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1 JOHDANTO 

 

 

Työssä tarkastellaan sähkögeneraattorin runkokappaleen valmistettavuutta. Työ on tehty 

eräälle yritykselle, joka jätetään mainitsematta. Työhön liittyvät valmistuskuvat ovat salai-

sia ja niiden yleinen esittely ei ole mahdollista. Yritys kehittää uutta sähkögeneraattori-

tuoteperhettä ja generaattorin runkokappale halutaan mahdollisimman helpoksi ja kustan-

nustehokkaaksi valmistaa. Sähkögeneraattoreita on tarkoitus valmistaa vuositasolla kym-

meniä tai jopa pari sataa kappaletta. 

 

Mahdolliset valmistusmenetelmät on rajattu ennen työn aloittamista MAG-hitsaukseen ja 

valamiseen, niiden ollessa todennäköisimmät valmistusmenetelmät. MAG-hitsauksessa 

huomioidaan prosessin tehostamiskeinot ja robotisoidun hitsauksen mahdollisuus. Valami-

nen rajattiin hiekkavaluun, joka on kertamuottimenetelmä ja soveltuu yksittäiskappaletuo-

tannosta aina sarjatuotantoon. Materiaaliksi hitsaukseen valittiin rakenneteräs S355 ja va-

lettaviksi materiaalivaihtoehdoiksi pallografiittivaluraudat EN-GJS-400-15U ja EN-GJS-

500. 

 

Teoriaosuudessa on esitelty teettäjän pyytämä valmistusmenetelmien perusteoria ja sen 

jälkeen on tarkemmin tarkasteltu hitsattavan ja valettavan runkokappaleen muotoiluun liit-

tyvää teoriaa. Hitsattavan kappaleen robotisoituun hitsaukseen liittyy myös vahvasti kappa-

leenkäsittely ja hitsauskiinnittimet, jotka välillisesti vaikuttavat myös kappaleen muotoi-

luun. 

 

Tätä työtä kirjoitettaessa generaattori on suunnitteluvaiheessa. Runkokappale on suunnitel-

tu valmistettavaksi levyosista hitsaamalla. Tämä kehitysversio analysoidaan Design for 

manufacturing and assembly -menetelmän keinoin, ja runkokappaleelle esitetään rakenne-

muutosehdotuksia, jotka parantavat kappaleen valmistettavuutta. Runkokappaleen valmis-

taminen valamalla vaatii tuotteen muodon valuteknisen tarkastelun. Lopuksi hitsausta ja 

valamista verrataan toisiinsa ja arvioidaan niiden ominaisuuksia keskenään. Työssä ei pää-

dytä lopulliseen valmistusmenetelmän valintaan, koska ei ole tiedossa käytössä olevia lait-

teistoja. Laitteistot määräävät käytetyt rakenneratkaisut ja valmistusmenetelmät. 
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1.1 Design for manufacturing and assembly 

Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) on menetelmä, jolla pyritään pienentä-

mään tuotteen kustannuksia parantamalla sen valmistettavuutta ja kokoonpantavuuden 

helppoutta suunnittelun keinoin. On tärkeämpää parantaa tuotteen valmistettavuutta ja hel-

pottaa kokoonpantavuutta, kuin lisätä automatisoinnin määrä tuotteen valmistuksessa. 

Vaikka valmis tuote täyttäisi asetetut vaatimukset, on suunniteltu tuote joka tapauksessa 

puutteellinen, jos sen valmistettavuus on jätetty huomioimatta. (Timings & Wilkinson 

2000, s. 5.) 

 

Käytännössä ei ole olemassa varsinaista peruskaavaa DFMA:lle, vaan kaikki järjestelmäl-

linen parantaminen tuotteen valmistettavuudessa ja kasattavuudessa toteuttavat DFMA:n 

periaatteen. DFMA on tapa laajentaa suunnittelijan ajatusmaailmaa huomioimaan valmis-

tettavuuden ongelmat. (Lohtander 2002.) 

 

Toteuttamalla suunnittelun eri vaiheet rinnakkain - simultaanisesti - niin, että eri työvaihei-

ta otetaan huomioon samanaikaisesti (kuva 1), saavutetaan tuotteen parempi laatu. Kun 

tuotteen suunnittelussa otetaan kaikkien osapuolten vaatimukset huomioon, saadaan tuote 

nopeammin tuotantoon ja tarpeettomia kustannuksia saadaan säästettyä, kun ongelmia ei 

tarvitse enää ratkoa jälkikäteen tuotantotiloissa. (Höök et al. 2010.) 

 

 

Kuva 1. Rinnakkais- eli simultaanisuunnittelun periaate valutuotteella (Höök et al. 2009). 

 

Suunniteltaessa tuotetta on huomioitava, että tuotteen kustannuksiin voidaan vaikuttaa va-

litsemalla eri materiaaleja ja eri valmistusmenetelmiä. Tuotteen osien lukumäärää pysty-



 5 

tään vähentämään vaihtamalla valmistusmenetelmää, jolloin vähentynyt osien määrä vai-

kuttaa tuotteen kasaamiseen. Tuotteelle asetetut vaatimukset määräävät valmistusmenetel-

mät, joita on mahdollista käyttää. Valitsemalla sopivin menetelmä, voidaan tuotteen vaati-

mukset täyttää vähemmillä kustannuksilla. (Timings et al. 2000, s.7.)  
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2 MAG-HITSAUS 

 

 

MAG-hitsaus eli metallikaasukaarihitsaus on kaasukaarihitsausprosessi, jossa valokaari 

palaa suojakaasun ympäröimänä hitsauslangan ja työkappaleen välillä. Kaari sulattaa pe-

rusainetta ja lisäainelankaa, ja langan päässä oleva sula metalli siirtyy pisaroina perusai-

neessa olevaan hitsisulaan. Suojakaasuna käytetään aktiivista kaasua, joka vaikuttaa hit-

saustapahtumaan ja hitsisulaan. (Lukkari 1997, s.159-160, 199.) 

 

MAG-hitsaus on yleensä osittain mekanisoitua hitsausta eli hitsaajan käsin tehtyä hitsausta. 

Hitsauslanka syötetään koneellisesti hitsauspistooliin ja hitsauspistoolin kuljetus tehdään 

käsin. Hitsaus on helppo mekanisoida, automatisoida tai robotisoida. (Lukkari 1997, s. 

160.) 

 

2.1 Laitteisto 

Tyypillisessä MIG/MAG-hitsauslaitteistossa on virtalähde, joka muuttaa verkkovirran hit-

saukseen sopivaksi. Lisäainelanka on kelalla, jolta se syötetään langansyöttölaitteella mo-

nitoimijohdossa kulkevaa johdinputkea pitkin hitsauspistoolille. Pistoolissa lanka kulkee 

kosketussuuttimen läpi valokaareen. Suojakaasu johdetaan samanaikaisesti kaasupullosta 

virtausmittarin kautta monitoimijohdossa olevan kaasuletkun läpi hitsauspistooliin. Maa-

doituskaapeli yhdistää virtalähteen ja työkappaleen. (Lukkari 1997, s. 177.) 

