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1

JOHDANTO

Tämän kandidaatintyön tavoite on esitellä robotisoidun TIG-hitsauksen erityispiirteet ja
sen tuoreita sovelluksia. Työn alussa käsitellään yleisesti robotisoitua kaarihitsausta ja
TIG-hitsausprosessia. Kilpailevista robotisoiduista prosesseista käsitellään MIG/MAG-,
laser- ja plasmahitsausta vertaamalla TIG-hitsaukseen. Työssä esitetään nykyhetken
teollisuusesimerkkejä robotisoidun TIG-hitsauksen hyödyntämisestä sekä pohditaan
tulevaisuuden näkymiä.
Robotisoidusta

TIG-hitsauksesta

ei

ole

paljon

julkaistua

kirjallisuutta.

Työssä

hyödynnettiin mm. artikkeleita uusista sovelluksista robotisoidussa TIG-hitsauksessa sekä
yhteydenottoja yrityksiin, jotka käyttävät robotisoitua TIG-hitsausta.
Työ on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston konetekniikan osastolle osana
valmistustekniikan kandidaatin tutkintoa esiselvitykseksi tuleville robotisoitua TIGhitsausta koskeville projekteille.

1

2

ROBOTISOITU HITSAUS

Hitsauksen automatisoinnilla pyritään parantamaan tuotannon kustannustehokkuutta,
tuottavuutta, laatua sekä työolosuhteita ja -turvallisuutta. Ammattitaitoisten hitsaajien
vaikea saatavuus on myös merkittävä syy automaation lisäämiseksi. Nykyajan tuotannon
joustavuuden

tarpeet

korostavat

robottien

merkitystä

suhteessa

muihin

automatisointitapoihin. Hitsauksen robotisointia suosivat yksinkertaiset hitsit, jotka ovat
kuitenkin liian monimutkaisia mekanisoida, sekä suuri sarjasuuruus, joka ei kuitenkaan ole
riittävä hitsausautomaatille. (Cary & Helzer 2005, s. 289; 310; Veikkolainen 1998, s. 26.)
Hitsausrobottiasemaan kuuluvat itse robotin lisäksi robotin ulkoiset liikeakselit,
hitsausvarustus, hitsauskiinnittimet, kappaleenkäsittelylaitteet, ohjelmistotekniikka sekä
turvalaitteet. Robottiaseman lisäksi tarvitaan tietenkin myös hyvin koulutettu henkilöstö.
(Holamo 2002.)

2.1

Robotit

Standardin

SFS-EN

ISO

8373

mukaan

robotti

on

automaattisesti

ohjattu,

uudelleenohjelmoitava, monikäyttöinen manipulaattori, jossa voidaan ohjelmoida kolmea
tai useampaa vapausastetta ja joka voi olla kiinteästi paikallaan tai liikkua teollisessa
automaatiosovelluksessa (Kuivanen 1999, s. 12–13).
Yleisempien robottityyppien nimitykset, rakenteet, kinemaattiset kaaviot sekä työalueet
ovat

esitettynä

kuvassa

1.

Vakiintuneita

robottityyppejä

ovat

suorakulmaiset,

kiertyväniveliset, sekä sylinteri- ja Scara-robotit. Suorakulmaisissa roboteissa kolme
ensimmäistä vapausastetta ovat lineaarisia. Portaalirobotit ovat suorakulmaisia robotteja,
joiden rakenne on tuettu nurkista palkeilla. Kiertyvänivelisten robottien kaikki
vapausasteet ovat kiertyviä ja ne ovat yleisimpiä teollisuusrobotteja. Scara-robotissa on
kolme

kiertyvää

niveltä

kokoonpanorobotteina.

ja

yksi

lineaarinen

Sylinteriroboteissa

liike.

käsivarren

Scara-robotteja
nivelet

käytetään

muodostavat

sylinterikoordinaatiston ja niissä on ainakin yksi kiertyvä nivel. (Kuivanen 1999, s. 20–21.)
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Kuva 1. Yleisimpiä robottityyppejä (Kuivanen 1999, s. 13).
Tämän päivän hitsausroboteista ehdottomasti yleisin robottityyppi on 6-akselinen
kiertyvänivelinen robotti, jonka liikkeet on toteutettu servomoottoreilla. Kyseistä
robottityyppiä kutsutaan myös nivelvarsirobotiksi. Sen vahvuus on laaja työalue ja
monipuolisuus. Työkalun voi asettaa mihin tahansa asentoon. Heikkoutena on alhainen
kuormankantokyky, josta ei hitsauksessa ole haittaa. Kuvassa 2 on esitettynä mainitun
tyyppinen teollisuusrobotti ja sen tavallisimmat komponentit. (Hiltunen & Naams 2000, s.
20; Kuivanen 1999, s. 18.)
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Kuva 2. Teollisuusrobotti ja tavallisimmat komponentit (Kuivanen 1999, s. 13).
Robotti voidaan sijoittaa radalle, jolloin liikeradasta saadaan paljon suurempi. Rata voi olla
pneumaattinen liikkuen määrättyjen paikoituskohtien välillä tai servo-ohjattu. Yleinen
ratkaisu on myös kiinnittää nivelvarsirobotti ulkoiseen portaaliin, jossa on kolme
lineaarista akselia. (Hiltunen & Naams 2000, s. 20; Kuivanen 1999, s. 183.)
Ohjaimet ovat eniten viimeaikoina kehittyneitä osia robotisoidussa hitsauksessa. Ohjaimen
suorituskyky on ratkaiseva tekijä koko robotin suorituskyvyssä. Robotin toimilaitteiden ja
rakenteen määräämä toistotarkkuus on enemmän kuin riittävä hitsaukseen ja ohjaimen
laskentateho on määräävä tekijä hitsauksessa tärkeään ratatarkkuuden. Nykyaikaiset
ohjaimet ovat jo tarpeeksi suorituskykyisiä ohjaamaan robotin lisäksi toisia laitteita, kuten
esimerkiksi toista robottia. (Hiltunen & Naams 2000, s. 20–21.)

2.2

Ohjelmointi

Nykyään

hitsausrobottien

ohjelmointi

jakautuu

opettamalla

ohjelmoimiseen

ja

etäohjelmoimiseen. Opettamalla ohjelmoimisessa käytetään käsiohjainta paikoittamaan
hitsauspoltin haluttuun asemaan, joka talletetaan muistiin. Paikoituspisteiden lisäksi
ohjelmaan lisätään muut ohjauskäskyt kuten hitsauksen aloitus ja lopetus sekä railonhaku.
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Opettamalla ohjelmoimisessa joudutaan keskeyttämään tuotanto ohjelmoinnin ajaksi.
(Hiltunen & Naams 2000, s. 22.)
Mallipohjaisessa etäohjelmoinnissa paikoituspisteet voidaan hakea hitsattavan kappaleen
CAD-mallista. Tämä on huomattavasti nopeampaa ja mahdollistaa ohjelmoimisen ilman
tuotannon

keskeyttämistä.

Ohjelman

tarkastus

voidaan

suorittaa

tietokoneella

simuloimalla. Etäohjelmointi on kehittymässä nopeampaan ja tarkempaan piirrepohjaiseen
ohjelmointiin,

jossa

ohjausjärjestelmä

huomioi

itse

prosessikohtaiset

ohjelmointivaatimukset. Esimerkiksi laipan ympärihitsauksessa ohjausjärjestelmä asettaa
oikeat parametrit ja valvoo, että polttimen asento suhteessa rataan pysyy vakiona.
(Kuivanen 1999, s. 84–85.)

2.3

Hitsausvarustus

Hitsausrobotin hitsausvarustukseen kuuluvat Holamon (2002) mukaan:
-

virtalähde

-

langansyöttöyksikkö

-

poltin

-

polttimen puhdistusyksikkö

-

polttimen vaihtoyksikkö

-

liityntä robotin ohjaukseen.

Polttimen

puhdistusyksikössä

vaihtoyksikkö

mahdollistaa

on

yleensä

hitsausrobotin

myös
käytön

langankatkaisulaite.

Polttimen

myös

termiseen

esimerkiksi

leikkaukseen ja jäysteen poistoon. (Hiltunen & Naams 2000, s. 22.) Polttimen
puhdistusyksikkö koskee vain MIG/MAG-hitsausta.

