

 

Poikkeamat voidaan laskea heti, kun CAD-tiedot ja kuvatut tiedot on linjattu keskenään. 

Kuvassa 21 nähdään kuvattu kappale. Punaiset pisteet kertovat, jos materiaalia on liikaa ja 

siniset, jos materiaalia on liian vähän. Vihreät pisteet kertovat kohdan olevan toleranssien 

rajoissa. (Cyupers et al. 2008, s. 296.) 
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Kuva 21. Valukappaleesta saatu mittadata (Cyupers et al. 2008, s. 297). 

 

Kappaletta kuvattiin vielä vertailun vuoksi GOM ATOS II-laitteella, joka perustuu fringe 

projection-tekniikkaan (Cyupers et al. 2008, s. 297). Fringe-projection-tekniikka tarkoittaa 

käytännössä viivojen heijastusta kappaleen pinnalle, joiden muoto tarkkaillaan kameroiden 

avulla (Atos). Saatu data on esitetty kuvassa 22. Tällä tavalla saaduista kuvista saadaan 

huomattavasti enemmän tietoa, esimerkiksi tärinä-analyysin tekoon tai 

takaisinmallinnuksen tekoon. Aikaisempi tapa hankkia dataa on riittävän hyvä silloin, kun 

tarvitaan vain tietoa mahdollisesta ylimääräisestä materiaalista tietyissä paikoissa, tai kun 

halutaan mitata erillisiä pisteitä. (Cyupers et al. 2008, s. 297.) 

 

 

Kuva 22. GOM ATOS II avulla saatu mittadata (Cyupers et al. 2008, s. 297). 

 

5.5 Mittauskohteet 

Edellä mainituista mittausvälineistä parhaiten imulaatikon mittauksien suorittamiseen 

soveltuu todennäköisesti joko laserseurain tai fotogrammetriset välineet. Näiden laitteiden 
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avulla suoritettavat mittaukset olisi myös mahdollista tehdä alihankintana. Laserkeilain 

tuottaisi hyvin dataa, mutta verrattuna esimerkiksi fotogrammetrisiin laitteisiin, käyttö olisi 

hidasta. Molemmissa tavoissa joudutaan kappaleen pinnalle liimaamaan mittauspisteitä, 

mutta käyttökelpoisuudessaan kameralaitteisto olisi parempi. Kappaleessa 5.2.1 mainitun 

tutkimuksen mukaan esimerkiksi terävät kulmat muuttuvat pyöreiksi, joka ripoja paikkoja 

mitattaessa tuottaisi ongelmia. Pinnan mahdollinen kiiltävyys saattaisi myös tuottaa 

ongelmia laserkeilainmittauksessa. Case kaksikerroksisen junan yhteydessä mainittiin, että 

kameralla suoritettu mittaus olisi laserseuraimella suoritettua mittausta nopeampi. 

 

Mitattavat kohdat voitaisiin valita imulaatikon päädyistä, esimerkiksi piirustuksien 

mukaiset nollapisteet, joiden suhteen voitaisiin mitata imulaatikon keskilinja. Tällöin 

saataisiin tietää laatikon mahdolliset muodonmuutokset niin pituus- kuin 

poikittaissuunnassakin sekä mahdollinen koko laatikon kiertymä. Imulaatikon 

piirustuksista löytyvät ripojen paikat XYZ-koordinaatistossa olisi mahdollista mitata edellä 

mainituilla menetelmillä. Ongelmaksi muodostuu mittauspaikkojen tarkkuus. Esimerkiksi 

laserseurainta käytettäessä ripojen paikkojen mittaukseen, pitäisi heijastinosan paikka olla 

hyvin tarkasti tiedossa rivan pinnalla, muutoin mittaustulos ei ole vertailukelpoinen 

piirustuksiin.  

 

Käytännön hyödyt etukäteisten mittausten suorittamisella jäävät vähäisiksi suhteessa 

mittausjärjestelmän hankintahintaan.  Suurien hyötyjen saavuttamista pohdittiin yhdessä 

Valmet Oy:n henkilökunnan kanssa, mutta varsinaisia suuria säästöjä mittausten avulla ei 

saada. (Palaveri 2017). Imulaatikon koneistuskuvissa näkyvien koordinaattipisteiden 

mittauksella voidaan mahdollisesta saada aikaiseksi jonkinlaista ajansäästöä, mutta näiden 

mittausten mahdollinen suoritus kannattaa varsinkin aluksi teetättää ulkopuolisella.   
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6 HAVAINNOT 

 

 

Tässä luvussa käydään läpi kappaleen valmistuksessa suoritettua havainnointia. Kappaleen 

valmistus on käyty vaihe vaiheelta läpi. Jokaisen vaiheen yhteydessä on myös esitetty 

mahdollisia parannusehdotuksia valmistettavuuteen. 

 

6.1 Laserleikkaus 

Imulaatikon valmistukseen käytettävät levyt leikataan Alusteel Oy:n levyleikkaamolla 

Uudessakaupungissa. Kuvassa 23 on imulaatikon leikkaukseen käytettävä laserleikkuri.  

Alusteel Oy on tehnyt useita vuosia yhteistyötä Valmet Oy:n sekä Rämö Oy:n kanssa. 

Pitkästä yhteistyöstä johtuen heiltä löytyy varastosta erikoismittaisia levyjä, joista 

leikkaamalla hukkamateriaalin määrä pyritään saamaan mahdollisimman pieneksi. Välillä 

hukkamateriaalia syntyy erittäin vähän, välillä hukkaa tulee enemmän. Ongelmana hukan 

minimoinnissa on epätietoisuus tulevaisuuden projekteista. Aikaisemmin on jo mainittu 

imulaatikoiden kokojen vaihtelu, mikä luonnollisesti vaikuttaa koko tuotantoprosessiin. 

Tilattaessa imulaatikon levyjen aihioita, riski on lähinnä Alusteel Oy:llä, sillä varsinaista 

varmuutta tulevista projekteista ei ole. Ideaalitilanteessa Alusteel Oy:llä olisi tiedossa 

pitkälle tulevaisuuteen tulevat tilaukset, jolloin levyjen leikkaustakin voitaisiin optimoida 

paremmin sekä hukkamateriaalin määrää vähentää. (Putro 2017.) 