 

Pienissä MIG/MAG-laitteistoissa on yleensä virtalähde ja langansyöttölaite samassa ko-

neessa. Tämäntyyppisiä laitteistoja kutsutaan ns. kompaktikoneiksi. Monipuolisissa tuotan-

tohitsauksissa on yleistä, että langansyöttölaite ja virtalähde ovat erillään, jolloin langan-

syöttölaite voi olla sijoitettuna virtalähteen päälle, puomiin tai lattialle. (Lukkari 1997, 

s.177.) 

 

2.2 Suojakaasut 

Suojakaasun tehtävä MIG/MAG-hitsauksessa on suojata hitsisula, lisäainelangan pää ja 

sulat lisäainepisarat ilmalta, tai tarkemmin ilmassa olevilta hapelta ja typeltä. Suojakaasu 
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vaikuttaa myös seuraaviin asioihin (Lukkari 1997, s.197; Lepola & Makkonen 2001, 

s.136): 

− hitsiaineen kemiallinen koostumus 

− hitsiaineen lujuus- ja iskusitkeysominaisuudet 

− lisäaineen siirtymistapa eli kaarityyppi 

− roiskeiden koko ja määrä 

− valokaaren vakavuus 

− hitsipalon muoto 

− tunkeuman syvyys ja muoto 

− hitsauskustannukset 

− hitsauksen tuottavuus. 

 

Monet hitsausvirheet johtuvat puutteellisesta kaasusuojauksesta, mihin syynä voi olla huo-

nokuntoinen kaasunsyöttöjärjestelmä, liian pieni tai suuri kaasunvirtaus tai vetoisuus työti-

loissa. Oikein valittu suojakaasu voi parantaa hitsaustulosta merkittävästi. (Lukkari 1997, 

s. 197.) 

 

2.3 Kaarityypit 

MIG/MAG-hitsauksen parametreja säätämällä ja eri suojakaasuilla on mahdollista hitsata 

erilaisilla kaarityypeillä. Näillä kaarityypeillä on omat erityispiirteensä, jotka vaikuttavat 

merkittävästi hitsauksen onnistumiseen ja jälkityön määrään. (Lukkari 1997, s. 168; Lepola 

et al. 2001, s. 140.) 

 

Lyhytkaarihitsauksessa valokaari sammuu lisäainelangan törmätessä perusaineeseen. Hitsi-

lanka ei ehdi sulamaan, koska kaarijännite on lyhytkaarihitsauksessa niin alhainen verrat-

tuna langansyöttönopeuteen. Törmäyksessä syntyy oikosulku, jolloin virta nousee jännit-

teen pysyessä lähes vakiona. Oikosulussa oleva lisäainelanka sulaa nopeasti ja valokaari 

syttyy uudelleen. Tämä toistuu 30…200 kertaa sekunnissa. Koska oikosulun aikana valo-

kaari on sammunut, ovat hitsisulan lämpö ja sulana oleva alue suhteellisen pieniä. Tämän 

ansiosta hitsisula on hyvin hallittavissa kaikissa hitsausasennoissa. Lyhytkaarihitsausta 

käytetään ohutlevyjen ja päittäisliitosten pohjapalkojen hitsaukseen sekä asentohitsauksiin. 

(Lukkari 1997, s. 168; Lepola et al. 2001, s. 140.) 
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Sekakaari on nimensä mukaisesti lyhyt- ja kuumakaaren yhdistelmä. Aineensiirtyminen 

tapahtuu sekä suurina pisaroina oikosulkusiirtymisenä että suihkumaisena siirtymisenä 

kaaren aikana. Suuripisarainen siirtyminen ja kaarivoimat aiheuttavat runsaasti roiskeita. 

Tämän takia sekakaarella hitsaamista pyritäänkin välttämään, mutta joissakin tapauksissa 

sitä joudutaan käyttämään. Tyypillisesti sekakaarella hitsataan pystyhitsejä ylhäältä alas-

päin ja vaakahitsejä. (Lukkari 1997, s. 169; Lepola et al. 2001, s. 141.) 

 

Kuumakaarihitsauksessa kaariteho on niin suuri, että se ehtii sulattamaan syötetyn lisäaine-

langan ilman oikosulkuvaihetta. Tällöin kaari palaa koko ajan ja aineensiirtyminen on hie-

nopisaraista. Riittävän suuri hitsausvirta argonvaltaisilla seoskaasuilla sulattaa lisäainelan-

gan pään kartiomaiseksi ja pisarat siirtyvät suihkumaisesti hitsisulaan. Koska hitsisula on 

suuri, ei kuumakaarihitsaus sovellu asentohitsauksiin eikä päittäisliitosten pohjapalkojen 

hitsaamiseen. Sitä käytetään väli- ja pintapalkojen hitsaamiseen jalkoasennossa ja ala-

pienahitsauksiin. (Lukkari 1997, s. 170; Lepola et al. 2001, s. 141-142.) 

 

Pulssikaaressa lisäainepisara irrotetaan pulssivirran avulla. Sykkivän virran avulla saadaan 

aikaan oikosuluton kaari ja suihkumainen lisäaineensiirtyminen, vaikka se ei muuten olisi 

mahdollista käytetyllä langanhalkaisijalla ja hitsausvirralla. Ilman pulssitusta hitsaus tapah-

tuisi lyhyt- tai sekakaarella. Pulssikaari edellyttää inerttiä suojakaasua tai argonvaltaista 

seoskaasua. Seostamattoman teräksen hitsauksessa suojakaasun hiilidioksidipitoisuus pitää 

olla alle 20 %, jotta saadaan aikaan kunnollinen pulssikaari. Pulssikaarta käytetään MAG-

hitsauksessa paksujen terästen asentohitsauksessa. Yleisesti pulssikaaren etuja ovat (Luk-

kari 1997, s. 172; Lepola et al. 2001, s. 142): 

− suurempi hitsausnopeus ja hitsiaineentuotto verrattuna lyhytkaarihitsauk-

seen 

− pienempi hitsausenergia ja vetelyt verrattuna kuumakaarihitsaukseen 

− vähemmän roiskeita ja hitsaushuuruja 

− hitsin hyvä ulkonäkö 

− paksumman langan käyttö mahdollista 

− helpottaa hitsausta vaikeasti hitsattavilla lisäaineilla, esim. erilaiset nikkeli-

valtaiset lisäaineet 

− paremmat asentohitsausominaisuudet. 
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2.4 Hitsauslisäaineet 

Tässä kappaleessa esitellään MIG/MAG-hitsauksessa käytettävien lisäaineiden ryhmittely. 