2.4

Hitsauskiinnittimet

Hitsauskiinnittimien suunnittelu on hyvin tärkeä osa robotisoidun hitsauksen kannattavalle
toteuttamiselle. Robotisoidussa hitsauksessa hitsattavat osat on pystyttävä paikoittamaan
tarkasti ja kiinnityksen tulee olla tukeva. Kiinnitys tulee onnistua riittävän nopeasti.
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Hitsausvirran kulku tulee olla hyvin huomioitu. Kiinnityksellä tulisi pyrkiä paikoitukseen,
jossa

voidaan

hitsata

parhaimmassa

mahdollisessa

asennossa.

Luonnollisesti

luoksepäästävyyden huomioiminen on erityisen tärkeää. (Lipnevicius 2008.)
Yksinkertaisimmat kiinnittimet ovat manuaalisia puristimia, joilla voidaan joustavasti
kiinnittää esimerkiksi pienien sarjojen tai koeajojen kappaleet. Tämä vaatii kuitenkin
paljon työtä. Suurilla sarjoilla kiinnittimet voivat olla monimutkaisia laitteita, joissa
kiinnitys tapahtuu hydraulisesti tai pneumaattisesti. Suurilla kappaleilla voidaan tarvita
erillinen silloituskiinnitin, jossa kappaleet silloitetaan manuaalisesti. Kiinnitys voi tapahtua
myös kaksivaiheisesti siten, että robotti suorittaa silloituksen minkä jälkeen kiinnittimestä
poistetaan ne osat, jotka estävät hitsattaviin kohteisiin pääsyn. Kiinnittimien suunnittelu ja
valmistus tuo kustannuksia, jotka rajoittavat merkittävästi robottihitsauksen kannattavuutta
pienillä erillä. (Lipnevicius 2008; Ahola 1988, s. 31–32.)

2.5

Kappaleenkäsittely

Hitsausrobotin työaluetta, luoksepäästävyyttä ja parhaan hitsausasennon saavuttamista
voidaan parantaa merkittävästi kappaleenkäsittelylaitteilla. Käsittelylaitteiden tulee olla
yhteen sopivia robotin ohjaimen kanssa. Yksinkertainen kappaleenkäsittelijä on
yksiakselinen hitsauspöytä, joka pyörittää siihen kiinnitettyä kappaletta. Pyörimisakseli voi
olla vaaka- tai pystytasossa. Vastapöydissä on kantavuuden parantamiseksi kaksi toisiaan
vastakkain olevaa käsittelypöytää, joiden välille kappale kiinnitetään. Kaksiakselisissa
hitsauspöydissä on nimensä mukaisesti kaksi akselia, jolloin pyöritysakseli voidaan asettaa
optimiasentoon parhaimman hitsausasennon saavuttamiseksi. Käsittelylaitteisto voi olla
kaksiasemainen, jolloin voidaan purkaa ja kuormata toista puolta hitsauksen ollessa
käynnissä. Kuvassa 3 on esitetty erilaisia kappaleenkäsittelijöitä. (Cary & Helzer 2005, s.
299–302.)
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Kuva 3. Kappaleenkäsittelylaitteita robotisoituun hitsaukseen: a) 1-akselinen hitsauspöytä,
b) kaksiasemainen vastapöytä, c ja d) vastapöytä, e) kaksiasemainen vastapöytä, f) 2akselinen hitsauspöytä ja g) 2-akselinen vastapöytä (Cary & Helzer 2005, s. 302).

Saatavilla on miehittämättömän tuotannon mahdollistavia joustavia automatisoituja
hitsaussoluja, joissa on automaattivarasto, jonne hitsattavat kappaleet kuormataan
paletteihin. Järjestelmä kuljettaa itse paletit hitsausrobotille. Paletteihin liitetyissä
tunnisteissa on kunkin kappaleen hitsausohjelma, jonka mukaan hitsaus suoritetaan.
Kehitteillä on ollut myös järjestelmä, jossa hitsausrobotin apurobotti paikoittaisi
silloituksen ajaksi hitsattavat osat. Apurobotti voisi myös suorittaa puhdistusta,
viimeistelyä, kevyttä koneistusta sekä osien taivutuksen särmäyspuristimella juuri ennen
hitsausta. (Leino 1999, s. 12–13.)
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2.6

Railonhaku ja -seuranta sekä hitsausprosessin hallinta

Hitsattavien railojen sijainnissa ja geometriassa esiintyy aina poikkeamia, joita tulee
kompensoida automaattisella säädöllä. Poikkeamat johtuvat virheistä osavalmistuksessa,
esikokoonpanossa, kappaleen kiinnityksessä ja robotin paikoittumisessa. Robotisoidussa
hitsauksessa

usein

välttämätön

railonhaku

suoritetaan

yleensä

hitsauspolttimeen

kiinnitetyllä hakupinnalla tai kärjellä, jolla kosketetaan kappaletta eri suunnista. Robotti
tunnistaa kontaktin sähköisesti ja laskee sijainnin muutoksen ohjelmoituun verrattuna.
MIG/MAG-hitsauksessa kosketuskärkenä voi toimia katkaistu lisäainelanganpää tai
kaasuholkki. (Jernström 1997, s. 42–43; Hiltunen & Naams 2000, s. 22.)
Yleisin railonseurantamenetelmä robotisoidussa hitsauksessa perustuu valokaaren virran
muutosten tarkkailuun, kun poltinta vaaputetaan. Menetelmä ei kuitenkaan sovellu TIGhitsausprosessille tai ohuiden materiaalien hitsaukseen. (Jernström 1997, s. 43.)
Optiset

railonseurantamenetelmät

jakaantuvat

strukturoituun

valoon,

lasersäteen

pyyhkäisyyn ja sulan tarkkailuun perustuviin menetelmiin. Strukturoidun valon
menetelmässä kohdistetaan laservalojuova polttimen etupuolelle railoon. Valojuovaa
tarkastellaan vinosta kulmasta kameralla, jolloin havaittu juova muuttaa muotoaan ja
paikkaansa kameran kuvakentässä railon geometrian ja sijainnin perusteella. Kuvaa
ohjelmallisesti
liikeohjelmaan.

analysoimalla
Kuva

railonseurantamenetelmää.

4

voidaan

tehdä

havainnollistaa
Lasersäteen

reaaliaikaisesti
strukturoituun

pyyhkäisyyn

muutoksia
valoon

perustuvissa

robotin

perustuvaa
menetelmissä

lasersädettä poikkeutetaan polttimen edellä railossa samalla mitaten heijastuneen säteen ja
lähetyskohdan etäisyyttä kolmiomittausperiaatteella. Jokaisella poikkeutuksella saadaan
syvyysprofiili, jossa näkyvät railon geometria ja sijainti. Kuva 5 havainnollistaa lasersäteen
pyyhkäisyyn perustuvaa railonseurantamenetelmää. (Jernström 1997, s. 41.)
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Kuva 4. Strukturoituun valoon perustuva railonseurantamenetelmä (Pires & Loureiro &
Bolmsjö 2005, s. 110).

Kuva 5. Lasersäteen pyyhkäisyyn perustuva railonseurantamenetelmä (Pires et al. 2005, s.
110).
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Sulan tarkkailuun perustuvat railonseurantamenetelmät ovat vielä laboratorioasteella.
Optisella anturoinnilla voidaan saada railonhaku ja -seurantatoimintojen lisäksi
adaptiiviseen säätöön tarvittavia tietoja kuten hitsausrailon tilavuus ja hitsipalonmuoto.
Optiset anturit soveltuvat suurille hitsausnopeuksille ja kapeille I-railoille toisin kuin
kaaren läpi tapahtuvat menetelmät. Huonoina puolina niillä on luoksepäästävyyden ja
polttimen liikuttelukyvyn heikkeneminen. (Hiltunen & Naams 2000, s. 22; Jernström 1997,
s. 43.)
Jos hitsausrailojen poikkeamia ei voida pitää tarpeeksi pieninä, tulee myös hitsausarvoja
säätää automaattisesti reaaliajassa, jotta hitsin laatu pysyisi vaaditulla tasolla. Järjestelmät
havaitsevat poikkeamat ja tekevät havaintojen perusteella säätöjä hitsausparametreihin.
Teollisessa käytössä olevat järjestelmät perustuvat lähinnä railontilavuutta mittaaviin
optisiin antureihin. Hitsausparametrien säätöjärjestelmien käyttöä rajoittaa niiden hinta ja
joustamattomuus, mikä johtuu hitsausprosessien monimutkaisuudesta. (Jernström 2002, s.
15–17.)