 

 

Kuva 23. Imulaatikon osien leikkaukseen käytettävä laserleikkuri. 
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13.1.2017 pidetyssä palaverissa käytiin läpi Alusteel Oy:n edustajan ehdotuksia 

imulaatikon valmistuksen nopeuttamiseksi. Suurimmat ongelmat Alusteel Oy:n päässä 

löytyivät piirustuksista esiintyvistä ongelmista. Pahimmillaan Alusteel Oy:llä joudutaan 

tekemään töitä 4 päivää, ennen kuin levyjä päästään varsinaisesti leikkaamaan. Tavoitteena 

oli, että heille tulevissa 3D-piirustuksissa olisi erikseen tehty omat osiot jokaiselle 

laserleikkurin tekemälle työlle. Käytännössä leikkaukset olisivat oma osuutensa, 

merkkaukset omansa, kaikki muu omansa. Tavoitteena oli myös hitsausmerkintöjen 

selkeyttäminen piirustuksiin, sillä tällä hetkellä valitettavan usein piirustuksiin merkityt 

hitsausmerkit eivät ole riittävän informatiiviset, vaan piirustuksia joudutaan ”purkamaan”, 

ennen kuin saadaan esiin halutut mitat. Näillä keinoilla Alusteel Oy:n työn määrä vähenee, 

jolloin tuotanto nopeutuu. (Putro 2017.) 

 

Ehdottoman tärkeä asia levyjä leikattaessa on saada levityskuvat levyistä. Tällä hetkellä 

Alusteelille toimitetaan kuvat, joissa leikattavat reiät on merkitty taivutettuihin levyihin. 

Kuvia joudutaan jälleen ”purkamaan”, ennen kuin oikeat mitat löydetään. Pahimmillaan 

piirustuksista on löytynyt suoranaisia virheitä. (Putro 2017.) Kaikki tämä vaikuttaa 

leikkauksen tarkkuuteen, välillä levyjen reiät ovat väärissä paikoissa, jolloin aikaa kuluu 

huomattavia määriä reikien umpeen hitsaukseen ja uusien reikien tekoon. Turha työ näkyy 

väistämättä lopputuotteen valmistusajassa sekä hinnassa. Epäsuorana kustannuksena 

voidaan nähdä myös imulaatikoita valmistavien työntekijöiden turhautuminen itsestä 

riippumattomien virheiden korjaamiseen. 

 

Palaverissa käytiin läpi myös muutamia ideoita imulaatikon valmistuksen helpottamiseksi. 

Lasermerkkaukseen liittyvät ideat olivat hyvin pitkälti jo keksitty, ideoita on esitelty 

tarkemmin kappaleissa 6.2 ja 6.3. Alusteel Oy:n edustajan ideana oli laserleikkauksen 

hyödyntäminen imulaatikon päätyjen leikkauksessa. Tällä hetkellä Alusteel Oy merkkaa 

reikien paikat valmiiksi, mutta varsinainen reikien ja näiden kierteiden teko on jätetty 

Rämö Oy:n konepajalla tehtäväksi. (Putro 2017.) Reikien laserleikkausta kannattaa 

tulevaisuudessa vähintään testata ja vertailla tuotantoajan muutosta verrattuna itse tehtyihin 

reikiin.  
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6.2 Särmäys ja käyttöpuolen valmistus 

Käyttöpuolen päätylaatikoiden valmistus tapahtuu siten, että jokainen laatikko hitsataan 

kahdesta särmätystä levystä imulaatikon päätylevyyn kiinni. Laatikot silloitushitsataan 

aluksi kokoon, lukuunottamatta laatikon väleihin jääviä pintoja. Laatikoiden väliin jäävät 

hitsausliitokset on mahdollisuuksien mukaan kannattavampaa hitsata kerralla. 

 

Silloitusten jälkeen laatikoiden päälle nostetaan toinen laserleikattu levy, joka myös 

silloitushitsataan kiinni. Mittausten jälkeen tapahtuu lopullinen hitsaus. Valmistuksen 

kannalta haasteellista on erityisesti laatikoiden väliin jäävien liitosten hitsaus. Paikoitus ei 

myöskään ole helppoa. Helpotusehdotuksina paikoitusongelmiin on erilaiset 

levytyöhelpotukset, esimerkiksi paikoitusnastojen käyttö. Esimerkki paikoitusnastojen 

periaatteesta löytyy kuvasta 24. 

 

 

Kuva 24. Paikoitusnastojen esimerkki (Matilainen et al. 2011, s. 165). 

 

Kuvassa 25 on esitetty tarkemmin periaate, jolla laatikoiden paikoitus voitaisiin toteuttaa. 

Esimerkissä ei ole otettu huomioon mitenkään esimerkiksi itse laatikon valmistusta, joka 

tehdään särmäämällä. Tällöin tulisi ottaa huomioon esimerkiksi taivutussäde, jotta 

paikoitusnastojen paikat osuvat oikeille paikoille. Laatikon voi valmistaa myös neljästä 

erillisestä levystä, jolloin taivutusta ei tarvitse ottaa huomioon. Tällöin tosin hitsien määrä 

kasvaa, joka taas vie enemmän aikaa valmistuksessa kuin pelkkä levyn särmäys. 
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Kuva 25. Esimerkki paikoitusnastojen käytöstä imupuolella. 

 

Vaihtoehtona olisi myös vaihtaa laatikot kokonaan laippaliitoksella toteutettaviksi. Tällöin 

hitsaukseen käytetty aika saataisiin säästettyä, tosin vastakohtana jouduttaisiin 

koneistamaan kolme pintaa nykyisen yhden sijaan. Käyttöpuolen putkistoa joudutaan usein 

asennusvaiheessa jatkamaan, jolloin laippaliitos olisi asennusvaiheessa käytännöllisempi 

vaihtoehto. Luonnollisesti laippaliitosten käyttö vaatisi imulaatikon päätylevyyn uutta 

suunnittelua.  

 

6.3 Levytyöt 

Imulaatikossa käytettävät levyt särmätään suunnilleen samaan aikaan, kun käyttöpuolta 

työstetään. Särmättävät levyt taivutetaan ensin yhdellä työkalulla, jonka jälkeen työkalu 

vaihdetaan ja taivutetaan seuraavat taivutukset. Käytännössä särmättäviin levyihin 

merkitään taivutuskohdat tai kohdat, jossa levy on alatyökalun etureunassa, jotta taivutus 

menee oikein, jolloin saadaan oikea taivutussäde aikaiseksi. Merkkien paikat saadaan 

särmäyskoneelta sekä laskemalla.  

 

Merkkausten paikka on luonnollisesti vaihteleva tuotteen mukaan, joten laskut joudutaan 

suorittamaan aina jokaisen levyn kohdalla. Taivutusvaihe nopeutuisi merkkaamalla 

taivutuskohdat valmiiksi levyjen leikkausvaiheessa. Tällöin taivutusviivat tulisi merkata 

piirustuksiin, jolloin taivutuskohdat pitäisi laskea suunnitteluvaiheessa. Toinen vaihtoehto, 
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joka olisi levysepän mielestä toivottavampi, olisi taivutuksen alku- ja loppukohdan 

merkkaus laserilla levyihin.  

