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etsitään tietoa langansyöttöä avustavista laitteista robotisoidussa MIG/MAG hitsauksessa. 

Työn tärkeimpänä tavoitteena on löytää perusteluita mahdollisten langansyöttöä avustavien 

laitteiden käytölle, löytää olemassa olevia ratkaisuja, sekä tutkia niiden tarjoamia hyötyjä. 

Työssä markkinoilta löydettyjen laitteiden toimintaperiaatetta verrataan lisäainelangan 

kulkeutumista esittävään matemaattiseen malliin, joka perustuu Herzian kontaktiteoriaan ja 

Eulerin köysikitkateoriaan. 
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In this bachelor's thesis, the migration of the filler wire in the wire conduit is studied and 

information on wire feed auxiliaries in robotic MIG / MAG welding is sought. The main 

goal of the work is to find justifications for the use of possible wire feed auxiliary devices, 

to find existing solutions, and to study their benefits. In the work, the operating principle of 

the devices found is compared to a mathematical model showing the migration of an additive 

wire, based on Herzia's contact theory and Euler's rope friction theory. 

 

Long wire guides experience unwanted overload with the actual wire feeder, which affects 

to the lifespan and welding accuracy. The aim of the wire feed auxiliaries found is to reduce 

this load, thus enabling wire feed even over long distances from the additive wire spool or 

barrel to the actual wire feeder. Wire feed auxiliaries impose certain requirements on the 

robot cell and different types of wire feed auxiliaries are suitable for different types of robot 

cells.  
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1 JOHDANTO 

 

 

MIG/MAG- hitsauksessa langansyöttölaite on merkittävässä roolissa hitsaustuloksen 

kannalta, jolloin siltä vaaditaan erityistä tarkkuutta langansyötön suhteen. Johtuen 

vaadittavasta tarkkuudesta, laite sisältää hienomekaanisia osia, joiden pitää kestää 

suhteellisen suuria kuormia ja rasitusta. Liian suuri kuorma saattaa heikentää 

hitsaustarkkuutta, sekä laitteen käyttöikää. 

 

1.1 Työn tausta ja merkitys 

Robotisoidussa hitsauksessa takalanganjohtimen pituus saattaa olla kymmeniä metrejä, 

minkä on havaittu aiheuttavan ylikuormaa langansyöttölaitteelle. Työn tuloksia tullaan 

tarvitsemaan tarkemmissa jatkotutkimuksissa ja saaduilla tuloksilla pyritään perustelemaan 

langansyöttöä avustavien laitteiden käytön tarvetta. Tekninen hyöty olisi mahdollinen 

apulaiteratkaisu, jolla kyettäisiin vähentämään varsinaisen langansyöttölaitteen kuormaa. 

Työ säästää aikaa jatkotutkimuksia varten, jolloin voidaan parhaassa tapauksessa valita työn 

pohjalta ratkaisu, jota lähdettäisiin tutkimaan tarkemmin. 

 

1.2 Työn tavoite ja rajaus 

Työn tärkeimpänä tavoitteena on löytää perusteluita mahdollisten langansyöttöä avustavien 

laitteiden käytölle, löytää olemassa olevia ratkaisuja, sekä tutkia niiden tarjoamia hyötyjä. 

Työ keskittyy robotisoituun hitsaukseen, mutta tuloksia voidaan kuitenkin soveltaa 

vastaavanlaisen mekaniikan omaavissa laitteissa ja yleisesti MIG/MAG- hitsauslaitteissa. 

Työssä keskitytään hitsauslangan kulkuun tynnyriltä tai kelalta langansyöttölaitteelle 

robotisoidussa hitsauksessa. 

 

1.3 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Kempillä ei tarkkaan tiedetä kaikkia langansyöttöä avustavia ratkaisuja, sekä niiden hyötyjä 

ja soveltuvuutta. Pitkillä takalanganjohtimilla ilmenee varsinaisessa langansyöttölaitteessa 

ei-toivottua ylikuormaa, joka vaikuttaa laitteen kestoikään, sekä hitsaustarkkuuteen. 

Yleispätevää selkeää ratkaisua on hankala kehittää johtuen vaihtelevista robottisolujen 

rakenteista. Syntyvä ylikuorma riippuu monesta tekijästä, jolloin syiden etsiminen ja 

yleispätevien ratkaisujen kehittäminen on tiedettävästi haasteellista.  Tärkein 



7 

 

tutkimuskysymys täten olisi: Miksi langansyöttöä avustavia laitteita tulisi käyttää? 

Alakysymyksiä olisivat: Minkä tyyppisiä langansyöttöä avustavia laitteita voitaisiin käyttää? 

Mitkä ovat langansyöttöä avustavien laitteiden edut ja rajoitteet? 

 

1.4 Tutkimusmetodit 

Työssä käytetty tutkimusmetodi on kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauksessa 

tutkimustyön tekijä käy läpi analyyttisesti aikaisempia omaan aiheeseensa liittyviä 

tutkimuksia ja tieteellistä kirjallisuutta. Aiemmat tutkimukset toimivat uudessa 

tutkimuksessa suuntaa antavina ja ovat välttämättömiä oman näkökulman, sekä tutkimuksen 

merkityksen kannalta. (Koppa 2020) 
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2 TEORIA 

 

 