 

2.4.1 Umpilangat 

MIG/MAG-umpilankahitsauksessa hitsauslisäaineet ovat kelalla olevia ohuita lisäainelan-

koja. Yleisimmät langanhalkaisijat ovat 0,8; 1,0 ja 1,2 mm. Hitsauslankojen kemiallinen 

koostumus vastaa yleensä hitsattavan teräksen koostumusta. Hitsiaineentuotto on hitsatta-

essa samalla virralla suurempi ohuella langalla kuin paksulla langalla, koska virtatiheys on 

ohuella langalla suurempi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ohuella langalla saavute-

taan aina suurempi hitsiaineentuotto kuin paksulla langalla. Paksun langan kuormitettavuus 

on kuitenkin oleellisesti suurempi ja sitä kautta saadaan suurempi tuotto. Ohuella ja pak-

sulla langalla on myös tärkeä ero tunkeumissa. Kun tuotto ja hitsausnopeus ovat samat, 

niin tunkeuma on suurempi paksulla langalla. Tämä on tärkeä asia, kun valitaan käytännös-

sä sopivaa langanhalkaisijaa. (Lukkari 1997, s. 192, 208.) 

 

2.4.2 Täytelangat 

Suojakaasun kanssa hitsattavat täytelangat voidaan jakaa kahteen pääryhmään (Lukkari 

1997, s. 236): 

− jauhetäytelangat eli kuonaa muodostavat täytelangat 

− metallitäytelangat eli kuonattomat täytelangat. 

 

Jauhetäytelangat sisältävät kuonaa ja kaasuja kehittäviä aineita. Näillä täytelangoilla hitsat-

taessa hitsin päälle muodostuu suojaava kuonakerros. Metallitäytelangan täyte sisältää 

pääosin hitsiainetta muodostavaa metallijauhetta ja vain hyvin vähän muita aineita, joita 

ovat mm. deoksidointi- ja ionisointiaineet. Siitä puuttuvat täytelangan perinteiset kuonaa ja 

kaasua kehittävät aineet. (Lukkari 1997, s. 236.) 

 

Jauhetäytelangat voidaan edelleen täytteen tarkemman koostumuksen perusteella jakaa 

rutiilitäytelankoihin ja emästäytelankoihin. Rutiililangat jaetaan edelleen asentohitsauslan-

koihin ja jalkohitsauslankoihin. Muodostuvan kuonan on jähmetyttävä riittävän nopeasti, 

jotta se pystyy tukemaan hitsisulaa asentohitseissä. (Lukkari 1997, s. 236.) 
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Rutiilitäytelangat hitsataan kuumakaarella, myös asentohitseissä, vaikkakaan aineensiirty-

minen aivan pienillä tehoilla ei ole enää kuumakaarimaista. Tämän ansiosta asentohitsaus 

rutiiliasentolangoilla on tehokasta ja liitosvirheiden vaara pieni. Roiskeettomuus, hyvä 

hitsin muoto, pehmeä ja vakaa valokaari ja hyvä kuonan irtoavuus ovat tunnusomaisia piir-

teitä rutiilitäytelangoille. Suomessa rutiililangoista käytetään ylivoimaisesti eniten asento-

lankoja. (Lukkari 1997, s. 237; Lepola et al. 2001, s. 172.) 

 

Emästäytelangoilla on parhaat hitsiaineen laatuominaisuudet. Erinomaiset mekaaniset 

ominaisuudet, iskusitkeysominaisuuksien myöstönkestävyys, erinomainen hitsin tiiviys, 

matalat epäpuhtauspitoisuudet hitsiaineessa ja erittäin niukkavetyinen hitsiaine ovat tun-

nusomaisia piirteitä emästäytelangoille. Joskus rutiilitäytelangoilla hitsattaessa on hankalaa 

saada pohjapalko ehjäksi, varsinkin keraamista juuritukea vasten. Usein pohjapalko hitsa-

taan tästä syystä emäslangalla ja täytepalot rutiililangalla. (Lukkari 1997, s. 238.) 

 

Emästäytelangat eivät ole niin arkoja konepajapohjamaalille ja muille epäpuhtauksille hit-

sattavilla pinnoilla, kuin muut täytelangat. Ne ovat myös täytelangoista vähiten arkoja ve-

dolle ja tuulelle. Emästäytelangoilla asentohitsausominaisuudet ovat kuitenkin vain koh-

tuulliset, sillä roiskeita syntyy enemmän kuin muilla lankatyypeillä. (Lukkari 1997, s. 238.) 

 

Metallitäytelangoissa ei yleensä ole mitään kuonaa muodostavia aineita, joten ne ovat um-

pilankojen tapaan kuonattomia lankoja. Kuonattomuuden ansiosta ne soveltuvat hyvin me-

kanisoituun ja erityisesti robotisoituun hitsaukseen. Metallitäytelangat ovat tuottavia ja 

tehokkaita lankoja, joiden tyypillisin käyttöalue on tehokas jalko- ja alapienahitsaus. Riit-

toisuus on korkeampi kuin muilla täytelankatyypeillä ja se on umpilangan kanssa samalla 

tasolla, eli noin 95 %. (Lukkari 1997, s.238.) 

 

2.5 Monilankahitsaus 

MIG/MAG-hitsausta voidaan tehostaa käyttämällä yhden lisäainelangan sijaan useampaa 

lisäainelankaa. Monilankahitsausprosesseja ovat MIG/MAG-hitsauksessa kaksoislankahit-

saus (Twin) ja kaksilankahitsaus (Tandem): 
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− Twin-hitsaus (yksi langansyöttölaite): Kahta lisäainelankaa syötetään sa-

masta langansyöttölaitteesta. Molemmat lisäainelangat ovat samassa poten-

tiaalissa ja ovat kytkettynä samaan virtalähteeseen. 

− Twin-hitsaus (kaksi langansyöttölaitetta): Kahta lisäainelankaa syötetään 

kahdesta langansyöttölaitteesta eli molemmilla langoilla on oma langan-

syöttölaite. Molemmat lisäainelangat ovat samassa potentiaalissa ja ovat 

kytkettynä samaan virtalähteeseen. 

− Tandem-hitsaus (kaksi langansyöttölaitetta ja kaksi virtalähdettä): Kahta li-

säainelankaa syötetään kahdesta langansyöttölaitteesta eli molemmilla lisä-

ainelangoilla on oma langansyöttölaite. Molemmat lisäainelangat ovat kyt-

kettyinä omiin virtalähteisiin. Lisäainelangat on sähköisesti eristetty toisis-

taan yhteisessä hitsauspistoolissa. Lisäainelangat ovat eri potentiaaleissa ja 

hitsausparametreja voidaan säätää molemmille langoille erikseen. (Goecke 

2001, 24. 

 

2.5.1 Tandem-MIG/MAG-hitsaus 

Näistä yllä mainituista monilankahitsausmenetelmistä tandem-menetelmä on robotisoidus-

sa hitsauksessa yleisin. Suuresta hitsausnopeudesta, korkeasta sulatustehosta ja nestejääh-

dytetystä poltinrakenteesta johtuen, on tandem-MIG/MAG-hitsaus aina joko mekanisoitu 

tai robotisoitu prosessi. Verrattuna tavanomaiseen yksilankaiseen MIG/MAG-polttimeen, 

on tandem-poltin jonkin verran kookkaampi, joka vaikuttaa hitsin luoksepäästävyyteen. 