 

Levyjen liikuttelu vie huomattavia määriä aikaa, sillä levyjä joudutaan pinoamaan 

päällekkäin johtuen tilan puutteesta. Levyjen oikeaa taivutusjärjestystä on syytä pohtia. 

Käytännöllisempi lähestymistapa olisi hankkia kuvan 26 periaatteella toimiva teline 

levyille, jolloin levyjä ei tarvitse kasata päällekkäin, vaan levyt voidaan varastoida 

pystyyn. Tällöin levyjen turhaan siirtelyyn kuluvaa aikaa saataisiin huomattavasti 

vähennettyä.  

 

 

Kuva 26. Levyjen telineen hahmotelma. 

 

Levytelineen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon taivutettujen levyjen erikoistarpeet. 

Esimerkiksi pystytolppien väliä tai pituutta muuttamalla särmättyjä levyjä saataisiin 

mahtumaan sopivasti. Varsinkin lähemmäs 90° taivutettujen levyjen kohdalla tolppien 

pituuden vaihtelu voisi olla pohtimisen arvoinen asia. Kaiken kaikkiaan telineen 

suunnittelussa tulisi selvittää kaikkien imulaatikon levyjen särmäyskulmat ja mitat, jotta 

optimoidun telineen valmistus olisi mahdollista. 

 

Imulaatikon valmistajien mukaan särmäykseen tulossa olevissa levyissä reiät ovat usein 

väärässä paikassa. Mahdollinen syy tähän on piirustukset, joista levyt on taivutettu. Näissä 

piirustuksissa reiät on mitoitettu taivutettuun levyyn, ei oikaistuun, jolloin reikien mitoitus 
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menee väärin. Kappaleessa 6.1 on jo mainittu, että apuna tähän olisi, että laserleikkaukseen 

toimitettaisiin oikaistujen levyjen piirustukset, jolloin virheen mahdollisuus ainakin 

vähenisi. Piirustuksiin tulisi myös selvästi merkitä halutut viisteet levyihin, sillä tällä 

hetkellä viisteitä joudutaan usein koneistamaan jälkeenpäin.   

 

Levy, johon on hitsattu valmiiksi imulaatikon kanavien väliin tulevat tapit sekä 

virtauksenohjauspelti valmistellaan luonnollisesti mahdollisimman pitkälle ennen 

varsinaista kokoamisvaihetta. Levyihin piirretään viivat, jotka osoittavat myöhemmin 

hitsattavien ripojen paikat. Viivat olisi mahdollista tehdä myös laserin avulla, sillä 

oletuksella että kyseessä on kokonainen levy. Mikäli levyjä joudutaan tekemään osista, on 

ripojenkin paikoituksen teko laserilla turhaa johtuen muodonmuutoksista. Vieläkin 

helpommaksi ripojen paikoitus voitaisiin tehdä paikoitusnastojen avulla, mutta ongelmat 

ovat tällöin samat kuin lasermerkkauksessa. Levyissä näkyvien tappien, sekä myöhemmin 

levyihin hitsattavien tankojen paikat, voitaisiin merkitä laserilla, jotta paikoitus olisi 

valmistuksessa helpompaa. Samoin virtauksenohjaimien paikat voisi merkitä laserilla. 

 

Levyt nostetaan asennusjärjestykseen ajan säästämiseksi. Asentajien työn helpottamiseksi 

levyjen numerointi voisi olla pohtimisen arvoinen asia.  

 

Joitakin levyjä joudutaan koneistamaan käsin. Kyseinen työ voitaisiin tehdä huomattavasti 

pienemmällä ajalla ja vaivalla jo leikkausvaiheessa. Levyjen on useita, joten aikaa kuluu 

helposti paljon kun otetaan mittaukset, siirtelyt ja varsinaiset hiontatyöt mukaan laskuihin. 

 

6.4 Imulaatikon hitsaus 

Alimmaiseen levyyn hitsataan ensin kaikki tarpeellinen kiinni, jonka jälkeen päädyt 

kiinnitetään. Päätylevyihin otetaan tällä hetkellä 1° esitaivutusta, jotta ylimpien levyjen 

asennus olisi helpompaa. Usein näin ei kuitenkaan ole, eli suurempi esitaivutus voisi tulla 

kyseeseen. Toinen vaihtoehto olisi tehdä ylemmät levyt lyhyemmiksi suoraan 

laserleikkausvaiheessa, sillä tällä hetkellä levyjä joka tapauksessa lyhennetään 

asennusvaiheessa kulmahiomakoneen avulla.  

 

Levyyn lisätään päälle vielä loput tarvittavat osat, jotka ovat virtauksenohjauslevy sekä 

kiilaraudat. Näiden paikoitus merkataan tällä hetkellä asentajien toimesta mittaamalla. 
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Työtä voitaisiin helpottaa lasermerkkauksella, joskin taivutuksen yhteydessä on vaarana, 

että asennuskohdat menevät vääriin paikkoihin.  

 

Ensimmäisen kammion rivat ovat aluksi silloitushitsattu, mutta ennen seuraavan levyn 

asennusta, rivat hitsataan kunnolla yläpäästään. Aikaisemmin jo mainittiin, että ripojen 

asennusta voitaisiin helpottaa, mikäli kammiolevyihin olisi leikattu reiät ripoihin 

mahdollisesti leikattavia vastanastoja varten. Tämä myös vähentäisi tarvittavien hitsien 

määrää. 

 

Ripojen hitsausmäärää voitaisiin myös vähentää suunnittelemalla ripojen muoto uudestaan 

siten, että rivat olisivat osittain paikoitettu leikkausten avulla ja hitsattu kiinni näistä 

kohdista. Tällä keinolla hitsauksen lämmöntuonti pienenisi huomattavasti. Tällöin tosin 

olisi rakokorroosion vaara olemassa. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että imulaatikossa on 

huomattavia määriä yksipuolisia hitsejä, eikä silti ole tiedossa rakokorroosion aiheuttamia 

suuria ongelmia, joten riski lienee vähäinen. 