2.1 Langansyöttö robotisoidussa MIG/MAG hitsauksessa 

Robotisoidussa MIG/MAG-hitsauksessa langansyöttölaitteiston tehtävänä on syöttää 

hitsauksen lisäainelankaa langanjohdinputkea pitkin kohti hitsauspoltinta. Polttimessa 

lisäainelanka ohjautuu kosketussuuttimesta hitsattavan kappaleen ja lisäainelangan väliin 

syntyneeseen valokaareen. Valokaaren synnyttämä lämpö sulattaa lisäainelangan 

hitsisulaan, kuten kuvassa 1. Langansyötön tulee ehdottomasti tapahtua häiriöttömästi 

vakionopeudella, jotta MIG/MAG-hitsaus onnistuu. MIG/MAG-virtalähteessä hitsausvirta 

säätyy langansyöttönopeuden mukaan. (Lepola & Ylikangas 2016, s. 72) 

 

 

Kuva 1. Lisäainelangan siirtyminen valokaaren synnyttämään hitsisulaan (Ionix Oy 2021) 

 

Käsin hitsauksessa hitsauksen lisäainelankakela on yleensä sijoitettu kiinteästi 

langansyöttölaitteeseen. Robotisoidussa hitsauksessa langansyöttölaite sijoitetaan yleensä 

robotin käsivarteen ilman kiinteästi kiinnitettyä lisäainelankakelaa, johtuen 

lisäainelankakelan painosta. Tyypillinen paino on 15-20 kg (Lepola et al. 2016, s. 72).  

Lisäainelankakela tai lisäainelankatynnyri sijoitetaan erilleen langansyöttölaitteesta, jolloin 

lisäainelanka johdetaan langanjohdinta pitkin langansyöttölaitteeseen ja siitä 

hitsauspolttimelle. Kuvassa 2 esitetty tyypillinen langansyöttölaitteen paikka ja 

lisäainelankakelan sijainti. 
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Kuva 2. Kemppi A7 robottikaarihitsauslaitteisto. (Kemppi Oy 2021) 

 

Robotisoidussa hitsauksessa robotin liike aiheuttaa vaihtelua langansyöttövastuksen 

suhteen. Vaihtelevan kuormituksen takia langansyöttölaite on rakennettu siten, että se 

kykenee säilyttämään langansyötössä vakionopeuden, jolloin mahdollistetaan valokaaren 

itsestään säätyvyys. Langansyöttölaitteen syöttöpyörät valitaan lisäainelangan laadun, 

materiaalin ja langan halkaisijan mukaan. V-muotoista uraa käytetään teräspyörille ja U-

muotoista uraa alumiinilangoille, on myös olemassa tasakylkisen puolisuunnikkaan 

muotoisella uralla varustettuja syöttöpyöriä, sekä pyällettyjä, kuten kuvassa 3. 

Langansyöttöpyörästön puristuspaine tulisi säätää siten, että langan kulkua 

kosketussuuttimen päästä estettäessä sormin lisäainelanka luistaisi langansyöttölaitteen 

syöttöpyörissä. Liian suuri syöttöpyöräpaine litistää lisäainelankaa, jolloin teräslangasta 

irtoaa kuparia ja alumiinilangasta alumiinioksidia tukkien langanjohtimen ja täten häiriten 

langansyöttöä. (Lepola et al. 2016, s. 72) 
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Kuva 3. Vasemmalla pyälletty syöttöpyörä ja oikealla V-urallinen. 

 

Langanjohtimen sisähalkaisija valitaan lisäainelangan halkaisijan ja materiaalin mukaan. 

Suosituksena voidaan pitää 1,5-kertaista langanjohtimen sisähalkaisijaa lisäainelangan 

halkaisijaan verrattuna. Langanjohdin tulisi pitää mahdollisimman suorana 

langansyöttölaitteen etu- ja takapuolella. Välttämättömissä langanjohtimeen syntyvissä 

taipumissa tulisi langanjohtimen taivutussäde pitää mahdollisimman suurena. Jyrkät 

taipumat aiheuttavat suurta hankauskitkaa langanjohtimen ja lisäainelangan välille. (Lepola 

at al. 2016, s. 72) 

 

2.2 Langansyötön matemaattinen malli 

Lisäainelangan kulkeutuminen langanjohtimessa voidaan kuvata matemaattisella mallilla, 

joka perustu Hertzian kontaktiteoriaan tai Eulerin köysikitkateoriaan. Mallia käytetään 

apuna, kun halutaan selvittää MIG/MAG-hitsauksessa langansyöttöön vaadittava voima. 

(Padilla et al. 2003, s. 100.) 

 

Lisäainelangan kulkeutumista langanjohtimessa voidaan ajatella samanlaisena tapahtumana, 

kuin laivan köysi pollarin ympärillä. Kosketuspinta lisäainelangan tapauksessa syntyy 

langanjohtimen sisäkaarteen ja lisäainelangan väliin. Tätä tapahtumaa voidaan kuvata 

Eulerin köysikitkayhtälöllä. (Padilla et al. 2003, s. 100.) 

 



11 

 

 𝑇2 = 𝑇1𝑒
𝜇𝜃     (1) 

 

Yhtälössä 1 T1 kuvaa löysän puolen voimaa ja T2 kireän puolen voimaa. Kitkakerrointa 

lisäainelangan ja langanjohtimen välillä kuvaa µ ja niiden muodostamaa keskuskulmaa 𝜃. 

Kuvassa 4 on havainnollistava kuva Eulerin köysikitka teoriasta. Köysikitka teoriaa 

käytettäessä tarvitsee tietää kitkakerroin, jonka selvittäminen on ongelmallista johtuen 

vähäisestä saatavilla olevasta tiedosta koskien lisäainelankojen ja langanjohtimien 

kitkakertoimia. (Padilla et al. 2003, s. 100.) 

 

 

Kuva 4. Eulerin köysikitkateoria. Kuvassa φ sama, kuin yhtälön 1 𝜃. 