Tandem-MIG/MAG-hitsauksessa voidaan käyttää eripaksuisia lankoja yhtä aikaa ja hitsa-

uksessa on käytössä kaksoisvalokaari. Railonseuranta voidaan toteuttaa kumman tahansa 

valokaaren avulla, mutta hitsaussuuntaan nähden käytetään aina etummaista valokaarta. 

Tämän ansiosta poltinta ei tarvitse käännellä ylimääräisesti ja tilantarve ei ole niin suuri 

kuin se voisi olla. Käytettäessä eripaksuisia lankoja, on poltinta luonnollisesti käänneltävä. 

(Meuronen 1998.) 

 

Tandem-hitsauksessa käytetään yleisesti normaaleja ja edullisia umpilankoja. On myös 

mahdollista käyttää täytelankoja, mutta tandem-menetelmän jo muutenkin suuret sulatus-

tehot ja täytelankojen korkeampi hinta kaventavat niiden etua umpilankoihin verrattuna. 

On myös kuitenkin mahdollista käyttää umpi- ja täytelankaa parina. (Meuronen 1998.) 
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2.6 Lämpökäsittely 

Seostamattomia rakenneteräksiä käytetään yleensä toimitustilassa. Koska lämpökäsittely 

aiheuttaa aina lisäkustannuksia, tulisi myös seostamattomien rakenneterästen lämpökäsitte-

lyä harkittaessa arvioida sillä saavutettavat edut. (MET raaka-ainekäsikirja 1 2001, s. 42.) 

 

2.6.1 Jännitystenpoistohehkutus 

Myöstettäessä, eli jännitystenpoistohehkutettaessa, terästä sen sisäiset jännitykset laukea-

vat kuumennuslämpötilaa vastaavalle myötörajalle. Tavanomaisissa myöstölämpötiloissa 

550…600 °C myötölujuus on vain noin 10 % myötölujuudesta huoneenlämpötilassa. Oi-

kein tehdyllä myöstöllä voidaan mm. (MET raaka-ainekäsikirja 1 2001, s. 42-43): 

− vähentää jäännösjännityksiä 

− parantaa hitsin väsymislujuutta ja sitkeyttä 

− varmistaa mittojen säilyminen työstössä ja käytössä.  

 

Myöstön onnistumiseen vaikuttavat kuumennus- ja jäähtymisnopeus, rakenteen aineenpak-

suuksien erot ja rakenteen jäykkyys. Suuret erot aineenpaksuuksissa ja jäykkä rakenne 

edellyttävät hitaita lämpötilanmuutoksia. Yleisesti voidaan esittää, että kuumennusnopeus 

on laskettavissa kaavan 1 mukaisesti. (MET raaka-ainekäsikirja 1 2001, s. 43.) 

 

h

C

st

T °=
∆
∆

25

)200...50(
 ,    (1) 

 

jossa s on kappaleen suurin aineenpaksuus millimetreinä ja ∆T/∆t on kuumennusnopeus 

(°C/h), joka kuitenkin maksimissaan on 200 °C tunnissa. Myöstölämpötila on siis 

550…600 °C, ja pitoaika saadaan joko kaavalla 2 tai 3. Pitoajalla tarkoitetaan aikaa, jonka 

työkappale on oltava myöstölämpötilassa. (MET raaka-ainekäsikirja 1 2001, s. 43.) 

 

 h
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s
t pito 1
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×=     (2) 
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joissa tpito on pitoaika ja s on kappaleen suurin aineenpaksuus millimetreinä. Kaava 2 antaa 

ajan tunteina ja kaava 3 minuutteina. Pitoaika on kuitenkin vähintään 30 minuuttia. (MET 

raaka-ainekäsikirja 1 2001, s. 43.) 

 

Jäähtymisen enimmäisnopeus voidaan laskea kaavalla 4. 

 

 
h

C

mmst

T °=
∆
∆

25/

275
,    (4) 

 

jossa ∆T/∆t on kappaleen sallittu enimmäisjäähtymisnopeus (°C/h) ja s on kappaleen suurin 

aineenpaksuus millimetreinä. Jäähtymisnopeus on kuitenkin enintään 275 °C tunnissa. 

(MET raaka-ainekäsikirja 1 2001, s. 43.) 

 

2.6.2 Normalisointi 

Normalisoinnissa teräs kuumennetaan austenitointilämpötilaan 900…920 °C ja jäähdyte-

tään vapaasti ilmassa. Pitoaika austenitointilämpötilassa on 1 minuutti kutakin aineenpak-

suuden millimetriä kohden, mutta kuitenkin vähintään 15 minuuttia. Perusaineen lu-

juusominaisuudet pysyvät ennallaan tai paranevat tässä käsittelyssä. Lujuusluokan S355 

teräksillä saattaa hitsauslisäaineen lujuus jäädä matalaksi, joten lisäaine on valittava läm-

pökäsittely huomioon ottaen. Myöstöön verrattuna normalisointia joudutaan käyttämään 

melko harvoin muissa kuin paineastiarakenteissa. (MET raaka-ainekäsikirja 1 2001, s. 43.) 

 

2.7 Robotisoitu hitsaus 

Robottihitsaus asettaa erityisvaatimuksia tuotesuunnittelulle, osavalmistukselle ja silloitus-

hitsaukselle. Hitsaustapahtuma periaatteessa vakioidaan robotin avulla, jolloin hitsauksen 

laatuun vaikuttavat tekijät siirtyvät hitsausta edeltäviin työvaiheisiin. Vaatimukset ovat 

tuttuja suurimmalta osin jo käsinhitsauksesta, mutta poikkeamat aiheuttavat robotisoidussa 

hitsauksessa huomattavia ongelmia. Mitä paremmin saadaan esivalmisteesta poistettua 

poikkeamat sitä paremmin robottihitsauksen tuottavuus- ja laatuedut toteutuvat. Hitsauksen 

robotisointi on otettava huomioon jo tuotetta suunniteltaessa valitsemalla sopivimmat ra-

kennevaihtoehdot. (Turku 2009, s.29; Veikkolainen 1998, s.25-27.) 
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Verrattuna käsinhitsaukseen robottihitsaus luo omat vaatimuksensa jo kappaleen suunnitte-

luvaiheeseen. Robotilla hitsattavien kappaleiden tyypilliset ongelmat liittyvät edelleen osi-

en valmistustarkkuuteen, koska käsinhitsaus sallii suuremmat mittapoikkeamat. Hitsausrai-

lojen sijaintivirheet sekä railontilavuuksissa ja railogeometrioissa tapahtuvat muutokset 

ovat kaikki merkittäviä ongelman aiheuttajia. Virheet voivat aiheuttaa läpipalamista, valu-

mia ja vajaita a-mittoja. Käytännössä nämä virheet vaativat aina hitsausoperaattoria kor-

jaamaan ohjelmaa, jos käytössä ei ole railonseurantaa ja/tai adaptiivista hitsausjärjestel-

mää, joka osaa takaisinkytkennän avulla korjata hitsausparametreja automaattisesti. Nämä 

järjestelmät ovat kuitenkin suhteellisen kalliita ja niiden hankintaa on tarkasti harkittava. 