2.7

Turvalaitteet

Hitsauksesta aiheutuva säteily, hitsaussavut ja melu aiheuttavat vaaroja ihmisten
terveydelle, mutta hitsausrobotille niistä ei ole haittaa. Henkilöiden suojaksi säteilyä
vastaan voidaan rakentaa suoja-aita UV-suojauksella ja hitsaussavut voidaan poistaa
kohdeilmanpoistolla tai rajaamalla työtila muusta tilasta. (Kuivanen 1999, s. 168.)
Itse robottijärjestelmä aiheuttaa riskejä, joita pitää vähentää poistamalla läsnäoloa vaatia
tehtäviä robotin vaaravyöhykkeillä ja vähentämällä vaara-alueella työskentelyn vaaroja.
Yleinen tapa estää ja valvoa pääsyä robotin toiminta-alueelle on aidata alue ja käyttää
kulkureiteillä valoverhoja tai rajakytkimin varustettuja portteja. Robottisolussa tulee olla
hätäpysäytin.

Kaarihitsausrobottisolussa

joudutaan

toimimaan

vaaravyöhykkeellä

esimerkiksi opettamalla ohjelmoitaessa, jolloin käytetään turvanopeutta. (Kuivanen 1999,
s. 166–171.)
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3

TIG-HITSAUS

TIG-hitsaus on kaarihitsausta sulamattomalla volframielektrodilla. Lyhenne TIG tulee
englannin kielen sanoista Tungsten Inert Gas arc welding. Prosessi tunnetaan monissa
englanninkielisissä maissa myös kirjainyhdistelmänä GTAW, eli Gas Tungsten Arc
Welding, sekä saksankielisissä WIG, eli Wolfram-Inertgasschweissen. (Lukkari 2002, s.
249.)
TIG-hitsauksessa valokaari palaa volframielektrodin ja perusaineen välissä kuvan 6
mukaisesti. Valokaaren lämpö sulattaa perusainetta ja mahdollisesti käytettävää lisäainetta.
Prosessia käytetään myös ilman lisäainetta sulattaen vain perusainetta. Käsinhitsauksessa
lisäaine syötetään sulaan yleensä erikseen toisella kädellä käyttäen suoraa 1000 mm pitkää
hitsauslankaa. Automatisoiduissa ratkaisuissa langansyöttölaitteisto syöttää lisäaineen
sulaan. (Lukkari 2002, s. 249.)

Kuva 6. TIG-hitsauksen periaate (Lukkari 2002, s. 249).
Valokaarta ympäröi inertti suojakaasu. Yleisimmin käytetään argonia, jolla saavutetaan
hyvät suojausominaisuudet, vakaa valokaari myös vaihtovirralla ja helppo valokaaren
sytyttäminen.

Käytettäessä heliumia saavutetaan parempi tunkeuma, suurempi

hitsausnopeus ja matalampi hitsipalko, mutta suojaus on heikompaa kuin argonilla johtuen
heliumin keveydestä. Heliumia käytettäessä valokaari ei ole yhtä vakaa ja helppo sytyttää
kuin argonilla. Argonia ja heliumia sekoittamalla voidaan yhdistellä molempien hyviä
ominaisuuksia. Näitä seoksia käytetään lähinnä kuparia ja alumiinia hitsatessa.
Austeniittisia ruostumattomia teräksiä hitsatessa 5–15 % vetyseostus argonissa
11

mahdollistaa paremman hitsausnopeuden ja tunkeuman, sekä pinnasta tulee kirkas. Tätä
käytetään mm. putkien valmistuksessa hitsattaessa pituushitsejä. Yksi TIG:n haittapuolista
on juuren suojauksen tarve päittäisliitoksissa. Juuren suojaukseen käytetään puhdasta
argonia tai formierkaasua, jossa on 88 % typpeä ja 12 % vetyä. Jälkimmäinen soveltuu
vain pienehköjen putkien suojaukseen, koska se on palavaa. (Lukkari 2002, s. 264–265.)
TIG-hitsauksella saadaan oikealla suoritustekniikalla ja parametreilla erittäin hyvälaatuisia
hitsejä. Kuona- ja oksidisulkeumia ei muodostu. Hitsit ovat myös sileitä ja puhtaita. TIGhitsausprosessi on tosin arka epäpuhtauksille. Epäpuhtaudet aiheuttavat huokoisuutta.
Hitsiin syntyy volframisulkeumia, jos hitsataan liian pienellä elektrodilla suhteessa virtaan
tai elektrodi vaurioituu huonossa kaaren sytytyksessä. Puutteellinen juuren suojaus ja veto
voivat aiheuttaa oksidoitumista ja huokoisuutta. (Cary & Helzer 2005, s. 74–75.)
TIG-hitsaus soveltuu kaikille sähköä johtaville hitsattaville materiaaleille. Sitä käytetään
lähinnä alle 6 mm:n ainepaksuuksilla ja pohjapalkojen hitsaukseen, koska sen käyttöä
rajoittaa huono tuottavuus. Eniten TIG-hitsausta käytetään alumiinin ja ruostumattomien
terästen hitsaukseen, mutta seostamattomia ja niukkaseosteisia teräksiäkin hitsataan, jos
hitsiltä vaaditaan hyvin korkeaa laatua. Prosessilla voidaan hitsata hyvinkin ohuita, jopa
0,1 mm:n vahvuisia materiaaleja. (Lukkari 2002, s. 256–257.)
Valokaari sytytetään raapaisu-, kontakti- tai kipinäsytytyksellä. Raapaisusytytyksessä
valokaari sytytetään hitsauspuikon tapaan raapaisemalla, jolloin on suuri riski elektrodin
vaurioitumiselle ja volframisulkeumalle. Kontaktisytytyksessä elektrodi asetetaan kiinni
työkappaleseen, jonka jälkeen kytketään hitsausvirta ja nostetaan elektrodi irti kappaleesta,
jolloin

valkokaari

syttyy.

Kontaktisytytyksessä

elektrodin

vaurioitumisriski

on

huomattavasti pienempi. Kipinäsytytys tapahtuu korkealla jännitteellä ja taajuudella, kun
elektrodia pidetään muutaman millimetrin päässä työkappaleesta. Elektrodi ei vaurioidu
kipinäsytytyksessä, ja se onkin yleisin menetelmä. Haittana on suurtaajuuskipinän
aiheuttama häiriö. (Lukkari 2002, s. 253.)
TIG-hitsauksessa käytetään jatkuvaa tai pulssitettua tasavirtaa elektrodi kytkettynä
miinusnapaan yleensä kaikilla muilla paitsi alumiiniseoksilla ja magnesiumilla, jolloin
hitsataan vaikeasti sulavasta oksidikalvosta johtuen vaihtovirralla. Ohuiden alumiinien
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hitsauksessa voidaan käyttää plusnapaista elektrodia, jolla oksidikalvo saadaan rikottua,
mutta plusnapaisuutta rajoittaa huonontunut elektrodin virransietokyky. (Lukkari 2002, s.
252–253.)
Elektrodin ominaisuudet kuten valokaaren vakaus, kestoikä ja virrankestävyys riippuvat
elektrodin seoksesta, halkaisijasta, kärjen muodosta ja teroituskulmasta sekä hiontajäljistä.
TIG-elektrodit ovat volframia tai volframiseoksia, koska elektrodilta vaaditaan korkeaa
sulamislämpötilaa. Toriumseosteiset elektrodit soveltuvat parhaiten tasavirtahitsaukseen,
mutta niiden vaihtovirtahitsauksessa tarvittava palloutumiskyky on huono. Puhtaasta ja
zirkoniumseostetusta

volframista

valmistettuja

elektrodeja

käytetään

vaihtovirtahitsaukseen niiden hyvän palloutumisominaisuuden vuoksi. Lantaaniseosteiset
elektrodit soveltuvat sekä tasa- että vaihtovirtahitsaukseen. Elektrodin halkaisija riippuu
virran suuruudesta, eli mitä suurempi virta sitä suurempi elektrodi. Vaihtovirralla
elektrodien tulee olla paksummat. Yleisimmät elektrodin halkaisijat ovat 1,6, 2,4, ja 3,2
mm. Elektrodin kärki hiotaan kartiomaiseksi. Kärkikulma on yleensä 30–120º riippuen
hitsausvirrasta. Suuremmilla virroilla tulee olla suurempi kärkikulma, koska se vaikuttaa
kärjen virrankestävyyteen. Kärkikulma vaikuttaa hitsin muotoon siten, että terävällä
kärjellä saadaan kapeampi ja syvempi tunkeuma. Kärki tulee hioa pituussuuntaisesti ja
tarpeeksi sileäksi, jotta kaari olisi vakaa. Vaihtovirtaa varten elektrodin pää viistetään ja
jätetään tylpäksi, jotta kärki muodostuisi sopivalla virralla puolipallon muotoiseksi.
(Lukkari 2002, s. 262–263.)
TIG-hitsauksesta on
sovellettuja

useita erikoissovelluksia.

erikoisprosesseja

ovat

Myös

robotisoidussa hitsauksessa

TIG-kuumalanka-

ja

A-TIG-hitsaus.