(Konyukhov & Schweizerhof 2013, s. 2) 

 

Lisäainelangan kulkeutumista langanjohtimessa voidaan myös kuvata tarkemmin Hertzin 

kontaktiteorian avulla. Hertzin kontaktiteoriaa hyödynnettäessä ei tarvita kitkakertoimen 

arvoa ja teoria huomioi lisäainelangan kulkua vastustavan voiman vaihtelun eri kohdissa. 

Lisäainelangan tapauksessa voidaan tilanne ajatella kahtena sisäkkäin olevana 

samansuuntaisena sylinterinä, kuten kuvassa 5. (Padilla et al. 2003, s. 100, 101.) 
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Kuva 5. Lisäainelanka ja langanjohdin voidaan ajatella kahtena sisäkkäisenä sylinterinä. 

 

∑𝐹𝑥 = 0; 

𝑇 sin(𝜃) + 𝑤𝑅 ⅆ𝜃 cos (𝜃 +
ⅆ𝜃

2
) 

+𝐹 sin (𝜃 +
ⅆ𝜃

2
) − (𝑇 + ⅆ𝑇) sin(𝜃 + ⅆ𝜃) = 0  (2) 

 

∑𝐹𝑦 = 0; 

−𝑇 cos(𝜃) + 𝑤𝑅 ⅆ𝜃 sin (𝜃 +
ⅆ𝜃

2
) 

−𝐹 cos (𝜃 +
ⅆ𝜃

2
) + (𝑇 + ⅆ𝑇) cos(𝜃 + ⅆ𝜃) = 0  (3) 

 

𝛴𝑀0 = 0; 

𝐹𝑅 + 𝑇𝑅 − (𝑇 + ⅆ𝑇)𝑅 = 0   (4) 

 

Tasapainoyhtälöissä 2-3 𝜃 on kontaktipinnan alkupisteen ja loppupisteen välinen kulma ja 

ⅆ𝜃 on differentiaali elementin kulma. Tasapainon saavuttamiseksi lisäainelankaa vetävää 

voimaa kuvaa muuttuja T ja tangentiaalisesta vastusvoimasta F syntyvää lisävoimaa 

muuttuja dT. R on langanjohtimen kaarroksen taivutussäde ja w differentiaali elementin yli 

jakautuva kuorma. Kuvassa 6 esitetty yhtälöiden muuttujien sijainnit. Tuloksen saamiseksi 

ratkaistaan kuorma w seuraavalla yhtälöllä. (Padilla et al. 2003, s. 101, 102.) 
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Kuva 6. Herzian tasapainoyhtälöiden muuttujien sijainnit. Poikkileikkauksessa kuvattu 

kaarros voidaan ajatella differentiaali elementtinä vasemmanpuoleisesta kaarroksesta. 

 

𝑤 =
𝑇

𝑅
     (5) 

 

Yhtälössä 5 T on lisäainelankaa vetävä voima ja R langanjohtimen kaarroksen taivutussäde. 

Seuraavaksi ratkaistaan kontakti pinta-ala Ac, joka muodostuu lisäainelangan ja 

langanjohtimen väliin, johtuen lisäainelangan ja langanjohtimen poikkipinnan 

muodonmuutoksesta. (Padilla et al. 2003, s. 102, 103.) 

 

 𝐴𝐶 = 2𝑎𝐿     (6) 

 

Yhtälössä 6 a on kontaktipinnan puoli leveys ja L kontaktipinta-alan pituus. Johtuen 

lisäainelangan ja langanjohtimen kaarevasta muodosta, lasketaan kontakti pinta-alan pituus 

L ympyrän sektorin kaaren pituutena seuraavasti. 

 

𝐿 = 𝑅 ⅆ𝜃     (7) 

 

Yhtälössä 7 L mielletään differentiaali elementin kontaktipinta-alan pituudeksi, jolloin 

laskennassa käytetään differentiaali elementin kulmaa ⅆ𝜃. Yhtälössä 6 tarvittava 

kontaktipinnan puoli leveys a lasketaan seuraavalla yhtälöllä. (Padilla et al. 2003, s. 103.) 
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 𝑎 = √
4𝑤𝑅′

𝜋𝐸∗
     (8) 

 

Yhtälössä 7 R' on redusoitu taivutussäde lisäainelangan ja langanjohtimen kontakti pinnalle 

poikkipinta suunnassa. E* on lisäainelangan ja langanjohtimen materiaaliominaisuudet 

huomioon ottava efektiivinen moduuli. Redusoitu taivutussäde R' ja efektiivinen moduuli 

E* saadaan seuraavilla yhtälöillä. (Padilla et al. 2003, s. 103.) 

 

 𝐸∗ = (
1−𝜈𝑤

2

𝐸𝑤
+

1−𝜈𝑙
2

𝐸𝑙
)−1    (9) 

 

 𝑅′ = (
1

𝑟𝑤
+

1

−𝑟𝑙
)
−1

    (10) 

 

Yhtälössä 9 v on materiaalin Poissonin vakio ja E materiaalin kimmomoduuli. Yhtälössä 10 

r on Lisäainelangan tai langanjohtimen poikkipinnan ympyrän säde. Alaindekseillä w 

tarkoitetaan lisäainelankaa ja alaindeksillä l langanjohdinta. Amontonin lain mukaan 

kitkakerroin määritellään riippumattomana kontakti pinta-alasta seuraavasti. (Padilla et al. 

2003, s. 103.) 