(Kivioja et al. 2007, s. 45; Turku 2009, s.29-30; Veikkolainen 1998, s. 25-27.) 

 

Toisaalta karkealevytuotteissa osanvalmistustarkkuus on hankala saada robottihitsauksen 

vaatimalle tasolle ilman anturointia, jotka korjaavat osista, railoista ja muista seikoista joh-

tuvia epätarkkuuksia. Tästä johtuen toimivan anturoinnin käyttö on perusedellytys tehok-

kaalle ja laadukkaalle robottihitsaukselle karkealevyrakenteissa. (Veikkolainen 1998, s. 25-

27.) 

 

2.7.1 Robottihitsattavan rakenteen muotoilu 

Rakenteen oikeaoppinen muotoilu on perusedellytys kappaleen robotisoidulle hitsaukselle. 

Käsinhitsattavaksi tuotteeksi suunnitellulle kappaleelle tulee suorittaa tarkastelu robotisoi-

tua hitsausta silmälläpitäen, mutta uutta tuotetta suunniteltaessa on automatisoidun hitsauk-

sen huomioonottaminen helpointa. Huomioon tulisi ottaa ainakin seuraavat seikat (Ahola 

1988, s. 4,13; Linden et al. 2006, s.265): 

− Vähentämällä hitsattavien osien määrää helpottuu ohjelmointi, hitsauskiin-

nittimet yksinkertaistuvat sekä osien käsittely ja varastointi helpottuvat. 

− A-mittojen, railomuotojen ja materiaalien yhdenmukaistamisella kappalees-

sa helpotetaan ohjelmointia sekä hitsausparametrien määrittämistä ja tes-

taamista. 

− Rakenne ei saa estää hitsin luoksepäästävyyttä. 

− Pienahitsejä sekä T- ja päällekkäisliitoksia tulisi suosia mahdollisuuksien 

mukaan, mikä pienentää railonvalmistustoleransseja ja läpipalamisriski 

poistuu. 
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− Hitsin tunkeumaa hyödyntämällä voidaan pienentää tarvittavaa hitsiaineen-

määrää. Tämä vaatii kuitenkin menetelmäkokeen. 

 

Yhdenmukaistamalla, eli vakioimalla, a-mitat, railomuodot, materiaalit ja levynpaksuudet 

voidaan hitsaustyötä edeltäviä toimenpiteitä vähentää. Jos tunkeumaa tullaan hyväksikäyt-

tämään hitsin a-mitassa, tulee tunkeuman suuruus osoittaa luotettavasti menetelmäkokeel-

la. Jos valmistettavassa kappaleessa pystytään käyttämään samoja a-mittoja, levynpak-

suuksia ja hitsityyppejä, vähenee useiden menetelmäkokeiden tarve ja ohjelmointityö hel-

pottuu. (Ahola 1988, s. 4,13; Linden et al. 2006, s.265.) 

 

Suunnittelussa pyritään mahdollisimman pieneen a-mittaan. Standardissa SFS 2373 on 

esitetty staattisesti kuormitettujen teräsrakenteiden hitsausliitosten mitoitus ja lujuuslasken-

ta. Standardissa esitetty lujuuslaskenta on voimassa vain mitta-alueella 

  

 mmamm  15 3 ≤≤ .    (5) 

 

Minimi-a-mitta 3 mm johtuu mm. siitä, ettei huono railonsovitus tai pieni liitosvirhe aihe-

uttaisi liian suurta suhteellista virhettä. Hitsin jäähtymisnopeuden kannalta suositellaan 

seuraavaa aineenpaksuudesta s riippuvaa ohjearvoa hitsin a-mitalle (SFS 2373, s. 20): 

 

 ( ) . 5,0 mmmmsa −≈     (6) 

 

Maksimi-a-mitta 15 mm johtuu siitä, että olettamus jännityksen jakaantumisesta murtoti-

lassa tasan hitsin paksuudelle ei päde kovin paksuilla hitseillä. Laboratoriokokeissa tämä 

ilmenee mitatun murtolujuuden alenemisena. (SFS 2373, s. 20.) 

 

Piena- ja päällekkäisliitokset ovat yleisimpiä liitosmuotoja robottihitsatuissa tuotteissa, ja 

niitä tulisikin suosia, koska tällöin railon alapuolella on aina materiaalia, joka toimii juuri-

tukena hitsattaessa tehokkailla virroilla. Tämä poistaa läpipalamisen riskin. Päällekkäislii-

toksissa ylemmän kappaleen täytyy olla tarkasti paikoitettu, mutta alemman kappaleen 

paikka voi vaihdella hieman. T-liitosta ja pienaliitosta suunniteltaessa on muistettava jättää 

riittävä reuna hitsipalon ulkopuolelle, vähintään 2 x a-mitta. Railonseurannan ollessa käy-

tössä, nyrkkisääntönä reunan korkeudelle voidaan pitää 60 millimetriä. Kuvissa 2 ja 3 on 
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esitetty liitosmuotoja ja muotoiluperiaatteita sekä niiden soveltuvuutta robottihitsaukseen. 

(Linden et al. 2006, s. 268; Turku 2009, s. 33.) 

 

 
Kuva 2. Liitosmuotojen robottihitsaukseen sopivuuden vertailua (Linden 2006, s. 266). 
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Kuva 3. Liitosmuotojen robottihitsaukseen sopivuuden vertailua (Linden 2006, s. 266). 

 

Jotta hitsi voidaan hitsata, on hitsauspolttimen mahduttava hitsausteknisesti oikeassa asen-

nossa hitsin luo. Tilantarpeeseen vaikuttavat sekä polttimen että robotin osien koko. Jos 

hitsattaessa joudutaan kiertämään esteitä tai toimimaan ahtaissa paikoissa, on hitsaus luon-

nollisesti hitaampaa. Mahdollisimman avoin ja yksinkertainen rakenne helpottavat ohjel-

mointia ja nopeuttavat hitsausta. Kuvassa 4 on esitetty ongelmallisia rakenteita. Kuvan a) -

kohdan tapauksissa liitosmuodot ovat sopimattomia ja b) -kohdan tapauksissa hitsaus ta-

pahtuu liian ahtaassa tilassa. (Ahola 1988, s.20.) 
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Kuva 4. Ongelmakohtia hitsauspään ja työkappaleen välillä. a) Sopimaton liitosmuoto, b) 

Hitsaus ahtaassa tilassa. (Ahola 1988, s. 22.) 