Kuumalankahitsauksessa langansyöttölaitteen syöttämä lanka kuumennetaan erillisellä
virtalähteellä lähelle sulamispistettä ennen sulaa. Tämä lisää hitsauksen tuottavuutta, joten
sillä hitsataankin paksuseinäisiä putkia ja lieriöitä. A-TIG-hitsaus on TIG-hitsausta
käyttäen tunkeumaa lisäävää jauhetta, joka levitetään ennen hitsausta hitsattavan railon
päälle asetoniin sekoitettuna pastana tai suihkeena. Aine kurouttaa valokaarta, jolloin
voidaan hitsata ruostumatonta terästä jopa 12 mm:n paksuisia levyjä yhdellä palolla Irailoa käyttäen. Jauheita on alumiinille, titaanille, seostamattomille/niukkaseosteisille ja
ruostumattomille teräksille. (Lukkari 2002, s. 262–263; Veikkolainen et al. 1997, s. 34.)
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4

KILPAILEVIA ROBOTISOITUJA HITSAUSPROSESSEJA

MIG/MAG-hitsaus on metallikaasukaarihitsausta, jossa valokaari palaa jatkuvasti syötetyn
lisäainelangan ja työkappaleen välissä. Kuva 7 on MIG/MAG-hitsauksen periaatekuva.
MAG-hitsauksessa suojakaasu on aktiivinen, ja sitä käytetään terästen hitsaamiseen. MIGhitsauksessa käytetään suojakaasuna inerttiä suojakaasua, ja sitä käytetään yleensä
materiaaleilla, jotka eivät ole terästä kuten alumiini ja titaani. Pulssi-MIG/MAGhitsauksessa hitsausvirta on pulssitettu, mikä mm. helpottaa ohutlevyjen hitsausta.
MIG/MAG-hitsauksella voidaan hitsata materiaaleja jopa 0,8 mm aineenvahvuudesta
ylöspäin

eikä

aineenvahvuudella ole käytännössä

ylärajaa.

Prosessi

on

hyvin

automatisoitavissa. Lähes kaikki robotisoitu kaarihitsaus suoritetaan MIG/MAGprosessilla. (Lukkari 2002, s. 159; 172; 176–177.)

Kuva 7. MIG/MAG-hitsauksen periaate (Lukkari 2002, s. 159).
Plasmahitsaus on TIG-hitsauksen tavoin hitsausta sulamattomalla volframielektrodilla.
Plasmahitsauksessa lämmönlähteenä käytetään valokaaren muodostamaa plasmaa.
Plasmakaari sytytetään pilottikaarella, joka palaa elektrodin ja suuttimen välissä ionisoiden
suuttimesta virtaavaa plasmakaasua. Kun muodostunut plasma koskettaa työkappaletta
syntyy sähköinen silta, jota pitkin pääkaari syttyy. Kuvassa 8 on plasmapolttimen periaate.
Plasmapolttimessa elektrodi on turvassa polttimen sisällä. Plasmahitsauksella energiatiheys
on tarpeeksi korkea sulattavan hitsauksen lisäksi myös lävistävään hitsaukseen. Erityisesti
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robotisoituihin sovelluksiin sopiva prosessi on jauheplasmahitsaus, jossa hitsaus
suoritetaan yleensä sulattavana hitsauksena ja lisäaine syötetään jauheena suojakaasun
joukossa. Jauheplasmapoltin on pienikokoinen ja siten luoksepäästävyys on hyvä.
Perinteiseen plasmahitsaukseen verrattuna jauheplasmalla on pienempi tuottavuus ja
virrankestokyky. Robotisoitua jauheplasmahitsausta käytetään erityisesti ohutseinämäisten
kappaleiden hitsaukseen. (Lukkari 2002, s. 272; 279; Jernström 1997, s. 7; 10.)

Kuva 8. Plasmahitsauspolttimen periaate (Jernström 1997, s. 12).
Laserhitsauksessa käytetään tarkkaan fokusoitua lasersädettä joko lävistävään tai
sulattavaan hitsaukseen. Laserhitsaus on perinteisiä hitsausprosesseja huomattavasti
nopeampi ja tarkempi. Hitsien laatu on erinomaista. Sillä pystytään myös hitsaamaan
monipuolisemmin eri materiaaleja, railomuotoja ja eripariliitoksia. Laserhitsauksen käyttöä
rajoittaa korkea hankintahinta sekä monesti vaadittava koko tuotannon uudelleenjärjestely.
Railoilta ja niiden sijainnilta vaaditaan todella suurta tarkkuutta. (Kujanpää & Salminen &
Vihinen 2005, s. 157; 173; 335.)

5

TIG-HITSAUKSEN ROBOTISOINNIN ERITYISPIIRTEET

TIG-prosessia käytetään usein hitsaamiseen ilman lisäainetta. Lisäaineen syöttö on ollut
haasteellista robotisoidussa TIG-hitsauksessa. Perinteisesti lisäaine on pitänyt suunnata
hitsisulaan kohtisuorasti hitsiin nähden, jolloin polttimen luoksepäästävyys on heikentynyt
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oleellisesti. Nykyään on kuitenkin menetelmiä, joilla lisäaineen syöttö ei rajoita polttimen
asentoa. (Fortain & Rimano & Vaidya 2008, s. 38.)
TIG-prosessi vaatii suurempaa tarkkuutta polttimen paikoitukseen, kuin MIG/MAGhitsauksessa. Volframielektrodin ja perusaineen etäisyys on pieni, joten on olemassa riski
kosketuksesta aiheutuvaan elektrodin vaurioitumiseen ja hitsauksen pysähtymiseen. TIGhitsauksessa hitseistä tulee myös kapeampia kuin MIG/MAG-hitsauksella, joten polttimen
paikoitus on senkin takia oltava tarkempaa. Nykyaikaisilla hitsausroboteilla ei kuitenkaan
ole ongelmia päästä riittävään tarkkuuteen, mutta vaatimuksiksi muodostuu tarkka
osavalmistus, kiinnitys ja ohjelmointi sekä railonhaku. Etäohjelmoinnilla pystytään
ohjelmoimaan vaikeatkin liitosmuodot, kuten putkiyhteen liitos tarkasti myös siten, että
poltin pysyy samassa asennossa railoon nähden. (Anderson 1987, s. 45–46; Fortain et al.
2008, s. 44; Jernström 1997, s. 43.)
Railonhaussa voidaan käyttää sähköistä kosketuskytkintä. Tämä ei eroa MIG/MAGhitsauksesta

muuten

kuin

siinä,

että

MIG/MAG-hitsauksessa

voidaan

käyttää

kosketuspintana kaasuholkkia tai lisäainelangan päätä. (Jernström 1997, s. 43.)
TIG-hitsauksessa valokaaren läpi tapahtuva polttimen sijainnin automaattinen säätö on
MIG/MAG-prosessista poiketen jännitteen muutoksiin perustuva. Säätöä käytetään
elektrodin ja työkappaleen etäisyyden vakioina pitämiseen. Liitoksen keskikohdan
seuraaminenkin olisi mahdollista, jos hitsattaisiin tarpeeksi suuria railoja, joissa on
muutosta korkeudessa. Jos tarvitaan railon keskikohdan seurantaa, tulee käytännössä
käyttää optisia menetelmiä. Railonseurantaa ei kuitenkaan tarvita, jos tuotteet ovat pieniä,
tarkasti valmistettuja ja hyvin kiinnitettyjä. (Lane 1987, s. 188; Jernström 1997, s. 43.)
Volframielektrodin etäisyys työkappaleeseen sekä elektrodin paksuus ja teroituskulma
vaikuttavat voimakkaasti hitsausparametreihin ja hitsin muotoon. Elektrodia joudutaan
vaihtamaan elektrodin vaurioituessa ja vaihdettaessa hitsattavia materiaaleja siten, että
hitsataan erisuuruisella tai -tyyppisellä virralla. Elektrodin vaihto vie aikaa ja vaihtelut
elektrodin sijoittamisessa ja terän muodossa ovat mahdollisia. Perinteisesti elektrodi on
vaihdettu käsin, mutta vaihto tapahtuu nopeimmin ja tarkimmin elektrodinvaihtoyksiköllä.