 

 𝜇 =
𝐹

𝑁
     (11) 

 

Yhtälössä 11 F on kontaktipinnan tangentiaalinen vastusvoima ja N kontaktipinnan 

tukivoima. Koska todelliset kosketuksissa olevat lisäainelanka ja langanjohdin sisältävät 

todellisen kosketuspinta-alan Ac sisältävistä tekijöistä johtuvia muutoksia kontaktipinnassa, 

voidaan kitkakerroin μ laskea seuraavasti. (Padilla et al. 2003, s. 103.) 

 

 𝜇 = 𝜇(𝐴𝐶)     (12) 

 

Yhtälössä 12 voidaan uusi kitkakerroin 𝜇 laskea yhtälöstä 11 saatu 𝜇 kontaktipinta-alan Ac 

funktiona. Lisäainelangan ja langanjohtimen kontaktitapauksessa kontaktipinnassa 

vaikuttava tukivoima N riippuu ainoastaan lankaa vetävästä voimasta T, jolloin 

kontaktipinnassa vaikuttava vastusvoima F jää ainoaksi kitkakertoimen määrittäväksi 
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tekijäksi. Olettaen leikkauskestävyys lisäainelangan ja langanjohtimen välillä vakioksi 

voidaan vastusvoima F määritellä seuraavasti. (Padilla et al. 2003, s. 103.) 

 

 𝐹 = 𝐴𝐶𝜏     (13) 

 

Yhtälössä 13 Ac on kontaktipinta-ala ja τ lisäainelangan ja langanjohtimen välisen 

kontaktipinnan leikkauskestävyys. Tasapainoyhtälö 4 voidaan sieventää seuraavaan 

muotoon. (Padilla et al. 2003, s. 104.) 

 

 𝐹 = ⅆ𝑇     (14) 

 

Yhtälön 14 mukaan lisäainelangan differentiaalielementin yli vaikuttavalle lisävoimalle dT 

voidaan muodostaa seuraavanlainen yhtälö. 

 

 ⅆ𝑇 = 𝐴𝑐𝜏     (15) 

 

Korvataan yhtälöstä 15 kontaktipinta-ala Ac aikaisemmin määritetyillä termeillä L, a, 𝑅′, E* 

ja w. (Padilla et al. 2003, s. 104.) 

 

 ⅆ𝑇 = 4𝜏√
𝑇𝑅𝑅′

𝜋𝐸∗
ⅆ𝜃 = 0    (16) 

 

Jakamalla yhtälö 16 differentiaali elementin kulmalla ⅆ𝜃 saadaan seuraava yhtälö (Padilla 

et al. 2003, s. 104). 

 

 
ⅆ𝑇

ⅆ𝜃
− 4𝜏√

𝑇𝑅𝑅′

𝜋𝐸∗
= 0    (17) 

 

Integroimalla yhtälö 17 differentiaali elementin yli saadaan yhteys voimille T1 ja T2, sekä 

kontaktipinnan leikkaukselle 𝜏. (Padilla et al. 2003, s. 104.) 

 

 𝑇2 = [𝑇1
1∕2

+ 2𝜏(𝜃1 − 𝜃2)√
𝑅𝑅′

𝜋𝐸∗
]

2

   (18) 
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Yhtälöstä 18 saadaan vaihtoehtoinen malli Eulerin köysikitkateorialle. Edellä esitetty malli 

on riippumaton nimellisestä kitkakertoimesta, jolloin vaadittavaa langan vetovoimaa 

voidaan ennustaa käyttäen perustietoja lisäainelangasta ja langanjohtimesta, sekä niiden 

muodostamasta systeemistä. (Padilla et al. 2003, s. 104.) 

 

2.3 Langansyöttöä avustavat laitteet 

Tässä työssä langansyöttöä avustavilla laitteilla tarkoitetaan kaikkia luvussa 3.1 esitettyjä 

langansyötön kulkua hitsausprosessissa avustavia langansyöttölaitteita ja langanjohtimia. 

Laitteet ovat pääsääntöisesti paineilma- tai sähkötoimisia aktiivisia avustavia 

langansyöttölaitteita tai passiivisia langanjohtimia, joilla kriittisiksi todetuissa 

langanjohtimien kaarteissa pyritään vähentämään lisäainelangan ja langanjohtimen väliin 

syntyvää kitkaa, täten avustaen langan kulkua langanjohtimessa. 

 

2.4 Aikaisemmat tutkimukset 

Kempillä on todettu alumiinisen lisäainelangan syöttö hankalaksi tapauksissa, joissa lankaa 

työnnetään apusyöttäjän avulla varsinaiselle langansyöttölaitteelle tai työnnetään pitkiä 

matkoja. Varsinkin alumiinisella lisäainelangalla lisäainelanka pääsee nurjahtamaan ja 

ruttaantumaan varsinaiseen langansyöttölaitteeseen, estäen lisäainelangan kulkemisen 

kokonaan. 

 

Testauksiin perustuen on myös voitu sanoa, että pitkillä matkoilla langanjohtimessa ei voi 

olla silmukoita tai mutkia, jos halutaan lisäainelangan kulkevan langanjohtimessa. Arviolta 

on sanottu, että robotin käsivarteen sijoitettu varsinainen langansyöttölaite kykenisi 

vetämään lisäainelankaa tynnyriltä noin 10 – 15 metrin mittaisella langanjohtimella. 

 

  



17 

 

3 TULOKSET 

 

 

3.1 Markkinoilla olevat langansyöttöä avustavat laitteet 

Tässä kappaleessa esitellyt laitteet olivat markkinoilta helpoiten löydettävissä olevia 

tuotteita. Alaotsikot sisältävät tuotteen toimintaperiaatteen ja tuotevalmistajan ilmoittamat 

tarkemmat tekniset tiedot. 