 

Mikäli ei haluta lähteä leikkaamaan imukanavien levyihin paikoitusreikiä, voitaisiin rivasta 

ottaa ei-hitsattavat kohdat hieman irti laatikon pinnasta, jolloin rakokorroosion 

mahdollisuus pienenisi. Kuvassa 27 on havainnollistettu ripojen muokkausta. Kuvan ripa 

toimisi periaatteessa joko asennusnastojen avulla tai sitten edellisessä lauseessa mainitulla 

tavalla. Ripojen muokkauksessa tulee mahdollisten lujuusasioiden lisäksi pitää mielessä 

valmistettavuus. Hitsauspoltin pitää saada mahtumaan tarvittaviin väleihin.  

 

 

Kuva 27. Muokattu ripa, jossa nähdään imukammioihin tehtäviin reikiin sopivat 

paikoitusnastat. 

 

Kammioiden sisälle hitsataan koko kappaleen pituinen hitsi paineensäätelyn levyä varten. 

Taivutetun levyn voi korvata esimerkiksi neliöprofiililla, joka hitsataan kiinni tulppien alla 



46 

 

olevien reikien kautta. Tämä luonnollisesti vaatisi, että tulppien alla olevia reikiä 

suurennettaisiin ja pidettäisiin huolta, että neliöprofiiliin tehtävät reiät ovat tulppien reikiä 

pienemmät. Tällöin kuitenkin rakokorroosion vaara on olemassa, joten esimerkiksi 

neliöprofiiliin hitsattavien putkien käyttö voisi olla aiheellista, kuten kuvassa 28 on 

esitetty. Kehitysehdotuksena on myös pidetty tulppien alla olevien reikien muuttamista sen 

kokoiseksi, että tulpat sopivat tiukemmin paikoilleen. Tällä hetkellä tulppia irtoaa 

kuljetuksen aikana. 

 

Kuvassa 28 on havainnollistettu taivutetun levyn korvaamista neliöprofiililla. Profiilin ei 

luonnollisesti tarvitse olla neliö, vaan esimerkiksi ympyräprofiili on yhtä käyttökelpoinen, 

joskin neliömallisen käsittely saattaa olla helpompaa.  

 

 

Kuva 28. Esimerkki neliöprofiilin käytöstä paineensäätelylevyn korvauksessa. 

 

Imulaatikko kootaan siis kerros kerrallaan. Aina kun alempi kerros on saatu valmiiksi, 

imulaatikon takaosa silloitushitsataan umpeen. Lopullinen hitsaus suoritetaan vasta, kun 

kaikki levyt on kiinnitetty. 

 

 

Asentajien toive on, että takalevyjä koskeviin piirustuksiin merkittäisiin 25° viiste, jolloin 

viisteitä ei tarvitsisi tehdä käsin. Viisteet vaaditaan, sillä muuten levyjen hitsaus kammion 

muodostaviin taivutettuihin levyihin ei onnistu.  
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Loppuvaiheessa laatikko käännetään käyttöasentoon, jolloin takalevyjen hitsaus tehdään 

loppuun. Lisäksi tässä vaiheessa hitsataan hitsausta vaativat pienemmät kohteet, sikäli kun 

se on mahdollista imulaatikon ollessa tässä asennossa. Tarvittaessa imulaatikkoa 

käännellään, jotta loputkin osat saadaan hitsattua kiinni. 

 

Hitsattaessa imulaatikkoa, ylempien levyjen asennus vaikeutuu, sillä alemmat hitsit vetävät 

laatikon yläpäätä yhteen. Ongelman ratkaisuksi päätyjä on lähtökohtaisesti käännetty 

ennakkoon ulospäin alussa. Yleensä yläpään levyjä joudutaan silti sovittelemaan 

paikoilleen ja usein levyjä myös pienennetään pajalla esimerkiksi kulmahiomakoneen 

avulla. Teoriassa levyjä voitaisiin pienentää jo laserleikkausvaiheessa, mutta vaarana on 

tällöin levyjen riittämätön pituus asennusvaiheessa, joten loppujen lopuksi 14.1.2017 

pidetyssä palaverissa todettiin, että levyjen kokoon ei kannata puuttua suunnittelijoiden 

toimesta (Palaveri 2017). 
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7 ONGELMIEN ANALYSOINTIA JA RATKAISUEHDOTUKSIA 

 

 

Imulaatikon valmistuksessa suurin ongelma muodostuu hitsauksen lämpövaikutuksista. 

Pitkittäissuuntaisia hitsejä voidaan joltain osin vähentää, mutta päätyihin kiinnitettyjä levyä 

ei voida kiinnittää muutoin kuin hitsaamalla. Tämä on sinällään ongelmallista, koska 

päätyihin tulevat hitsit aiheuttavat toisaalta kulmavetäytymää, kuin myös mahdollisesti 

poikittaiskutistumaa, kuten kuvassa 6 olevissa esimerkeissä nähdään. Kammiot 

muodostavissa levyissä ei ole käytetty viisteitä. Tällöin hitsin tilavuuskin jää pieneksi, joka 

taas on hyvä asia lämmöntuonnin kannalta, kuten kuvassa 7a on esitetty. Riskinä on hitsin 

pettäminen, mutta mainitunlaisia ongelmia ei ilmeisesti ole tiedossa, joten toimivaa 

käytäntöä ei ole järkevää muuttaa. 

 

Käyttöpuolen valmistusta voidaan helpottaa levytyön avulla jonkin verran. Palaverissa 

3.11.2016 esille tuli, että käyttöpuolen kanavia joudutaan usein jatkamaan 

asennusvaiheessa. Hitsatun liitoksen korvausta laippaliitoksella pohdittiin, joskin tällöin 

joudutaan koneistamaan tarkasti useampi pinta kuin nykyään. Laippaliitoksen avulla 

voitaisiin kuitenkin säästää aikaa asennusvaiheessa, sillä laipan vaihto pidempään on 

helpompaa kuin jatkaa tämän hetkistä konstruktiota. Laippaliitokseen siirtyminen 

luonnollisesti vaatisi jonkin asteista uudelleen suunnittelua myös kartonkikoneen osalta. 

(Palaveri 2016.) 

 

Imukanavien levyjen paikoitus on pakko tehdä samalla tavalla kuin tähän asti. Esimerkiksi 

paikoitusnastojen käyttö ei tule kyseeseen, sillä taivutetut levyt nostetaan paikoilleen 

päätyjen väliin. Paikoitusnastojen käyttö näillä osin vaatisi valmistuksen kokonaan 

uudelleen suunnittelun, eikä se ole järkevää, eikä luultavasti edes toisi vaivaansa nähden 

tarpeeksi suurta hyötyä. Työtä kuitenkin voidaan nopeuttaa, sekä tarkkuutta parantaa, 

mikäli imulaatikon läpileikkausprofiili saataisiin merkittyä päätylevyihin jo 

laserleikkausvaiheessa.  