16

Koska TIG-hitsausprosessi on roiskeeton, ei tarvita MIG/MAG-hitsauksessa tarpeellista
polttimen puhdistusyksikköä. (Fortain et al. 2008, s. 38–43.)
Hitsausroboteilta vaaditaan sytytyksen takia suurtaajuussuojausta. Myös läheisyydessä
olevat herkät laitteet tulee olla suojattu. Valokaaren sytyttäminen vaikeuttaa robotisointia
myös sillä, että valokaaren syttyminen ja sen ylläpitäminen ei aina ole luotettavaa.
Nykyään joissakin kaupallisissa robottisovelluksissa käytetään myös kontaktisytytystä.
(Fortain et al. 2008, s. 44; Panasonic Factory Solutions Company of America 2008.)

6

TUOREITA TIG-HITSAUSROBOTTISOVELLUKSIA

Robotisoidun TIG-hitsauksen uusilla sovelluksilla on pyritty parantamaan TIG-hitsauksen
heikkouksia kuten hitsausnopeutta ja tuottavuutta. Uusien TIG-virtalähteiden kehitys on
myös vähentänyt jälkikäsittelyn tarpeellisuutta myös alumiinin robotisoidussa hitsauksessa.

6.1

TOPTIG

TOPTIG on uusi TIG-hitsausmenetelmä, jossa lisäaine syötetään polttimen kaasusuuttimen
läpi valokaaren kuumaan osaan lähelle elektrodin kärkeä. Kuvasta 9 näkee TOPTIGpolttimen periaatteen. Lisäaine sulaa nopeammin, jolloin päästään suurempaan
tuottavuuteen ja hitsausnopeuteen. Polttimen asento ei myöskään ole rajoitettu
lisäainelangan syöttösuunnasta. Polttimen koko on paljon pienempi kuin tavanomaisella
langansyötöllä varustetun polttimen, koska uudessa prosessissa lanka syötetään jyrkässä
kulmassa. Luoksepäästävyys on siis parempi perinteiseen polttimeen verrattuna. (Fortain et
al. 2008, s. 38.)
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Kuva 9. TOPTIG-polttimen periaate (Air Liquide 2008).
Prosessissa lisäaine siirtyy langansyöttönopeudesta riippuen joko pisaramaisesti tai
jatkuvana siltana. Jatkuvan aineensiirtymisen alue on kapea, mutta äänen muuttumisen
takia helposti löydettävissä. Kun lisäaine siirtyy jatkuva siltana, prosessi on hyvin vakaa ja
päästään maksimihitsausnopeuteen. Tunkeuman hallinta on myös helpointa. Hitseistä tulee
tasaisia ja kapeita. Jatkuvassa aineensiirtymisessä valokaaren sytyttäminen on vakaampaa
sekä elektrodin vaurioitumisen riski on pienempi kuin pisaramaisessa. (Fortain et al. 2008,
s. 39.)
Pisaramaisessa aineensiirtymisessä lisäainelangan päähän muodostuu pisara, joka irtoaa
langasta sulaan painovoiman ja pintajännityksen vaikutuksesta. Pisaran koko on suurempi
pienemmillä langansyöttönopeuksilla. Etuina ovat puhtaat ja mikrorakenteeltaan
tasalaatuiset hitsit, koska pisaran siirtyminen aiheuttaa värähtelyä hitsisulassa mikä
puhdistaa ja sekoittaa sulaa. Pisaramaisella aineensiirtymisellä voidaan hitsata pienemmillä
virroilla kuin jatkuvalla aineensiirtymisellä. Hitsipaloista tulee suurempia. Pienellä
langansyöttönopeudella tapahtuva suuripisarainen aineensiirtyminen soveltuu erityisesti
alumiiniseoksille. Kuvassa 10 on esitettynä pisaramainen ja jatkuva aineen siirtyminen.
(Fortain et al. 2008, s. 39.)
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Kuva 10. Aineensiirtymätyypit, elektrodin ja lisäainelangan etäisyys EWD sekä elektrodin
ja työkappaleen etäisyys EWPD (Fortain et al. 2008, s. 39).
TOPTIG-prosessissa lisäainelangan ja elektrodin välinen etäisyys on hyvin merkittävä
parametri, joka vaikuttaa kaikkiin muihin hitsausarvoihin. Etäisyyden tulisi olla 1–1,5
kertaa langan halkaisija. Elektrodin muodon ja mitan tarkkuus ei ole ainakaan pienempi
perinteiseen prosessiin verrattuna. Kuva 10 havainnollistaa elektrodin ja lisäainelangan
välisen sekä elektrodin ja työkappaleen välisen etäisyyden. (Fortain et al. 2008, s. 40.)
Elektrodeina käytetään normaalin TIG-prosessin suositusten mukaisia elektrodeja tosin 1,8
mm:n elektrodeilla lämpölaajenemisen aiheuttama muutos elektrodin ja lisäainelangan
välillä voi aiheuttaa ongelmia. TOPTIG-polttimessa elektrodin vaihto on toteutettu
irrotettavalla elektrodinpitimellä. Lisälaitteena saatavassa elektrodin vaihtoyksikössä on
enimmillään seitsemän elektrodinpidintä elektrodeineen, ja elektrodin vaihto tapahtuu 15
sekunnissa. Operaattorin tulee hioa elektrodi ja säätää elektrodin asema elektrodipitimessä.
Tyypillinen elektrodin ja työkappaleen välinen etäisyys on noin 3 mm. Kuvassa 11
elektrodin vaihtoyksikkö on vaihtamassa elektrodinpidintä elektrodeineen. (Fortain et al.
2008, s. 40.)
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Kuva 11. Elektrodin vaihtoyksikkö (Air Liquide 2008).
TOPTIG-prosessi kehitettiin sellaisille ohutlevytuotteille, joissa MIG/MAG-hitsaus ei ole
soveltuva sekä erityisesti galvanisoidun ohutlevyteräksen juottamiseen autoteollisuudessa.
Juottamisessa TOPTIG:n suorituskyky on muuten hyvin samanlainen MIG-juoton kanssa,
mutta TOPTIG:lla palon muoto pysyy parempana hitsattaessa liitoksia, joiden sijainnissa
on lievä poikkeama. Juottaminen alumiinipronssilla, jolla on paremmat mekaaniset
ominaisuudet kuin yleisesti käytetyllä piipronssilla, onnistuu myös ilman roiskeita, jotka
ovat aiheuttaneet ongelmia MIG-juottamisessa. (Fortain et al. 2008, s. 42–44.)
Lyhyillä hitseillä TOPTIG:n etuna on hitsin alkukohdan luotettava riittävä tunkeuma, joka
on haasteellista MIG/MAG-hitsauksessa. Hitsit ovat roiskeettomia ja tasaisia, jolloin ei
tarvita puhdistusta tai hiontaa. Muodonmuutokset ovat hyvin vähäisiä. Prosessia on
sovellettu onnistuneesti galvanoidun teräksen juottamiseen piipronssilla autoteollisuudessa
sekä ruostumattomien terästen ja alumiinin hitsaukseen elintarvike-, huonekalu- ja
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polkupyöräteollisuudessa. Prosessia tullaan todennäköisesti hyödyntämään myös monissa
muissa sovelluksissa kuten esimerkiksi pinnoittamisessa. (Fortain et al. 2008, s. 43–44.)