 

3.1.1  Migal.co DLDA1 

DLDA1 on paineilmatoiminen apusyöttäjä, joka mekaaniselta ratkaisultaan muistuttaa 

varsinaisen hitsauslaitteen langansyöttölaitetta. Syöttäjä perustuu yhteen syöttöpyöräpariin, 

joiden puristuspaine säädetään Kuvassa 7 näkyvällä punaisella ruuvilla. Syöttövoima 

säädetään paineilmalla ideaalitilanteessa siten, että lisäainelanka nojautuu kaarroksissa 

langanjohtimen sisällä kaarteen ulkopintaan kumoten Eulerin köysikitkateorian mukaan 

syntyvän kitkavoiman (MIGAL.CO 2021a). Taulukossa 1. esitetty laitevalmistajan 

ilmoittamat tekniset tiedot. 

 

 

Kuva 7. Migal.co DLDA1 apusyöttäjä kiinnitettynä lisäainetynnyriin. (MIGAL.CO 2021a) 
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Taulukko 1. MIgal.co DLDA1 tekniset tiedot. (MIGAL.CO 2021a) 

Langansyöttönopeus [m/min] 0… 30 

Syöttövoima [N] 0… 60 

Paineilman säätöalue [bar] 0… 6 

Ulkomitat [mm] 100x140x160 

Paino [kg] 5,1  

Lisäainelankojen halkaisijat [mm] 0,8… 1,6 

Ilman kulutus [m3/h] 20… 30 

 

3.1.2  Migal.co Rolliner tuoteperhe 

Rolliner tuoteperhe koostuu malleista NG, 3G, sekä XL2. Rolliner XL2 rajataan työn 

ulkopuolelle, johtuen tarpeettoman suuresta suositellusta lisäainelangan halkaisijasta. 

Langanjohtimet koostuvat segmenteistä, jotka kiinnittyvät toisiinsa muodostaen nivelen. 

Riippuen mallista yksi segmentti sisältää yhden tai kaksi rullaparia. Kaikkien 

langanjohtimien toimintaperiaate on sama, eli liukukitkaa pyritään vähentämään. 

 

Rolliner NG langanjohdin sisältää kaksi rullaparia. Segmentti kuvassa 8. Rullaparit on 

asetettu 90 asteen kulmaan toisiinsa nähden, havainnollistava kuva 9. Langanjohdin on 

lyhennettävissä, esimerkiksi puukolla.  Rolliner NG tekniset tiedot taulukossa 2. 

 

 

Kuva 8. Rolliner NG yksi segmentti. (MIGAL.CO 2021b) 
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Kuva 9. Rolliner NG yhden segmentin rullaparien orientaatio toisiinsa nähden. 

(MIGAL.CO 2021b) 

 

Taulukko 2. Migal.co Rolliner NG tekniset tiedot. (MIGAL.CO 2021b) 

Ulkohalkaisija [mm] 20 

Paino/metri [g] 150 

Min. taivutussäde langan kanssa [mm] 150 

Suositellut lisäainelanka halkaisijat [mm] 0,6… 1,2 

Johtimen pituus [m] 25 

Kitkakerroin 0,08 

Max. Kiertymä [deg/metri] 180 

  

Rolliner 3G perustuu samaan rullaparimekanismiin, kuin NG malli. Erona 3G mallissa on 

segmentin rakenne. Yksi segmentti sisältää yhden rullaparin, jolloin segmentit asetetaan 90 

asteen kulmiin toisina nähden, kuten kuvassa 10. Myös Rolliner 3G malli on lyhennettävissä. 

Taulukossa 3 valmistajan ilmoittamat tarkemmat tekniset tiedot. 

 

 

Kuva 10. Rolliner 3G segmenttien orientaatio toisiinsa nähden. (MIGAL.CO 2021c) 
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Taulukko 3. MIgal.co Rolliner 3G tekniset tiedot (MIGAL.CO 2021c) 

Ulkohalkaisija [mm] 28,5 

Paino/metri [g] 200 

Min. taivutussäde langan kanssa [mm] 70 

Max. Langanpaksuus [mm] 1,6 

Johtimen pituus [m] 25 

Kitkakerroin 0,08 

Maksimi langansyöttönopeus [m/min] 30 

 

3.1.3  Wire Wizard Guide Module System 

Langanjohdin tuoteperhe perustuu sarjaan laakeroituja rullia, kuten kuvassa 11. Rullat 

ohjaavat lisäainelankaa kaarteissa vähentäen kitkaa. Tuoteperhe koostuu neljästä tuotteesta, 

jotka ovat esitetty taulukossa 4. Langanjohtimet ovat kiinteitä kaarteita, joita voidaan käyttää 

perinteisen langanjohtimen välissä kriittisissä kohdissa, kuten kuvassa 12. (Wire Wizard 

2021a) 

 

 

Kuva 11. Guide module kiinnitettynä lisäainelankatynnyriin. (Wire Wizard 2021a) 
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Kuva 12. Wire Wizard Guide Module System käyttötapoja. (Wire Wizard 2021a) 

 

Taulukko 4. Wire Wizard Guide Module System tuotteet ja tekniset tiedot. (Wire Wizard 

2021a) 

Tuotteen nimi Lisäainelankatyyppi Lisäainelankojen halkaisijat 

[mm] 

Standard Guide Module Umpilangat 0,9 … 2  

90° Mini Guide Module  Umpilangat 0… 1,3 

Heavy Duty Guide Module 

HD 

Täyte- ja ruostumattomat 

lisäainelangat 

0,9 … 2 

Large Guide Module XL  2,4… 4 

 