 

Pitkittäisiä hitsejä voidaan vähentää joiltain osin. Esimerkiksi paineentasaukseen liittyvästä 

hitsistä voidaan päästä eroon. Esimerkki-imulaatikon pituus on noin 7 metriä, joten säästöä 

syntyy yli 50 metriä, pois lukien tietysti uuden tavan vaatima hitsausmäärä. 
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Pituussuuntaista hitsiä voidaan myös teoriatasolla välttää alimman tai suurimman 

imukammion osalta. Alin taivutettu levy voidaan taivuttaa siten, että imulaatikon ”takaosa” 

tulee suoraan umpinaiseksi. Tämä tosin tapahtuu työn tekijöiden mukavuuden 

kustannuksella, sillä sisään hitsattavat jäykisteakselit pitää tällöin mennä hitsaamaan melko 

ahtaaseen tilaan imulaatikon sisälle. Tällä menetelmällä kuitenkin saadaan kappaleen 

pituuden verran säästöä hitsauksessa, työn esimerkkitapauksessa noin 7 metriä. Kaikissa 

imulaatikoissa tämä ei välttämättä ole mahdollista johtuen pienemmistä kammioista. 

Lisäksi takaosaan tehty pitkä hitsi toimii vastavoimana toisella puolella oleville ripojen 

hitseille, joten idean sovellus ei välttämättä ole järkevää. 

 

Hitsausprosessin valintaa kannattaa pohtia. Useissa kohdissa hitsaus suoritetaan 

puikkohitsauksella, mutta kuten kuvassa 5 nähdään, olisi MIG/MAG- tai TIG-prosessin 

käyttö ainakin lämmöntuonnin näkökulmasta järkevää. Samoin plasma-, EB- ja 

laserhitsaus voivat olla tulevaisuudessa käyttökelpoisia prosesseja. Epäselväksi on tosin 

jäänyt, onko suuremman lämmöntuonnin prosessin valinta tietoinen, oikeassa kohdassa 

puikkohitsauksen tuoma lämpö voi vaikuttaa myös suotuisasti lopputuotteeseen. 

 

Imulaatikon hitsauksessa on useita pitkiä ja suoria hitsejä, esimerkiksi kammioissa olevat 

virtauksenohjausta huolehtivat aaltomaiset osat sekä imulaatikon sulkevat takalevyt. 

Näiden hitsien valmistukseen voitaisiin käyttää laserhitsausta, ainakin teoriassa. Pelkkään 

imulaatikon hitsaukseen laserhitsauslaitteisto on liian suuri investointi, mutta mikäli pajalla 

tulevaisuudessa pohditaan laserhitsauslaitteiston hankkimista, voitaisiin sitä ainakin joltain 

osin käyttää imulaatikon valmistuksessa. Pitkien hitsien tekoon voitaisiin myös soveltaa 

mekanisointia, esimerkiksi MIG/MAG:in kohdalla. Tämä tosin saattaa vaatia pajan lay-

outin uudelleensuunnittelua.  

 

Ripojen hitsaus on päätyjen hitsien ohella suurin hitsauskohde imulaatikossa, joten näiden 

uudelleensuunnitteluun tai vähintään hitsaustavan suorittamiseen kannattaa kiinnittää 

huomiot. Paras tapa vaikuttaa ripojen hitsauksen lämmöntuontiin, on suunnitella ripoja 

uudestaan. Kuvassa 27 on esitetty vaihtoehtoinen ripa. Uudelleen suunniteltu ripa voidaan 

upottaa levyyn, jolloin hitsaus suoritetaan laatikon sisäpuolelta, eli käytännössä käytetään 

hyväksi asennusnastoja. Tällöin vastaavat reiät pitää leikata kammiolevyyn, mutta tämä ei 

laserleikkauksen vuoksi juurikaan vaikuta kappaleen valmistukseen menevään aikaan. 
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Toinen tapa vähentää hitsattavaa määrää on hitsata vuorohitsit rivan molemmin puolin. 

Tällöin riski rakokorroosioon kasvaa, sillä ripa ei luonnollisesti ole joka kohdasta kiinni 

hitsattu, eli mahdollisesti tarkempi koneistus on tarpeen.  

 

Ripojen asemointia voidaan nopeuttaa joko lasermerkkauksella tai laserleikkauksella. 

Ripojen paikat voidaan leikata kammiolevyihin. Tämä tosin onnistuu vain kun käytetään 

kokonaisia levyjä. Osa levyistä hitsataan kokoon laserleikkauksen jälkeen, joka vaikuttaa 

levyjen tarkkuuteen. Kun lisätään vielä varsinaisen asennushitsauksen vaikutus, saattavat 

ripojen paikat olla yli sallittujen toleranssien.  

 

Edellä mainittuja virtauksenohjauslevyjä voidaan suunnitella uudestaan, jolloin 

vähennetään huomattava määrä hitsausta, käytännöllisesti katsoen 3 kertaa imulaatikon 

kokonaismitan verran. Esimerkki uudelleensuunnitellusta osasta nähdään kuvassa 29. Juuri 

tällaisen uudelleensuunnittelun käyttö ei kuitenkaan ole suositeltavaa, sillä sellumassa jää 

helposti yläpuoliseen kouruun, vaikka massan ei pitäisi nousta ohjauslevyn yläpuolelle. 

Ohjauslevyn uudelleensuunnittelua kannattaa kuitenkin pohtia siten, että hitsausta 

saataisiin vähennettyä, joskin myös virtaustekniset asiat tulee ottaa huomioon 

suunnittelussa. Tuotteen lopulliseen tarkkuuteen muokkauksella ei ole välttämättä suurta 

vaikutusta, sillä hitsaus tehdään kiinnittämättömään levyyn. Säästö syntyy lähinnä 

hitsauskustannuksien ja ajankäytön osalta.  

 

 

Kuva 29. Muokatut virtauksenohjauslevyt. 

 

Imukammioiden levyjen särmäykseen kuluu huomattava aika koko prosessista. Särmäys 

suoritetaan usealla työkalulla, eli useat levyt joudutaan nostamaan särmäyskoneelle 

useammin kuin kerran. Levyjä joudutaan tällä välin nostelemaan hallinosturin avulla 
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monta kertaa. Levyille ei ole sopivaa säilytyspaikkaa tai tilaa tälle ajalle, vaan levyt 

joudutaan nostamaan päällekkäin sinne missä niille sattuu olemaan tilaa. Tämä kaikki 

johtuu tilan puutteesta, joten tulevaisuudessa, mikäli pajaa mahdollisesti laajennetaan, 

kannattaa levyjen siirtelyn tarve ottaa tilankäytössä huomioon. Myös lay-outin 

uudelleensuunnittelua kannattaa harkita. Ajankohtaisempi apu ongelmaan olisi suunnitella 

tarkoitukseen sopiva teline. Mahdollinen idea levyjen säilytyksen helpotukseen on kuvattu 

kuvassa 26. 