6.2

TIP TIG

TIP TIG on menetelmä, jossa lisäainelangan syöttöön lisätään edestakainen liike. Langan
oskilloinnilla hitsisulaan tuodaan kineettistä energiaa, minkä ansiosta hitsausnopeus
voidaan jopa kolminkertaistaa. Hitseistä tulee siistejä ja roiskeettomia, joten hitsejä ei
tarvitse jälkikäsitellä. Huurujen muodostuminen on vähäisempää. Oskilloinnin ansiosta
hitsien metallurgiset ja mekaaniset ominaisuudet paranevat. TIP TIG soveltuu kaikkiin
hitsausasentoihin. (Wilson 2007, s. 462–463.)
TIP TIG-laitteisto on pohjimmiltaan vain langansyöttölaite, joka liitetään normaaliin TIGhitsausjärjestelmään. TIP TIG-laitteiston hankinta lisää robottihitsausjärjestelmän hintaa 4–
12 %, joten pienellä lisäpanostuksella päästään moninkertaiseen tuottavuuteen. Järjestelmä
on helppo asentaa ja käyttö vaatii vain vähän koulutusta. Langansyöttönopeutta ja
oskillointia voidaan säätää erikseen täysin portaattomasti. (Wilson 2007, s. 462–463.)
TIP TIG soveltuu kaikille TIG-hitsattaville materiaaleille. Sitä sovelletaan jo ainakin
autoteollisuudessa ohutlevyosien valmistuksessa. Menetelmän käyttö tulee todennäköisesti
lisääntymään ohutlevysovelluksissa, joissa MIG/MAG-hitsauksen kanssa on laatuongelmia
tai jälkikäsittely aiheuttaa kustannuksia. Taulukossa 1 on hitsauskustannusten vertailu
tavanomaisen TIG:n, pulssi-MIG:n ja TIP TIG:n välillä. Laskelmissa on laskettu yhtä
hitsattua metriä koskevat kustannukset. Vaihtamalla TIP TIG pulssi-MIG:n tilalle päästään
noin 20 % kustannussäästöihin. (Wilson 2007, s. 462–463.)

Taulukko 1. Hitsauskustannukset yhtä metriä kohti eri prosesseilla (Wilson 2007, s. 463).
Prosessi

Ruostumaton teräs

Alumiini

TIG

10,9 €

11,2 €

Pulssi-MIG

4,2 €

4,5 €

TIP TIG

3,3 €

3,6 €

21

6.3

Alumiinin kylmähitsaus

Alumiinia hitsattaessa hitsien jälkityöstö aiheuttaa suuren osan kustannuksista ja työajasta
myös TIG-prosessilla. Korkeat ja epätasaiset hitsikuvut on monissa työkohteissa hiottava.
Manuaalisesti suoritettuna hiontapöly altistaa työntekijät hengitystiesairauksille. (Ojala
2008.)
Alumiinin kylmähitsauksessa liitettävien pintojen lämpötila pysyy huomattavasti
normaalia TIG-hitsausta alemmalla tasolla. Alumiinin oksidikerros saadaan rikottua
voimakkaalla mutta lyhytkestoisella virtapulssilla. Pulssitaajuus ja hitsausvirta pidetään
pienenä; pulssitaajuuden arvo on alle 30 Hz, ja hitsausvirta on alle 80 A. Hitsin
jäähtyminen tapahtuu nopeasti, jolloin hitsiliitoksesta tulee tasalaatuinen ja hitsaus on
nopeaa. Jälkityöstöä ei tarvita, koska hitseistä tulee tasaisia ja matalakupuisia. Hitsauksen
tulee olla automatisoitu, jotta edut saavutetaan. (Ojala 2008.)
Laitteisto poikkeaa normaalista robotisoidusta TIG-hitsauslaitteistosta vain virtalähteen
osalta.

Lisäaineenkäyttö on tarpeen vain, jos liitettävien kappaleiden ilmaraot ovat

huomattavan suuria. (Ojala 2008.)

7

ROBOTISOITUA TIG-HITSAUSTA YRITYKSISSÄ

Robotisoitua TIG-hitsausta käytetään teollisuudessa hitsien hyvän ulkonäön ja laadun
vuoksi. Tuotteet ovat lähinnä pieniä ohutlevytuotteita. Tehokkuuden lisäämiseksi on
panostettu kappaleenkäsittelyyn.

7.1

Oy Varax-Products Ab

Oy Varax-Products Ab valmistaa vapaa-ajan kalusteita sekä tarjoaa joustavia
alihankintapalveluita

nykyaikaisella

ja

monipuolisella

tuotannolla.

Yrityksen

ydinosaamisalueet ovat putkentaivutus, robottihitsaus ja jauhemaalaus. Tuotteet ovat
lähinnä putki- ja ohutlevytuotteita. (Wärnå 2008.)
Oy Varax-Products Ab on yksi TIG- ja kaksi MIG-hitsausrobottia. TIG-hitsausrobottina
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toimii ABB 2400-robotti, johon on liitetty kempin hitsausvarustus. Ohjelmointi suoritetaan
opettamalla. Robotisoitua TIG-hitsausta käytetään ilman lisäainetta kylmävalssatun
seostamattoman teräslevyn liittämiseen ohutseinämäisen neliöputken päätyyn. Hitsit
tulevat tuotteeseen, johon Oy Varax-Products Ab valmistaa osia. Kyseisten hitsien tulee
olla tiiviitä. Hitsien ulkonäkö ja jälkikäsittelyn, kuten hiomisen, välttäminen on ollut
tärkein syy TIG-hitsausrobottijärjestelmän hankkimisessa. Ennen kyseinen liitos tehtiin
MAG-hitsauksella, jonka jälkeen liitos hiottiin. Nyt liitosta ei tarvitse hioa. (Wärnå 2008.)
Robotisoidun

TIG-hitsauksen

käyttöönotossa

oli

hankaluuksia

hitsausparametrien

säätämisessä. Osien tarkkuuteen ja etenkin puhtauteen on pitänyt kiinnittää erityistä
huomiota. Robotisoidun TIG-hitsauksen käyttö jatkuu yrityksessä myös tulevaisuudessa ja
sitä tullaan mahdollisesti soveltamaan myös kalustetuotannossa. (Wärnå 2008.)

7.2

Ab NAW-Nordic Aluweld Oy

Ab NAW-Nordic Aluweld Oy on metallialan alihankintayritys, joka on keskittynyt
alumiinin ja ruostumattomien terästen hitsaukseen sekä putkien taivuttamiseen.
Esimerkkituotteita

ovat

mm.

veneiden

kaiteet

ja

ohutlevystä

valmistetut

veneenkiinnityspisteet. (Antell 2008.)
Yritys käytti robotisoitua TIG-hitsausta kaiteiden valmistuksessa ohuen ruostumattoman
teräsputken ja kiinnityslevyjen liittämisessä. Robotisoitu TIG-hitsaus valittiin, koska työ
oli yksinkertaisia pienahitsejä sekä hitsien jälkityöstö ei ollut sallittua, vaan hitsin ulkonäkö
piti olla moitteeton. Hitsaus suoritettiin ilman lisäainetta. Kappaleenkäsittelijöinä toimivat
hitsauspöydät. Ohjelmointi suoritettiin opettamalla. Haittana oli ohjaimen vanhanaikaisuus,
joka hidasti ohjelmointia. Robotisoidusta TIG-hitsauksesta luovuttiin toimipaikan
muutoksen yhteydessä, koska kyseisten tuotteiden valmistus lopetettiin yrityksessä. (Antell
2008.)
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7.3

Trafotek Oy

Trafotek Oy on suomalainen induktiivisia komponentteja valmistava yritys. Vaativien
työvaiheiden vuoksi suurin osa komponenttien kokoonpanosta tapahtuu manuaalisesti,
mutta tuotantoa pyritään automatisoimaan mahdollisuuksien mukaan. (Peräkylä 2002, s.
11.)
Robotisoitua

TIG-hitsausta

yritys

valmistuksessa.

Hitsausasema

kuusiakselisesta

Panasonic

hitsauslaitteistosta.

käyttää

koostuu

VR-006

Ohjelmointi

L

sähkövirtaa

kuuden

kilogramman

G2-robotista,

suoritetaan

rajoittavien

käsittelykykyisestä

Panasonicin

opettamalla.

kuristimien

YC-300

Hitsausasemassa

BZ2
on

kaksiasemainen kääntöpöytä valokaaren paloajan kohottamiseksi. Robottia käytetään
sinkityn rakenneteräksen ja ruostumattoman teräksen eripariliitoksissa. Ohut ruostumaton
teräslevy liitetään rakenneteräkseen tulppahitsillä, eli ohuessa levyssä on reikä, joka
hitsataan umpeen levyjen ollessa limittäin. Hitsausparametrien säädössä ei ole ollut
ongelmia ja hitseistä on saatu laadukkaita. (Peräkylä 2002, s. 11.)