3.1.4  Wire Wizard Guide Module Flex 

Langanjohdin perustuu Guide Module System -tuoteperheen tavoin sarjaan laakeroituja 

rullia. Tuote on suunniteltu erityisesti kohteisiin, joissa langanjohdin kulkee liikkuvissa 

akseleissa, puomissa tai nosturissa. Suunniteltu käytettäväksi erityisesti igus energiaketjun 

kanssa, kuten kuvassa 13. Saatavilla on kahta eri mallia pienemmille ja suuremmille 

lisäainelangan halkaisijoille. Suuremmille halkaisijoille tarkoitettu langanjohdin on 

suunniteltu erityisesti jauhekaarihitsaukseen. Langanjohtimien tarkemmat tiedot taulukossa 

5. (Wire Wizard 2021b) 
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Kuva 13. Wire Wizard Guide Module Flex energiaketjussa. (Wire Wizard 2021b) 

 

Taulukko 5. Wire Wizard Guide Module Flex tuotteet ja tekniset tiedot. (Wire Wizard 

2021b) 

Malli Lisäainelanka 

tyyppi 

Lisäainelnakojen 

halkaisijat 

[mm] 

Pituudet 

[m] 

Standard Guide 

Module 

Umpilangat, teräs ja 

alumiini 

0,9… 1,6 1,5 ja 3 

Large Guide 

Module 

Teräs langat 1,6… 4 1,5 ja 3 

 

3.1.5  Wire Pilot Pneumatic feed Assist 

Tuoteperhe koostuu kahdesta paineilmatoimisesta apusyöttäjästä PFA-LM ja PFA-DD. 

Tuotteet on suunniteltu kohteisiin, joissa lisäainelangan ja langanjohtimen välisen kitkan 

pitää olla pieni ja lisäainelanka kulkee pitkän matkan varsinaiselle langanjohtimelle. 

Apusyöttäjällä kyetään myös vähentämään kuormaa varsinaiselta langansyöttölaitteelta. 

(Wire Wizard 2021c) 

 



23 

 

Yhdellä syöttöpyöräparilla varustetulla mallilla PFA-LM mahdollistetaan lisäainelangan 

kulku 46 m:n päästä lisäainelankakelata tai -tynnyriltä varsinaiselle langansyöttölaitteelle. 

Kuvassa 14 PFA-LM apusyöttäjä. (Wire Wizard 2021d) 

 

 

Kuva 14. PFA-LM yhdellä syöttöpyöräparilla varustettu malli. (Wire Wizard 2021d) 

 

Kahdella syöttöpyöräparilla varustettu PFA-DD kuvassa 15 on suunniteltu suurille 

lisäainelankojen halkaisijoille ja erittäin pitkille kuljetusmatkoille, sekä hyvä valinta 

jauhekaarihitsaukseen. Taulukossa 6 esitetty erimittaisille kuljetusmatkoille suositeltavia 

Wire Pilot tuotteita ja niiden yhdistelmiä. (Wire Wizard 2021e) 
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Kuva 15. PFA-DD kahdella syöttöpyöräparilla varustettu malli. (Wire Wizard 2021e) 

 

Taulukko 6. Laitevalmistajan suosittelemat laitteet eri kuljetusmatkoille. (Wire Wizard 

2021d) 

Lisäainelangan 

halkaisija [mm] 

Langanjohdin 

0… 8 m 

Langanjohdin 

8… 15 m 

Langanjohdin 

15… 23 m 

Langanjohdin 

23 m… 

0,8 – 1,6 PFA-LM PFA-LM PFA-LM PFA-LM tai 

PFA-DD 

1,6 – 4,8 PFA-DD PFA-DD PFA-LM x 2 PFA-LM x 2 

 

3.1.6  Abicor Binzel Masterliner 

Masterliner rullalanganjohdin koostuu segmenteistä, jotka sisältävät neljä rullaa. Segmentit 

voivat kääntyä toisiinsa nähden 360 astetta, segmentin rakenne kuvassa 16. Masterliner 

rullalanganjohdinta on saatavana Masterliner ja Masterliner MAXI versioina, sekä 

molempia versioita FLEX ja HD versioina. FLEX versio on aaltoputkella päällystetty pituus 

säädettävä ja huollettava versio. HD versio on aramidivahvistettu ja tarkoitettu kovaan 

käyttöön. Kaikkia Masterliner malleja on saatavilla enintään 10 metrin mittaisina ja 

suositeltu kokonaispituus enintään 25 metriä. Kuvassa 17 Masterliner ja Masterliner MAXI 

eri versiot. Taulukossa 7 Masterliner versioiden tekniset tiedot. 
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Kuva 16. Abicor Binzel Masterliner segmentti. (ABICOR BINZEL 2021a) 

 

 

Kuva 17. Vasemmalta oikealle: Masterliner MAXI, Masterliner, HD ja FLEX. (ABICOR 

BINZEL 2021a) 

 

Taulukko 7. Masterliner versioiden tekniset tiedot. (ABICOR BINZEL 2017, s. 23) 

Malli Ulkohalkaisija 

[mm] 

Lisäainelangan 

halkaisija 

[mm] 

Pienin 

taivutussäde 

[mm] 

Paino 

[g/m] 

Syöttönopeus 

[m/min]  

Masterliner 

Flex 

34 0,8… 1,2 150 490 30 

Masterliner 

HD 

27 0,8… 1,2 150 530 30 

Masterliner 

Maxi Flex 

34 1,2… 4,0 300 610 30 

      

Masterliner 

Maxi 

HD 

32 1,2… 4,0 300 540 30 
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3.1.7  Abicor Binzel AWDS SmartBooster 

AWDS SmartBooster on sähkötoiminen yhdellä syöttöpyöräparilla varustettu itsenäisesti 

toimiva avustava langansyöttäjä. Suositellaan käytettäväksi Masterliner langanjohtimien 

kanssa robotisoiduissa käyttökohteissa. SmartBooster on varustettu ohjelmistolla, jolla 

käyttäjä voi lennosta säätää laitteen parametrejä ja kerätä tietoa hitsausprosessista. 