 

2.7.2 Kappaleenkäsittely 

Kappaleenkäsittely mielletään itsestään selväksi asiaksi robottihitsauksen yhteydessä. Me-

kanisoidussa ja osittain mekanisoidussa hitsauksessa sen merkitys helposti unohtuu. Sopi-

villa kappaleenkäsittelylaitteilla voidaan kuitenkin parantaa hitsauksen tuottavuutta kol-

min-, jopa viisinkertaiseksi käsinhitsaukseen verrattuna. Kappaletta kääntämällä voidaan 

suurin osa hitseistä hitsata jalkoasennossa. Näin saavutetaan suuria säästöjä, sillä hitsaus 

pystyasennossa on 50…75 % hitaampaa kuin jalkoasennossa. Myös parantuneen er-

gonomian vaikutus hitsaustyön tuottavuuteen on huomattava. (Reiman & Leino 1987, s. 6.) 

 

Robottihitsauksessa käytettävät kappaleenkäsittelylaitteet voidaan jakaa karkeasti kahteen 

päätyyppiin: hitsauspöytätyyppiset ja vastapöytätyyppiset. Tämä johtaa myös kahteen hit-

sauskiinnitinten päätyyppiin: pöytälevylle asetettavat ja päistä (”kärkien väliin”) kiinnitet-

tävät kiinnittimet. Kummallakin kappaleenkäsittely- ja hitsauskiinnitintyypillä on omat 

etunsa ja haittansa. Hitsauspöytätyypin etuja ovat kahdella ohjattavalla akselilla aikaansaa-

tavan monipuoliset liikkeet, joilla hitsattava kappale saadaan lähes aina edulliseen hit-

sausasentoon. Haittapuolena on hitsattavan kappaleen pöytälevyn puoleisen suunnan jää-

minen katveeseen, jonne ei voida hitsata. Vastapöytätyyppiseen kappaleenkäsittelylaittee-

seen on mahdollista rakentaa hitsauskiinnitin, joka sallii kappaleen hitsauksen kaikilta 
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suunnilta. Sen sijaan hitsausasentoja ei voida vastapöytätyyppisellä kappaleenkäsittelylait-

teella valita aina vapaasti, koska tavallisimmin laitteessa on vain yksi ohjattava akseli. 

(Leino & Meuronen 1987, s. 3.) 

 

Hitsauspöytätyyppisen kappaleenkäsittelylaitteen hitsauskiinnitin rakennetaan tavallisim-

min suoraan levyrungon päälle. Levyrunko samalla suojaa hitsauspöydän pintaa hitsaus-

roiskeilta. Levyrungossa on elimet hitsauskiinnittimen paikoittamiseksi oikein hitsauspöy-

dän suhteen. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi kahdella, mieluiten erikokoisella lieriöta-

pilla. Kiinnitin lukitaan paikalleen 2-4 ruuvilla. (Leino & Meuronen 1987, s. 3.) 

 

Vastapöytätyyppisen kappaleenkäsittelylaitteen hitsauskiinnittimen muodostaa tavallisesti 

kehikko, johon kappaleen paikoituksessa ja kiinnittämisessä tarvittavat elementit kiinnite-

tään. Kehikko paikoitetaan tavallisesti päistään lieriötapeilla ja lukitaan paikalleen neljällä 

ruuvilla. Kappaleenkäsittelylaitteen toisen pään kannatin on edullista tehdä aksiaalisuun-

nassa uivaksi, millä kompensoidaan hitsauskiinnittimen pituusvaihtelut. (Leino & Meuro-

nen 1987, s. 3.) 

 

2.7.3 Hitsauskiinnitin 

Kappaleiden automatisoitu hitsaus vaatii yleensä osien paikoittamista ja kiinnittämistä tois-

tuvasti ja tarkasti samaan asentoon. Koska railonseurantalaitteet eivät ole mikään itsetar-

koitus, on kappaleiden kiinnittymisen hitsauskiinnittimeen taattava riittävä tarkkuus osien 

keskinäiselle asennolle hitsausta varten. Ahola on esittänyt kolme tapaa, joilla kappaleen 

hitsaus voidaan järjestää nousevan mekanisointiasteen mukaan (Ahola 1988, s. 31): 

− Manuaalinen silloitus erillisessä silloituskiinnittimessä, jota seuraa kappa-

leen asetus toiseen kiinnittimeen valmiiksihitsausta varten. Tässä tapaukses-

sa vaaditaan siis kaksi kiinnitintä sekä ylimääräinen asetus. 

− Kaksivaiheinen kiinnitys. Osat silloitushitsataan esimerkiksi robotilla kiin-

nittimessä. Sen jälkeen jotkut kiinnittimen osat poistetaan, jotta päästään 

kaikkiin hitsattaviin kohteisiin ja hitsataan kappale valmiiksi. Kiinnittimen 

osat voidaan irrottaa joko manuaalisesti tai automaattisesti esimerkiksi 

pneumatiikkaa tai hydrauliikkaa käyttäen. 
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− Etenkin pienet kappaleet voidaan kiinnittää niin, että kappale hitsataan suo-

raan valmiiksi ilman silloitusta. Tällöin on otettava huomioon erityisesti 

muodonmuutosten vaikutukset ja suunniteltava hitsausjärjestys tarkoin. 

 

Suurten kappaleiden hitsauksessa on usein suositeltavaa silloittaa kappale eri vaiheena en-

nen varsinaista hitsausta ja siirtää kappale silloituksen jälkeen hitsausta varten hyvin yk-

sinkertaiseen, hitsausta mahdollisimman vähän häiritsevään hitsauskiinnittimeen. Silloituk-

sen tarkoituksena on saada railot haluttuun kohtaan hitsausta varten. Suoritetaanko silloi-

tushitsaus robotilla vai käsin, riippuu tapauksesta. Mikäli silloitusvaihe on hyvin lyhyt var-

sinaiseen hitsaustyövaiheeseen verrattuna, kannattaa robotin käyttö keskittää varsinaiseen 

hitsaukseen ja suorittaa silloitus käsin. Tällöin voidaan käyttää varsin yksinkertaisia silloi-

tuskiinnittimiä. Joskus silloitus voidaan suorittaa jopa hitsausrobotin latausasemassa. Jos 

silloitusvaiheen kesto lähenee hitsaustyövaiheen kestoa, on harkittava robotin käyttöä mo-

lemmissa työvaiheissa. Tavallisesti tämä merkitsee kaksinkertaisia hitsauskiinnittimiä. 

Joissakin tapauksissa erillinen silloituskiinnitin voidaan korvata automaattitoimisilla vas-

teilla ja kiinnitinelementeillä, jotka silloitusvaiheen jälkeen väistyvät tieltä ja parantavat 

siten hitsien luoksepäästävyyttä. (Leino & Meuronen 1987, s.8.) 