 

Levyseppä on teki 3.11.2016 pidetyssä palaverissa kehitysehdotuksen, liittyen takaosan 

levyjen leikkaukseen. Toiveena olisi, että kaikkiin leikkauspiirustuksiin kyseisille levyille 

merkittäisiin 25° viisteet, sillä se helpottaisi valmistusprosessia ja poistaisi yhden 

työvaiheen. (Palaveri 2016.) 

 

3.11.2016 pidetyssä palaverissa tuli esiin myös muita kehitysehdotuksia. Yksi ehdotus 

koskee imulaatikon kammioiden sisällä olevia lujiteakseleita. Tällä hetkellä vinosti 

hitsatun akselin päässä olevassa imukurkussa ei ole lyhyttä tappia, joka on muissa 

kohdissa. Lyhyt tappi olisi hyvä saada myös mainittuun kohtaan. (Palaveri 2016.)  

 

Samassa 3.11.2016 pidetyssä palaverissa kuultiin kehitysehdotuksia myös Valmetin 

koneistajilta. Nostoreiän paikka toivottiin siirrettäväksi eri kohtaan, koska nykyisellään 

imulaatikkoa siirrettäessä nostosakkeli välillä rikkoo imulaatikkoa. Toinen ehdotus koskee 

nostokorvakkeen suoristusta, jonka avulla koneistusta koskeva nollapinta saataisiin 

helpommin mitattua. Osaa hitseistä tarkastellessa myös huomattiin, että osa hitseistä voisi 

yhtä hyvin olla vain toispuoleinen hitsi. (Palaveri 2016.) 

 

Palaverissa Valmetin koneistajat toivoivat myös jonkinlaista merkintää imulaatikon päädyn 

ulkopuolelle, jonka avulla laatikon asemointi olisi helpompaa. Vaihtoehdoksi esitettiin 

pienten reikien leikkausta päätylevyjen läpi siten, että laatikon ollessa käyttöasennossa, 

reikien väliin voitaisiin piirtää vaakasuora viiva. (Palaveri 2016.) Reikien leikkaus olisi 

mahdollista suorittaa laserin avulla kuten muidenkin reikien leikkaus. 

 

Imukammioiden levyt olivat asennusvaiheessa yli särmäyskoneen käytännön 

maksimituoteleveyttä 6100 mm, joten täysimittaisten levyjen särmäys ei onnistu. Levyjen 
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paloja joudutaan hitsaamaan kokoon, mikä ei varsinaisesti vaikuta lopullisen tuotteen 

tarkkuuteen, mutta kuitenkin heikentää mahdollisuuksia käyttää hyväksi esimerkiksi 

lasermerkkausta ripojen paikoittamisessa. Levyjen kokoonhitsaus kuluttaa myös aikaa sekä 

lisää tuotteen kustannuksia. Tulee kuitenkin muistaa, että imulaatikoiden koot vaihtelevat, 

eli joissakin tuotteissa mahdollisuus kokonaisten levyjen särmäykseen on olemassa. 

Mahdollista seuraavaa särmäyskonetta hankittaessa kannattaa kiinnittää huomiota edellä 

mainittuihin seikkoihin. Alusteel Oy:llä on käytössään maksimissaan 10 metriä leveiden 

levyjen särmäykseen käytettävä särmäyskone, joten mahdollisista suurempien valmiiksi 

taivutettujen levyjen hankinnasta kannattaa ainakin keskustella (Putro 2017). 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tutkimuksen aikana tehtyjen tutkimusten ja pidettyjen kokouksien perusteella mittausten 

tuoma lisäarvo Valmetilla on pieni. Mittausten suoritus saattaa helpottaa Valmetilla 

tehtävää koneistustyötä, mutta suoraa huomattavaa hyötyä ei löydetty, joten laitehankintoja 

ei tällä perusteella kannata tehdä. Jatkossa mahdolliset ulkopuolisten suorittamat 

mittaukset kuitenkin voi koemielessä suorittaa. Mittauksista saatujen pöytäkirjojen 

hyödyllisyys tulee käydä Valmetin työntekijöiden kanssa läpi. Mahdolliset 

kehitysehdotukset luonnollisesti kannattaa ottaa huomioon. Mittalaitteiden käytön ei 

kuitenkaan tarvitse rajoittua vain imulaatikoiden mittauksiin, vaan pajan muitakin kohteita 

voitaisiin tarkastella laitteiden avulla. Mittalaitteiden käytettävyyttä pajan muissa kohteissa 

ei tässä tutkimuksessa pohdittu.  

 

Yksittäistä parasta mittausjärjestelmää ei tutkimuksessa löydetty. Suoranaista vertailevaa 

tutkimusta ei ollut saatavilla, joten mittaustapojen varsinainen vertailu pitää toteuttaa 

tulevaisuudessa yhteistyössä eri laitevalmistajien kanssa. Tutkimuksessa on kuitenkin 

esitetty useita eri mittatapoja, joista käyttökelpoisimmiksi nousivat kameralla toteutetut 

mittaukset sekä laserseuraimet. Esimerkiksi iGPS:ää ei kuitenkaan kannata hylätä, 

saatavuus todennäköisesti tulee paranemaan tulevaisuudessa. Samoin laserkeilaimet ovat 

edelleen kehittyvää teknologiaa, jota kannattaa seurata. 

 

Laserseuraimia käytetään useiden muiden mittaustapojen kalibrointiin, joten 

mittaustarkkuus olisi imulaatikkon mittojen saantiin riittävä. Fotogrammetriaan perustuvat 

laitteet ovat myös riittävän tarkkoja kohteeseen. Hankintakustannukset voivat olla 

pienemmät kuin esimerkiksi laserseuraimissa. Lisäksi mahdollista mittausdataa saadaan 

laitetyypistä riippuen enemmän. iGPS on tarkka, joskin koon kasvaessa kallis laitteisto. 

iGPS:n käyttökokemuksia löytyi vähän. Laserskannerit ovat nykypäivänä riittävän tarkkoja 

imulaatikon mittaukseen, mutta tällöin jouduttaisiin ”maalaamaan” koko kappale, sekä 

kiinnitämään referenssipisteet, kuten fotogrammetrisissa laitteissa. Tällöin mittausnopeus 

on todennäköisesti huonompi. Myös ongelmat geometristen muotojen kanssa tuottivat 

työssä esitellyssä tutkimuksessa ongelmia. 
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Ripojen asennusta paikoitusnastojen avulla on syytä tutkia edelleen. Onnistuessaan tällä 

tavalla voidaan vähentää hitsauksia ripojen osalta huomattavia määriä, riippuen tietysti 

uudelleen suunnitellusta rivasta. 14.1.2017 pidetyssä palaverissa asiaa lähdettiin tutkimaan 

eteenpäin, alkaen hitsauskokeilla. Ongelmaksi saattavat nousta lujuustekniikan asiat tai 

mahdolliset rakokorroosion aiheuttamat ongelmat. (Palaveri 2017.) 