Langansyöttäjää voidaan ohjata myös kaukosäätimellä USB ja Ethernet liitännän avulla. 

Asetusten säätö ja ohjaus tapahtuu kosketusnäytöltä, joka on kuvassa 18. SmartBoosterin 

syöttömoottori aktivoituu lisäainelangan kosketuksesta, jännityksestä ja hitsausprosessin 

kaarijännitteestä. SmartBoosterin tekniset tiedot esitetty taulukossa 8. (ABICOR BINZEL 

2021b) 

 

 

Kuva 18. AWDS SmartBooster, johon kiinnitetty Masterliner langanjohtimet. (ABICOR 

BINZEL 2021b) 

 

Taulukko 8. AWDS SmartBooster langansyöttölaitteen tekniset tiedot. (ABICOR BINZEL 

2021b) 

Paino ilman pakkausta [kg] 6,7 

Ulkomitat [mm] 253,5 x 304 x 300 

Laitteen taajuusvaihtoehdot [Hz] 50/60 

Syöttöjännite [V] 100… 240 

Tehon kulutus [W] 100 

Ylikuormitus suoja [A] 4A 
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4 ANALYYSI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Langansyöttöä avustavista laitteista löytyi hyvin vähän tietoa ja itse laitteita verrattuna 

robottihitsauslaitteiden valmistajiin nähden. Tietoa ja tutkimuksiin perustuvaa hyötyä 

muuten, kuin sanallisesti avustavista langansyöttölaitteista ei löytynyt. 

  

4.1 Langansyöttöä avustavien laitteiden vertailu 

Tässä kappaleessa verrataan aikaisemmin esiteltyjä laitteita keskenään teknisten tietojen 

pohjalta ja käydään läpi niiden merkittävimpiä eroja. Laitteet on kategorioitu 

rullalanganjohtimiin ja avustaviin langansyöttölaitteisiin. Keskenään vertailtavia avustavia 

langansyöttimiä ovat DLDA1 ja AWDS SmartBooster. Wire Wizardin tuotteet jätetään 

vertailun ulkopuolelle teknisten tietojen puuttumisen takia. Vertailtavia rullalanganjohtimia 

ovat Masterliner tuoteperhe, Rolliner tuoteperhe ja Wire Wizardin Guide Module Systems, 

sekä Guide Module Flex.  

 

4.1.1  Avustavat langansyöttölaitteet 

Merkittävin ero DLDA1 ja AWDS SmartBoosterin välillä on langansyöttölaitteen 

käyttövoima. DLDA1 syöttömekanismi toimii paineilmalla ja SmartBoosterin sähköllä. 

DLDA1 syöttövoima säädetään manuaalisesti paineilman painetta säätämällä, toisin kuin 

SmartBoosterissa, jossa on mahdollisuus syöttövoiman itsestään säätyvyydelle. 

SmartBooster tarjoaa myös mahdollisuuden kerätä tietoa hitsausprosessista. Ulkomitoiltaan 

DLDA1 on huomattavsti pienempi ja voidaan kiinnittää esimerkiksi suoraan 

lisäainelankatynnyriin, kuten kuvassa 11 oli esitetty. SmartBooster on ulkomitoiltaan isompi 

ja painavampi, jolloin laite suositellaan kiinnitettäväksi erilliseen telineeseen 

lisäainelankatynnyrin päälle, kuten kuvassa 19. 
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Kuva 19. AWDS SmartBooster suositeltu kokoonpano. (AWDS 2021, s. 11) 

 

4.1.1  Rullalanganjohtimet 

Rolliner ja Masterliner tuotteet ovat toisiinsa verrattuna hyvin samankaltaisia. Masterliner 

tuotteissa neljä rullaa sisältävät segmentit pystyvät kääntymään toisiinsa nähden 360 astetta 

segmentin rakenteen ansiosta, Rolliner tuotteiden yksi segmnentti sisältää kaksi tai neljä 

rullaa ja NG mallille ilmoitettu maksimikiertymä on 180 astetta metrin matkalla. Kaikkia 

Masterliner malleja saa enintään 10 metrin mittaisina ja Rolliner tuotteita 25 metrin 

mittaisina. Molempien tuoteperheiden tuotteet ovat kuitenkin tarvittaessa lyhennettävissä, 

sekä toisiinsa liitettävissä. Masterliner kevyin FLEX versio painaa 490 g/m, kun taas 

Rolliner kevyin 3G malli 150 g/m. Rolliner 3G version käytönaikaiseksi pienimmäksi 

taivutussäteeksi on ilmoitettu 70 mm ja NG, sekä tavallisten Masterliner mallien säteeksi 

150 mm. 

 

Wire Wizardin rullalanganjohtimet eroavat Rolliner ja Masterliner tuotteista merkittävästi 

käyttötarkoituksia verrattaessa. Rolliner ja Masterliner tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi 

sinällään, kun taas Guide Module System on tarkoitus yhdistää osaksi tavallista lankalinjaa 

pientä taivutussädettä vaativiin kohtin. Guide Module Flex on tarkoitettu käytettäväksi 

energiaketjun sisässä, joka voitaisi toteuttaa kuvan 20 robottisolussa. 
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Kuva 20. Robottisolu, jossa robotti asennettu nosturiin. Energiaketju kuvassa musta telaa 

muistuttava ketju. (Pemamek 2020) 

 

4.2 Langansyöttöä avustavien laitteiden käytön tarve 

Löydettyjen laitteiden toimintaperiaatetta verrattaessa matemaattiseen malliin, voidaan 

todeta niiden pyrkivän vähentämään lisäainelangan ja langanjohtimen välistä kitkaa. 