7.4

Mecanova Oy

Mecanova Oy on suomalainen yritys, joka tuottaa kokonaisvaltaisia mekaniikkaratkaisuja
lähinnä elektroniikka- ja sähköteollisuuden laitevalmistajille. Yritys hitsaa robotisoidulla
TIG-hitsauksella koteloita alumiini- ja teräsohutlevystä. Hitsaus suoritetaan ilman
lisäainetta.

Poltin

on

varustettu

törmäystunnistimella

ja

kuuden

kilogramman

käsittelykykykyinen Motoman SK6-robotti on luonnollisesti suojattu kipinäsytytyksen
häiriöltä. Virtalähteenä on Kemppi PSS 3000, jolla hitsataan materiaalista riippuen tasa- tai
vaihtovirralla. Virtalähde on varustettu Kemppi TU 20-kipinäyksiköllä. (Mecanova Oy
2008; Kuivanen 1999, s. 125–126.)
Kappaleenkäsittely

on

toteutettu

indeksoivalla

pyörityksellä

ja

laitteisto

on

kaksiasemainen, jotta toista puolta voidaan panostaa, kun toista puolta hitsataan. Työkierto
alkaa panostuksen ja turvalaitteena toimivan valoverhon kuittauksella. Hitsauksen jälkeen
robotti jää odottamaan kuittausta toisen puolen panostuksesta. (Kuivanen 1999, s. 125–
126.)
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7.5

TIG-hitsausasema autoteollisuuden osavalmistuksessa

Isobritannialainen yritys hitsaa ohutlevyosia autoteollisuudelle robotisoidulla TIGhitsauksella. Hitsausjärjestelmässä FANUC ARC Mate 100iB-teollisuusrobotti on
varustettu Kempin TIG-virtalähteellä, Binzel-merkkisellä TIG-polttimella sekä TIP TIGlangansyöttölaitteella. Robotin edessä on kiinteä kahteen osaan jaettu pöytä, jossa on
kummallakin puolella kiinnittimet 12 työkappaleelle. Operaattori purkaa ja kuormaa toisen
puolen, kun toista hitsataan. Tyypilliset hitsattavat osat ovat kiinnikkeitä, jotka
valmistetaan liittämällä niukkaseosteinen teräsohutlevy ja ohutseinämäinen putki toisiinsa.
Robotisoitu TIP TIG-hitsaus valittiin, jotta päästäisiin hyvään tuottavuuteen ja hitsien
laatuun ilman roiskeita ja hitsausmuodonmuutoksia. Robottihitsausjärjestelmä on kuvassa
12. (Wilson 2007, s. 463.)

Kuva 12. TIG-hitsausasema autoteollisuuden osavalmistuksessa (Wilson 2007, s. 466).
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8

VERTAILU MUIHIN PROSESSEIHIN

Robotisoitu TIG-hitsaus eroaa robotisoidusta MIG/MAG:sta tehokkuudessa ja hitsien
laadussa. MIG/MAG-prosessin robotisointi on helpompaa ja siitä on enemmän kokemusta
ja tietoa. TIG-hitsaus soveltuu mainiosti sellaisiin työkohteisiin, joissa MIG/MAGprosessilla vaaditaan paljon jälkityöstöä, kuten roiskeiden poistoa ja kupujen hiomista.
Hitsien ulkonäkö on monesti merkittävä syy robotisoidun TIG-hitsauksen käyttöön.
MIG/MAG-prosessi

on

ylivoimainen

suurilla

aineenvahvuuksilla,

mutta

uusilla

sovelluksilla on saatu nostettua TIG-hitsauksen nopeus jopa MIG/MAG:n tasolle
ohutseinämäisten materiaalien hitsauksessa.
Robotisoidun TIG-hitsauksen lähin kilpailija on jauheplasmahitsaus. Molemmat soveltuvat
hyvin ohuille ainepaksuuksille ja ovat muutenkin ominaisuuksiltaan hyvin samanlaisia.
Robotisoidun jauheplasmahitsauksen etuna TIG-hitsaukseen verrattuna on ollut lisäaineen
syöttötavasta johtuva parempi luoksepäästävyys ja polttimen liikuttelukyky (Jernström
1997, s. 10). Uudet TIG-poltinkonstruktiot ovat kuitenkin parantaneet näitä ominaisuuksia
myös lisäaineellisessa TIG-hitsauksessa. Jauheplasmahitsauksessa elektrodi ei ole niin
herkkä vaurioille kuin TIG-hitsauksessa. Myös valokaari on vakaampi sekä valokaaren
syttyminen on luotettavampaa, koska voidaan käyttää pilottikaarta. TIG-hitsauslaitteiston
etuna

ovat

edullisempi

hinta

sekä

helpommin

säädettävät

hitsausparametrit.

Jauheplasmaprosessissa on säädettävä myös plasmakaasun virtausta, mikä monimutkaistaa
parametrien säätöä.
Robotisoitu laserhitsaus on omassa luokassaan hyvien ominaisuuksiensa osalta myös TIGhitsaukseen verrattuna. Hankintahinta ja koko tuotannon uudelleenjärjestely perinteisistä
hitsausprosesseista luovuttaessa rajoittavat käytön todella suuriin tuotantoeriin kohteissa,
joihin myös muut hitsausprosessit soveltuvat.
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ROBOTISOIDUN TIG-HITSAUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Tällä hetkellä robotisoitua TIG-hitsausta käytetään enimmäkseen yksinkertaisissa
ohutseinämäisten

materiaalien

hitsauksissa

ilman

lisäainetta.

Käytön

syille

on

tunnusomaista jälkikäsittelyn välttäminen ja hitsin laadukkuus. Uudenlaisella TIGvirtalähteellä alumiininkin hitsaus onnistuu ilman jälkikäsittelyä.
Uusilla sovelluksilla tuottavuutta ja hitsausnopeutta saadaan kasvatettua huomattavasti,
mikä mahdollistaa lisäaineellisen robotisoidun TIG-hitsauksen lisääntymisen hitsien
korkeaa

laatua

vaativissa

kohteissa

ja

kun

halutaan

välttää

jälkikäsittelyjä.

Tulevaisuudessakin käyttö keskittynee pienehköihin ohutseinämäisestä materiaalista
valmistettuihin tuotteisiin. Erikoismenetelmiä voidaan tosin käyttää myös suuremmille
aineenvahvuuksille, jos TIG-hitsausprosessia halutaan laatusyistä käyttää. Hitsausteknisesti
vaikeissa kohteissa kuten eripariliitoksissa voidaan soveltaa robotisoitua TIG-hitsausta.
Myös esimerkiksi galvanoitujen terästen juottaminen TOPTIG:llä on mielenkiintoinen
vaihtoehto MIG-juottamiselle.
Ohjelmointi suoritetaan nykyisin pääasiassa opettamalla, mutta etäohjelmointi tuo useita
etuja ja mahdollisuuksia myös TIG-prosessilla etenkin putkiyhteiden hitsauksessa.
Railonhakumenetelmän lisäksi ei pienillä kappaleilla tarvita railonseurantaa. Jännitteen
muutoksiin perustuva elektrodin ja työkappaleen välisen

etäisyyden

säätö on

yksinkertainen ja hyödyllinen menetelmä. Jos railon keskikohdan seurantaa tarvitaan, tulee
käyttää optista menetelmää.
Elektrodin vaihtoyksikkö on hyödyllinen apulaite TIG-hitsausasemassa. Hitsauspolttimen
vaihdin mahdollistaa hitsauksen lisäksi myös muita työvaiheita sekä eri hitsausprosessien
käytön samalla robotilla.
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10 YHTEENVETO
Tämän kandidaatintyön tavoite oli esitellä robotisoidun TIG-hitsauksen erityispiirteet ja
sen tuoreita sovelluksia. Aluksi käsiteltiin yleisesti robotisoitua kaarihitsausta sekä TIGhitsausprosessia. Robotisoidun hitsauksen käyttöä suosivat yksinkertaiset hitsit, jotka ovat
liian monimutkaisia mekanisoida, sekä suuri sarjasuuruus, joka ei kuitenkaan ole riittävä
hitsausautomaatille.