 

Lasermerkkauksen hyödyntämistä tulee viedä eteenpäin. Optimitilanteessa imulaatikon 

valmistuksessa päästäisiin eroon kokonaan levyseppien tekemistä tussimerkkauksista, eli 

kaikki merkkaukset olisi tehty jo aiemmin laserleikkausvaiheessa. Tärkeimpänä 

merkkauskohteena on päätylevyihin merkattava imulaatikon läpileikkaus, joka helpottaa 

levyjen asennusta. Lasermerkkauksen täysimääräisellä hyödyntämisellä saadaan kappaleen 

kokonaistarkkuus paremmaksi, sillä tällöin päästään eroon kuultopaperin käytöstä, jossa 

ihmisen tekemä virhe on aina mahdollinen. Lasermerkkauksen hyödyntäminen vaatii 

nykyistä tarkemmat 3D-piirustukset Valmet Oy:ltä, joihin on tehty erikseen merkkaukset ja 

leikkaukset. 

 

Laserleikkausta käytetään tällä hetkellä paljon imulaatikon valmistuksessa, joskin reikien 

varsinaisen leikkauksen suorittamista laserleikkauksella kannattaa tulevaisuudessa testata. 

Nykyisellään laserilla merkataan reikien paikat, jotka Rämö Oy:n toimesta porataan ja 

kierteytetään. Ongelmana laserleikkauksessa on ollut reikien väärät paikat. Piirustuksissa 

on löytynyt reikien osalta suoranaisia virheitä, mutta virheet ovat usein paljastuneet vasta 

Rämö Oy:n pajalla imulaatikon kokoamisvaiheessa. Ongelmien syyksi osoittautuivat 

epätarkat ja virheelliset piirustukset, joita joudutaan usein esikäsittelemään Alusteel Oy:n 

toimesta. Ratkaisuna ovat tarkemmat piirustukset sekä levyjen levityskuvien toimitus. 3D-

piirustuksiin tulisi myös saada omat osuutensa leikattaville ja merkattaville kohdille, sillä 

nykyisellään laserleikkuri ei osaa tehdä eroa piirustusten lasermerkkauksen ja 

laserleikkauksen välillä.  

 

Varsinaista imulaatikon asennusta helpottamaan pohdittiin vaakaviivojen piirtämistä 

imulaatikon päihin. Vaakaviivojen piirtämisessä joutuisiin turvautumaan käsin tapahtuvaan 

piirtämiseen, sillä lasermerkkausta ei voida suorittaa levyn molemmille puolille. 

Imulaatikon läpileikkauksen piirtäminen on kuitenkin valmistuksen kannalta tärkeämpää. 

Suoran viivan piirtämisessä on vähemmän mahdollisuutta inhimilliselle virheelle, kuin 
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mitä monimutkaisessa läpileikkauksessa. Käytännössä laserilla leikattaisiin imulaatikon 

päihin ylimääräiset reiät, joiden avulla asennusvaiheessa imulaatikon päätyyn voitaisiin 

piirtää suorat viivat, jotka auttaisivat imulaatikon kohdistamisessa.  

 

Kaiken kaikkiaan laserleikkaus ja merkkaus sekä näihin liittyvät piirustukset vaativat 

huomiota. Tällä hetkellä piirustusten purkuun sekä huonoista piirustuksista johtuvien 

virheiden korjauksiin kuluu useita päiviä, joka ei ole kenenkään edun mukaista. 

 

Imulaatikon hitsauksia kannattaa edelleen tulevaisuudessa pohtia. Esimerkiksi, työssä 

esitellyn virtauksenohjaimen korvaus erilaisella ratkaisulla voisi vähentää hitsaustyötä 

huomattavasti. Samoin käyttöpuolella olevan osakokonaisuuden järkevyyttä kannattaa 

pohtia tulevaisuudessa, olisiko korvaus esimerkiksi laipoilla mahdollista? Ripojen 

hitsauksien lisäksi kammiolevyjen hitsaus on yksi suuri muodonmuutosten aiheuttaja. 

Kammiolevyt on kuitenkin välttämätöntä hitsata kiinni päädyistään, joten tutkimuksessa 

esitetyillä hitsauksen vähentämisen keinoilla ei suuria vetelyn vähentämisiä saada aikaan 

näiltä osin. Tutkimuksessa ei lähdetty syventymään tarkasti päätyjen hitsauksiin, eli 

tulevaisuudessa hitsauksen optimoinnilla voidaan päästä vielä tarkempiin 

mittatoleransseihin. Hyvä kehityskohde on hitsausprosessin valinta. Ripojen hitsauksen 

lämmöntuontia voidaan vähentää käyttämällä hyväksi paikoitusnastoja tai mahdollisesti 

muuten suunnittelemalla ripoja uudestaan. 

 

Yhteistyön tiivistäminen imulaatikon valmistuksessa alusta loppuun on myös tärkeää. 

Tiiviillä yhteistyöllä voidaan esimerkiksi optimoida materiaalimääriä 

laserleikkausvaiheessa. Tässä työssä läpikäydyt kehitysehdotukset pitäisi myös saada 

jatkumaan tulevaisuuteen. Tällä hetkellä usein käy niin, että kehitystä tapahtuu seuraavan 

valmistettavan kappaleen kohdalla, mutta sitä seuraavan kohdalla taannutaan takaisin 

vanhoihin tapoihin. Tätä voidaan välttää ottamalla suunnittelu enemmän mukaan 

tuotekehitykseen, jolloin kehitysehdotukset saadaan kaikkiin piirustuksiin. 

 

8.1 Jatkokehityskohteet 

Alla listattuna muutamia jatkokehityskohteita, joihin kannattaa kiinnittää erityishuomiota 

tulevaisuudessa: 

- Hitsausprosessien tarkastelu, mikä prosessi mihinkin saumaan. 
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- Hitsauksen mekanisointi/robotisointi sekä pajan lay-out. 