Pelkällä varsinaisella langansyöttölaitteella lisäainelankaa kelalta tai tynnyriltä vedettäessä 

lisäainelanka pyrkii etenemään lyhintä reittiä, jolloin lisäainelangan ja langanjohtimen 

kaarroksen sisäkosketuspintaan syntyy Herzian kontaktiteorian ja Eulerin köysikitkateorian 

mukainen kitkavoima. Apusyöttimellä lisäainelanka pyritään työntämään langanjohtimessa 

niin sanotusti pussille kumoten Herzian ja Eulerin teoriat, kuten kuvassa 21. 
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Kuva 21. Apusyöttäjän vaikutus lisäainelankaan langanjohtimessa. 

 

Rullalanganjohtimilla pyritään muuttamaan lisäainelangan ja langanjohtimen välinen 

liukukitka vierintävastukseksi vähentäen lisäainelangan liikuttamiseen vaadittavaa voimaa. 

WireWizardin Guide Module System tuotteilla saadaan myös määrättyä langanjohtimen 

kaarrosten taivutussäde ehkäisten muutoin perinteisessä langanjohtimessa mahdollisesti 

muodostuvia jyrkkiä kaarroksia, kuten kuvassa 22. 

 

 

Kuva 22. Perinteinen langanjohdin kiinnitettynä lisäainelankakelaan. Punaisella ympyröity 

jyrkkä kaarros langanjohtimessa. 
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Langansyöttöä avustavia laitteita edellä mainittujen perustelujen ja johtopäätösten 

perusteella olisi hyvä käyttää jo lyhyilläkin matkoilla. Pitkillä matkoilla ongelma on 

tiedettävästi ilmennyt varsinaisen langansyöttölaitteen ylikuormana, jolloin sitä on voitu 

pitää rajoittavana tekijänä langanjohtimien mitoissa ja langansyöttölaitteen, sekä 

lisäainelankakelan tai -tynnyrin etäisyydessä. 

 

4.3 Langansyöttöä avustavien laitteiden rajoitteet 

Paineilmatoimisissa apusyöttäjissä paineilmaa voidaan pitää rajoittavana tekijänä, jos 

sellaiseen ei ole mahdollisuutta. Aikaisempaan tietoon perustuen alumiinisten 

lisäainelankojen vaurioituminen työnnettäessä saattaa myös aiheuttaa ongelmia apusyöttäjän 

käytössä ja syöttövoiman säädössä. Rullalanganjohtimissa rakenne on perinteiseen 

verrattuna monimutkaisempi, minkä luulisi näkyvän myös langanjohtimen hinnassa. 

 

4.4 Jatkotutkimukset 

Löydettyjä laitteita olisi hyvä tutkia tarkemmin ja suorittaa kokeellisia testauksia erilaisilla 

kokoonpanoilla. Pitkille langanjohtimille ei tiedettävästi löydy yleispätevää ratkaisua, 

jolloin kokeellista testausta voisi pitää välttämättömänä. Robotti-integraattoreiden 

ratkaisujen selvittäminen ja langansyöttöä avustavien laitteiden tarpeellisuuden määritys 

olisi tarpeellista ja näiden pohjalta omien avustavien laitteiden kehityksen tarpeen arviointi. 
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5 YHTEENVETO 

 

 

Työssä käytiin läpi MIG/MAG hitsauksen toimintaperiaate, langansyöttölaitteen tehtävä ja 

robotisoidun MIG/MAG hitsauksen poikkeavuus käsin hitsauksesta hitsauslaitteiston osalta. 

Lisäainelangan kulkeutumista kuvaavaan Herzian kontaktiteoriaan ja Eulerin 

köysikitkateoriaan perustuvaan matemaattiseen malliin perehdyttiin ja käytiin läpi vaihe 

vaiheelta. Langansyöttöä avustavia laitteita etsittiin markkinoilta ja esiteltiin, sekä listattiin 

keskeisimmät tekniset tiedot. Laitteista saatujen tietojen pohjalta tehtiin objektiivinen 

laitevertailu perustuen teknisiin tietoihin sanallisesti. Markkinoilta löydettyjen laitteiden 

toimintaperiaatetta verrattiin matemaattiseen malliin, jolloin saatiin selville niiden 

langansyöttöön vaikuttavien positiivisten vaikutusten fysikaalinen perustelu. 

 

Langansyöttöä avustavien laitteiden käytölle löydettiin perusteluita perustuen 

matemaattiseen malliin, josta huomataan Eulerin köysikitkan kumoutuminen apusyöttäjillä 

ja kitkan väheneminen rullalanganjohtimilla. Laiteille löydettiin käyttökohteita, kuten 

rullalanganjohdinten käyttö pitkillä matkoilla, samoin apusyöttäjien. Wire Wizard 

rullalanganjohdinten käyttö energiaketjuissa ja rajoittamassa langanjohtimen kaarroksen 

taivutussädettä. Laitteiden käyttölle löydettiin myös rajoitteita, kuten paineilman tarve, 

säädettävyys ja mahdolliset lisäkustannukset. 

 

Löydettyjä laitteita ei ehditty testaamaan kokeellisesti, jolloin ei voida varmistua laitteiden 

todellisesta vaikutuksesta varsinaiselta langansyöttölaitteelta vaadittavaan lisäainelangan 

vetävään voimaan. 
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