 

Hitsauskiinnitin suunnitellaan tavallisesti yhdelle tuotteelle tai sen osalle. Mikäli hitsattava 

osa on mutkikas, joudutaan mahdollisesti rakentamaan omat hitsauskiinnittimet eri hitsaus-

työvaiheille. Tämä luonnollisesti lisää kustannuksia. Niiden minimoimiseksi tulee tarkas-

tella kriittisesti käsinhitsauksessa noudatettua työvaihejakoa. Robottihitsauksessa kannattaa 

mahdollisuuksien mukaan pyrkiä pitkiin hitsausvaiheisiin. Tähän pääsemiseksi on usein 

tarpeen muuttaa käsinhitsauksessa noudatettua työvaihejärjestystä sekä työvaiheiden kes-

kinäistä sisältöä. Robottihitsausvaiheiden sisältöä määriteltäessä tulee ottaa huomioon 

myös esimerkiksi kääntöpöydän eri puolien hitsausaikojen tasapainottaminen. Kovin epä-

suhtaiset hitsausajat merkitsevät yleensä samalla osien lataajan tuottamattoman ajan lisään-

tymistä. (Leino & Meuronen 1987, s. 7.) 

 

Lähtökohtana on ns. 3-2-1-sääntö ts. kappaleen saaminen staattisesti määrättyyn asemaan. 

Tukipisteiden lukumäärää ja paikkaa valittaessa on otettava huomioon seuraavat seikat 

(Leino & Meuronen 1987, s. 12): 
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− suuri määrä tukipisteistä sijoitetaan kappaleen suurimmalle paikoitettavalle 

pinnalle 

− tukipisteiden vastapinnat on valittava kappaleen mitoitus- ja toimintaperi-

aatteen mukaan (vastinpinnoiksi valitaan pinnat, joiden asemalla on merki-

tystä kappaleen toiminnalle) 

− eri hitsaustyövaiheissa käytetään mahdollisimman paljon samoja vastinpin-

toja. 

 

Suurikokoisten tai ohuiden levyjen paikoituksessa voidaan levyn taipumisen vuoksi joutua 

käyttämään kolmea useampaa tukipistettä yhdessä tasossa tai korvaamaan ne kapeilla ta-

somaisilla tukipinnoilla. Tasomaisia tukipintoja joudutaan käyttämään myös esimerkiksi 

päittäisliitoksen juuritukena. Suurten tasopintojen käyttämistä tukipintoina tulee kuitenkin 

välttää. Niihin keräytyy helposti roiskeita, ja esimerkiksi hitsauksen paluuvirran kulkureitti 

muodostuu niissä epämääräiseksi. (Leino & Meuronen 1987, s. 12.) 

 

Levyjen paksuus- ja esivalmistustoleranssien vaikutusta voidaan pienentää käyttämällä 

vastepintoina niitä pintoja, jotka välittömästi määräävät railon sijainnin. Kuvassa 5 on esi-

tetty esimerkkitapaus, jossa on huomioitu levyn paksuustoleranssin vaikutus hitsauskiinnit-

timen suunnittelussa. (Leino & Meuronen 1987, s. 13.) 

 

Kuva 5. Levyn paksuustoleranssin vaikutuksen eliminointi hitsauskiinnittimellä (Leino & 

Meuronen 1987, s. 14) 
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Levyssä oleva pyöreä reikä on erittäin käyttökelpoinen paikoituselin. Kahdella reiällä voi-

daan korvata kolme levyn ulkopuolista tukipistettä. Osan mittatarkkuudelle on eduksi, jos 

samoja reikiä on voitu käyttää osan paikoitukseen myös muissa työvaiheissa, esimerkiksi 

särmäyksessä. Reikiin tulevat vasteet ovat tavallisesti lieriötappeja, joiden pää on viistetty 

asetuksen helpottamiseksi. (Leino & Meuronen 1987, s. 14.) 

 

Ohjaustappien välys rei’issä voi hitsauskiinnittimessä olla varsin suuri, luokkaa 0,2…0,5 

mm, jolloin osan asetus ja kappaleen poistaminen on helppoa. Jos reikien keskinäinen etäi-

syysvaihtelu on suuri, on toisen ohjaustapin kylkiin syytä valmistaa kevennykset. Mikäli 

jostain syystä käytetään ahdasta sovitetta reiän ja ohjaustapin välillä, helpottuu kappaleen 

poistaminen, kun lieriöpinnan asemasta käytetään ohjauspintana pallopintaa. (Leino & 

Meuronen 1987, s. 14.) 

 

Hitsauskiinnittimen mitoitukselle ja muotoilulle luonteenomaisia piirteitä ovat: 

− osien mittaepätarkkuudet (sekä materiaalista että valmistuksesta aiheutuvat) 

− kappaleen muodonmuutokset hitsauksessa sekä 

− irrallisina aseteltavista osista valmistuu jäykkä, suurempi kokonaisuus (Lei-

no & Meuronen 1987, s. 61). 

 

Hitsauskiinnittimen suunnittelussa ensisijaisena tavoitteena on saada hitsattavat railot koh-

dalleen, ts. hitsattavan kappaleen osat sellaiseen asemaan toisiinsa nähden, että hitsauksen 

jälkeen kappale on oikean mittainen. Kiinnittimen mitoitusperustana ei siten ole valmis 

hitsattu kappale, vaan siitä hitsausmuodonmuutosten verran poikkeava aihio. Ero ei vält-

tämättä ole suuri, mutta ainakin massiivisten kappaleiden kohdalla hyvin merkittävä. (Lei-

no & Meuronen 1987, s. 61.) 

 

Railon paikan tarkkuusvaatimus on vain poikkeustapauksissa ankarampi kuin ± 0,5 mm. 

Yleensä ± 1 mm:n tarkkuusvaatimusta pidetään riittävänä. Paksuseinämäisten pienaliitos-

ten tarkkuusvaatimus saattaa olla vielä tätäkin vaatimattomampi, mutta useiden millimetri-

en epätarkkuuksien salliminen johtaa yleensä myös muihin hitsausteknisiin vaikeuksiin, 

joten niitä on syytä välttää. (Leino & Meuronen 1987, s. 61.) 
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Osien mittavaihtelu tulee ottaa huomioon kiinnittimen mitoituksessa ja muotoilussa siten, 

että mahdollisuuksien mukaan mittavaihtelut ohjataan kohtaan, jolla ei hitsauksen kannalta 

ole merkitystä (kuva 6). Toinen vaihtoehto on puolittaa mittavaihtelu kuvan 7 esittämällä 

tavalla. On kuitenkin muistettava, että kaikki osien mittavaihtelun kompensoimiseksi teh-

tävät toimenpiteet vaikuttavat myös lopputuotteen mittoihin. Jos lopputuotteen mittatole-

ranssit ovat tiukat, ei niitä voida millään kiinnitintekniikan keinolla saavuttaa epätarkoista 

osista. Ainoa keino hyväksyttävään lopputulokseen pääsemiseksi on parantaa osien mitta-

tarkkuutta. Hitsauskiinnittimen tulee toimia myös osien tulkkina: kiinnittimeen sopivat 

vain sellaiset osat, jotka ovat mitoiltaan riittävän tarkat, jolloin kiinnittimeen sopimattomat 

osat voidaan hylätä. (Leino & Meuronen 1987, s. 61.) 