- Eri mittaustapojen testaus konkreettisten hyötyjen havaitsemiseksi. 

- Valmiiksi pohdittujen kehitysehdotusten seuranta, käyttöönoton varmistaminen 

myös tulevaisuuden kohteissa.  
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9 YHTEENVETO 

 

 

Yläpuolinen imulaatikko on paperi- tai kartonkikoneen viiran yläpuolella sijaitseva 

haponkestävästä teräksestä valmistettu suurikokoinen laatikko. Imulaatikkoon 

muodostetaan alipaine, joka imee viiralla kulkevasta massasta, eli rainasta, kosteutta pois. 

Yläpuolisen imulaatikon avulla paperin/kartongin laatu on tasaisempaa verrattuna 

pelkästään alapuolisella imulaatikolla varustetun paperi/kartonkikoneen valmistamaan 

tuotteeseen.  

 

Imulaatikon valmistukseen käytetään austeniittista ruostumatonta terästä 1.4404. 

Imulaatikon valmistukseen, koosta riippuen, kuluu aikaa noin 7-8 viikkoa, poisluettuna 

asennusvaiheen vaatimat koneistukset. Imulaatikon valmistus alkaa osien 

laserleikkauksella. Päätyosat saavat muotonsa, reikien paikat merkitään sekä levyt 

leikataan oikeaan kokoon. Laserleikatut osat kuljetetaan tässä tapauksessa 

Uudestakaupungista Imatralle Rämö Oy:n konepajalle, jossa varsinainen kokoamisvaihe 

alkaa. 

 

Ennen kokoamishitsausta, imulaatikon imukanavat muodostavat levyt särmätään oikeisiin 

muotoihin. Levyihin hitsataan virtauksenohjauslevyt. Imulaatikon päädyt valmistellaan, 

samoin päädyn käyttöpuoli. Mahdollisuuksien mukaan tehdään kaikki pienet hitsaukset ja 

muut valmistelut.  

 

Yläpuolisen imulaatikon mittatarkka valmistus on haastavaa, sillä sallitut toleranssit ovat 7 

mm. Suurimmat haasteet syntyvät hitsauksen tuottamasta lämmöstä. Hitsiä kappaleessa on 

useita kymmeniä metrejä, joten kappaleeseen johdetaan lämpöä huomattavia määriä. 

Suuret lämmöntuonnit yhdistettynä valmistusmateriaaliin, jonka lämmönjohtokyky on 

pieni ja lämpölaajenemiskerroin suuri, vetelyt ovat väistämättömiä.  

 

Suurien kappaleiden mittaukseen sopivia mittaustapoja ovat esimerkiksi laserseuraimet, 

fotogrammetriaan perustuvat laitteet, iGPS ja laserskannerit. Käytännössä eri 

mittaustapojen tarkkuus riittää imulaatikon mittausten tekoon. Ongelmaksi muodostuu 

hankintahinta. Mittaustavat ovat käyttökelpoisia imulaatikon geometrioiden tarkastelussa, 
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mutta saatu hyöty on pieni verrattuna laitekustannuksiin. Mittalaitteiden hinnat ovat useita 

kymmeniä tuhansia euroja, joten hyötyjen pitäisi vastata näitä kustannuksia.  

 

Työn alussa esitettiin seuraavat tutkimuskysymykset: Voidaanko osan muodonmuutoksia 

vähentää hitsausprosessien valinnalla ja tuotesuunnittelulla? Voidaanko kokoonpanoa 

nopeuttaa osien paikoitusta helpottamalla? Miten voidaan järkevästi mitata listojen 

kiinnitysripojen asema suhteessa asennusreikiin? Mikä on optimaalinen leikattava 

levykoko, jotta materiaalihukka on mahdollisimman pieni? 

 

Muodonmuutoksia voidaan osittain vähentää, joskin kovin suuria vaikutuksia työssä 

esitetyillä keinoilla ei saada. Hitsausprosessien valinnassa tulisi suosia pienen 

lämmöntuonnin omaavia hitsausprosesseja. Tuotesuunnittelun avulla hitsauksia voidaan 

vähentää jossain määrin, joka luonnollisesti vähentää jonkin verran vetelyjä. Päätyihin 

tulevat hitsit ovat kuitenkin ongelma, eikä niihin voida nykyisillä valmistustavoilla 

vaikuttaa. Aikaisemmin mainittiin jo uusien laitteistojen tutkiminen, esimerkiksi pulssitettu 

MIG/MAG voisi vähentää muodonmuutoksia. 

 

Kokoonpanon nopeutus on mahdollista, mikäli laserleikkausta/merkkausta hyödynnetään 

nykyistä paremmin. Kaikkien levyjen ja osien paikat tulisi olla valmiiksi merkattuna 

levyihin levyjen lähtiessä leikkaamolta. Näin päästäisiin eroon ”tussimerkkauksista”, joka 

paitsi nopeuttaisi valmistusta, myös parantaisi tuotteen geometrista tarkkuutta. 

Asennusvaihetta ajatellen joudutaan kuitenkin osittain hyödyntämään käsin piirtämisen ja 

laserleikkauksen yhteistyötä, sillä levyn kaksipuolinen lasermerkkaus ei nykyisellään ole 

mahdollista. 

 

Ripojen XYZ-koordinaattien mittaustapoja on esitetty työssä useita. Näistä järkevimmät 

mittaustavat lienevät joko fotogrammetriaan perustuvat mittaustavat tai laserseuraimet. 

Laitteiden hankintakustannukset ovat suuret, joten seuraavana askeleena on järkevää ostaa 

alihankintana mittaustyö, jotta nähdään saadaanko mittauksella riittävät hyödyt verrattuna 

kustannuksiin. Mahdollisia laitehankintoja tehdessä kannattaa myös huomioida pajalla 

valmistettavat muut tuotteet. Voidaanko laitteita hyödyntää muissa pajalla valmistettavissa 

tuotteissa? Tällä hetkellä laatikon mittauksen tuoma hyöty on suhteellisen pieni verrattuna 

laitteiston hankintakustannuksiin. 
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Levykokojen optimointi ei nykyisellään ole mahdollista, johtuen epävarmuudesta 

tulevaisuuden tilausten suhteen. Levyt toimittava Alusteel Oy hankkii materiaalit omalla 

riskillä, joten optimoitujen levykokojen hankkiminen vaatisi pitkälle suunniteltua 

yhteistyötä. Tällöin alihankkijan pelko materiaalien muuttumisesta ylijäämäksi häviäisi, 

jolloin materiaalin käytön parempi optimointi olisi mahdollista.  
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