Lähes

servomoottorikäyttöisiä

kaikki

nykyään

nivelvarsirobotteja.

käytettävät
Ehdottomasti

hitsausrobotit
yleisin

ovat

robotisoitu

hitsausprosessi on MIG/MAG, mutta myös muilla hitsausprosesseilla, kuten TIGhitsauksella, on omat etunsa ja sovelluskohteensa.
Robotisoitua TIG-hitsausta käytetään usein ilman lisäainetta. Lisäaineellinen hitsaus on
aikaisemmin ollut haasteellista. Nykyään on kuitenkin menetelmiä, joilla lisäainetta
voidaan syöttää polttimen asennosta riippumatta. Polttimen paikoitus tulee olla tarkempi
kuin MIG/MAG-hitsauksessa. Osavalmistuksen on oltava tarkkaa, ja TIG-hitsauksen
arkuus epäpuhtauksille on huomioitava. Railonhakumenetelmänä voidaan käyttää
sähköistä

kosketuskytkintä.

Robotisoidussa

hitsauksessa

yleisimmin

käytetty

railonseurantamenetelmä, joka perustuu hitsausvirran muutoksiin poltinta vaaputettaessa,
ei käy TIG-hitsaukselle. Jos tarvitaan railon keskikohdan seurantaa, tulee käyttää optisia
menetelmiä. Prosessin kannalta tärkeä elektrodin ja työkappaleen välinen etäisyys voidaan
pitää vakiona korjaamalla robotin liikettä jännitteen muutosten mukaan. Elektrodia
joudutaan vaihtamaan

elektrodin vaurioituessa, muutettaessa hitsausvirran arvoa

merkittävästi tai vaihdettaessa virtatyyppiä. Hitsausasemiin on nykyään tarjolla elektrodin
vaihtoyksiköitä. TIG-hitsausasemassa ei tarvita polttimen puhdistusyksikköä. TIGhitsaukseen

käytettäviltä

roboteilta

vaaditaan

kaaren

kipinäsytytyksen

takia

suurtaajuussuojausta.
TOPTIG-polttimella päästään suurempaan tuottavuuteen ja hitsausnopeuteen. Polttimen
asento ei myöskään ole rajoitettu lisäainelangan syöttösuunnasta. Polttimen koko on paljon
pienempi kuin perinteisellä langansyötöllä varustetun polttimen, koska uudessa prosessissa
lanka syötetään jyrkässä kulmassa. TOPTIG soveltuu hyvin myös juottamiseen.
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TIP TIG-langansyötöllä voidaan nostaa hitsausnopeutta merkittävästi. Oskilloinnin
aiheuttama liike hitsisulassa parantaa hitsien metallurgisia ja mekaanisia ominaisuuksia.
TIP TIG soveltuu myös kaikkiin hitsausasentoihin.
Robotisoitua TIG-hitsausta käytetään hitsien laadun ja jälkityöstön tarpeettomuuden
vuoksi. Uusilla sovelluksilla on pystytty nostamaan hitsausnopeutta ja tuottavuutta, mikä
mahdollistaa robotisoidun TIG-hitsauksen laajemmankin käytön esimerkiksi korkeaa
laatua

vaativissa

kohteissa.

Käyttö

tulee

kuitenkin

todennäköisesti

rajoittumaan pienille ohutseinämäisestä materiaalista valmistetuille tuotteille.

29

edelleenkin

LÄHTEET
Ahola,

H.

1988.

Automatisoidun

kaarihitsauksen

huomioonottaminen

tuotteen

suunnittelussa. Tekninen tiedotus 16/88. Helsinki. Metalliteollisuuden Kustannus Oy. 45s.
Air Liquide. 2008. TOPTIG - A new robot welding process for the industry
[verkkodokumentti].

[viitattu

5.3.2008].

http://www.saf-

airliquide.com/fr/prod_mater/fiches/notvent/automatique/soudage/w000260373_1light.pdf
Anderson, C. 1987. Robotic GTAW Keeps Jet Engine Components Flying. Welding

Journal Nov.1987. 45-46 s.
Antell, M. 2008. Toimitusjohtaja. Ab NAW-Nordic Aluweld Oy. Puhelinhaastattelu
26.3.2008. Haastattelijana Erkki Martikainen.
Cary, H. & Helzer S. 2005. Modern Welding Technology. 6th edition. New Jersey.
Pearson Education Ltd. 715 s.
Fortain, J-M. & Rimano, L. & Vaidya, V. 2008. Innovative Process Improves Welding of
Sheet Metal Parts. Welding Journal Jan.2008. 38-44 s.
Hiltunen, E. & Naams, I. 2000. Robottihitsauksen faktat ja fiktiot Suomessa.
Hitsaustekniikka 5/2000. 20-23 s.
Holamo, O-P. 2002. Robottiaseman etäohjelmointi ja kalibrointi [verkkodokumentti].
Päivitetty

10.4.2002.

[viitattu

4.3.2008].

Saatavissa:

http://www2.lut.fi/~hiltunen/virhholamo.pdf
Jernström, P. 1997. Plasmahitsauksen tehokas käyttö. Tekninen tiedotus 5/97. Helsinki.
Metalliteollisuuden Kustannus Oy. 60s.
Jernström, P. 2002. Hitsin laadun reaaliaikainen hallinta automatisoidussa hitsauksessa.
Hitsaustekniikka 2/2002. 13–18 s.

30

Kuivanen R. (toim.) 1999. Robotiikka. Vantaa. Talentum Oyj / Metallitekniikka. 212 s.
Kujanpää, V. & Salminen, A. Vihinen, J. 2005. Lasertyöstö. Tampere. Tammer-paino Oy.
373 s.
Lane, J.D. 1987. Robotic welding. Exeter. IFS Ltd. 448 s.
Leino, K. 1999. Ketterä hitsausautomaatio. Hitsaustekniikka 6/99. 12–14 s.
Lipnevicius, G. 2008. Fixturing for Robotic Welding Productivity [verkkodokumentti].
[viitattu 28.3.2008]. Saatavissa:
http://www.lincolnelectric.com/knowledge/articles/content/fixturing_robotic_welding_pro
ductivity.asp
Lukkari, J. 2002. Hitsaustekniikka – Perusteet ja kaarihitsaus. Helsinki. Edita Prima Oy.
292 s.
Mecanova

Oy.

2008.

[yrityksen

verkkosivut].

[viitattu

25.3.2008].

Saatavissa:

http://www.mecanova.com
Ojala, J. 2008. Ohutlevyalan uudet menetelmät-projektin tutkimustiivistelmä: Alumiinin
kylmäjuotoshitsaus

[verkkodokumentti].

[viitattu

20.3.2008].

Saatavissa:

http://www.oulu.fi/elme/ELME2/PDF/Al-kylmahitsaus.pdf
Panasonic Factory Solutions Company of America. 2008. Panasonic Introduces TAWERSTIG, an Adaptable High-Speed TIG Welding Solution [verkkodokumentti]. [viitattu
28.3.2008]. Saatavissa:
http://www.cwa-acs.org/press_releases/Panasonic_080115_TAWERS.pdf
Peräkylä P. 2002. Panasonicin robottiasema kuristinhitsauksessa. DriveNews Nro 2/2002
[verkkolehti]. [viitattu 11.3.2008]. Lehti ilmestyy myös painettuna. Saatavissa PDFtiedostona: http://drivematic-service.com/lehdet/elokuu.pdf.

31

Pires, J.N. & Loureiro, A. & Bolmsjö, G. 2005. Welding Robots: Technology, System
Issues And Application. Springer. 180s.
Veikkolainen,

M.

1998.

Hitsauksen

robotisoinnin

vaatimukset

ja

vaikutukset.

Hitsaustekniikka 6/98. 26–29 s.
Veikkolainen, M & Hiltunen, E. & Suoranta, R. 1997. Hitsausrobotiikka ja suurtehoMAG-hitsaus. Hitsaustekniikka 6/97. 29–33 s.
Wilson, M. 2007. TIP TIG: New Technology for Welding. Industrial Robot: An International
Journal 34/6 2007. 462-466 s.

Wärnå, T. 2008. Tuotantopäällikkö. Oy Varax-Products Ab. Puhelinhaastattelu 26.3.2008.
Haastattelijana Erkki Martikainen.

32