 

 

Kuva 6. Osien mittaepätarkkuuksien sijoittaminen kohtaan, jossa ne eivät vaikuta liitosten 

sijaintiin (Leino & Meuronen 1987, s. 62). 
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Kuva 7. Osan mittaepätarkkuuden puolittaminen (Leino & Meuronen 1987, s. 62). 
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3 VALAMINEN 

 

 

Valaminen on vanhin metallien muotoilumenetelmistä ja sitä on menestyksekkäästi käytet-

ty tuhansien vuosien ajan. Valuraudat ovat olleet koneenrakennuksen ja rakennustekniikan 

perusmateriaaleja jo koko teollistuneen ajan. Valuosat muodostavat nykyäänkin vielä mer-

kittävän määrän koneenosista ja valumetallien kehityksestä viime vuosikymmenien aikana 

on erityisesti mainittava pallografiittiraudat, joista on tullut merkittävä koneiden rakenne-

aine. (Autere et al. 1982. s. 7; Autere et al. 1981 s.1; Höök et al.2010.) 

 

Valumenetelmä sallii suuren vapauden muotoilulle ja täten mahdollistaa valukappaleille 

annettavaksi kauniin ja miellyttävän ulkonäön. Vaikka näennäisesti kappale muotoillaan-

kin ulkonäkösyistä, saattaa taustalla piileskellä myös valmistusteknillinen syy. Rikkomalla 

tasaisia pintoja esimerkiksi koristeellisilla kuvioilla, saadaan huomio siirrettyä pois mah-

dollisesti epätasaisesta pinnasta. Mitä pienempi on pinnan vaakasuoran osuus, sitä pienem-

pi on valuvirheiden vaara. Valukappaleen yksinkertainen muoto ei aina merkitse sitä, että 

se on helpompi valaa. Usein on helpompaa saada aikaan virheetön valukappale, jos se on 

jonkin verran profiloitu. (Östberg 1967, s. 186.) 

 

Valumenetelmästä voidaan yleisesti todeta (Höök et al. 2009): 

− Valaminen on lyhin tie raaka-aineesta valmiiksi tai lähes valmiiksi tuotteek-

si. Siten se on myös nopein ja vähiten energiaa vaativa tapa valmistaa me-

tallituotteita. 

− Valaminen vaatii investointeja ennen tuotannon aloittamista. 

− Valumenetelmä soveltuu sekä yksittäis- että sarjatuotantoon. 

− Kappaleen koko ja muoto asettavat vain vähän rajoituksia, jolloin teollinen 

muotoilu on mahdollista, mutta ohjeita ja sääntöjä on muotoilulle paljon. 

− Valukappaleen paikalliset aineenvahvuudet voidaan optimoida helposti. 

− Valukappaleella on parempi värähtelyjen vaimennuskyky kuin vastaavalla 

hitsatulla rakenteella. 

− Lähes valmiisiin mittoihin valettu tuote vaatii vain vähän lastuavaa työstöä. 

− Valumetalleilla on hyvä kierrätettävyys ja materiaalihukkaa syntyy vähän. 
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− Valaminen vaatii muotoilun erikoisosaamista, joka on enimmäkseen käy-

tännössä opittua. 

− Sarjakoon suureneminen pienentää kappalekustannuksia. 

− Vastoin ennakkoluuloja, valettu kappale ei yleensä ole sen painavampi kuin 

hitsattu kappale. 

 

3.1 Valumuotti 

Valumuotin muodostavat tavallisesti kaksi tai useampi muotin osaa. Kahden muotinosan 

välistä kosketuspintaa nimitetään jakopinnaksi. Tämä pinta leikkaa mallin jakoviivaa pit-

kin. Jos jakopinta on yhdessä ja samassa vaakasuorassa pinnassa, kutsutaan sitä suoraksi 

jakopinnaksi. Muussa tapauksessa se on murtojakopinta. (Östberg 1967, s. 19) Ei ole lain-

kaan yksiselitteistä kumpi on parempi ratkaisu, sillä siihen vaikuttaa useat tekijät: malli 

täytyy saada irti hiekasta ilman monia lisätoimenpiteitä, epäsäännöllinen jakopinta voi 

muodostaa helposti särkyviä ulkonemia, kustannuksia saattaa muodostua turhista malli- ja 

muottikuluista, jne. Toisinaan voi epäsäännöllinen jakopinta olla parempi kuin keernojen 

käyttö. Yleisesti pyritään kuitenkin suoraan jakopintaan mallinvalmistuksen yksinkertais-

tamiseksi ja siten kustannusten pienentämiseksi. (Asanti 1962, s. 78; Keskinen & Niemi 

2009.) 

 

Valmiiksi kaavatut ja kootut muotit pyritään yleensä valamaan mahdollisimman pian. Pie-

nissä käsikaavaamoissa muotteja ei välttämättä siirrellä, vaan valu tapahtuu siinä missä 

muotti on kasattu. Suurissa valimoissa usein on oma valuosasto, jonne muotit siirretään 

valamista varten. Tällöin voidaan minimoida sulan metallin siirtely, saada tilan käyttö jär-

kevämmäksi ja estää valukaasujen sekä savun leviäminen muihin tiloihin tehokkaammin. 

(Autere et al. 1982, s. 393.) 

 

3.2 Hiekkavalu 

Hiekkavalussa käytetään valun jälkeen hajotettavaa kertamuottia, joten jokaista valettua 

kappaletta varten on valmistettava oma muotti. Valumuotti valmistetaan valumallin avulla 

sopivalla sideaineella käsitellystä hiekasta. Hiekan käyttökelpoisuus eri metallien valami-

seen riippuu sen ns. sintraantumislämpötilasta, jossa hiekkarakeet alkavat tarttua kiinni 
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toisiinsa ja samoin reagoida valumateriaalin kanssa. Hiekkamuotit jaetaan tuorehiekka-

muotteihin, kylmänä kovettuviin hiekkamuotteihin ja kuumana kovettuviin hiekkamuottei-

hin. (Höök et al. 2010.) 

 

Hiekkamuotin muotti- ja keernahiekkana käytetään yleensä kvartsihiekkaa (sulamispiste 

1700…1750 °C), oliviinihiekkaa (sulamispiste 1200…1850 °C), kromiittihiekkaa (kromi-

oksidin ja rautaoksidin seos, sulamispiste 1800…1900 °C) tai zirkonihiekkaa (sulamispiste 

2200…2300 °C). (Höök et al. 2009.) 

 

Tuorehiekan mekaaninen kovettaminen tapahtuu sullomalla. Menetelmä on nopea ja halpa. 

Se sopii sekä käsin- että konekaavaukseen. Hiekan sideaineena on bentoniittia. Kylmänä 

kovettuvien hiekkaseosten sideaineena käytetään seuraavia keskenään kovettuvia yhdis-

telmiä (Höök et al. 2009): 

− hartsi + happo 

− hartsi + esteri 

− sementti + vesi 

− vesilasi + esteri. 

 

Sideaineena toimiva vesilasi (Na2Si03 * H2O) on natriumsilikaatin vesiliuos, joka valmiste-

taan sulattamalla kvartsihiekkaa natriumkarbonaatin eli soodan kanssa. Vesilasi on myrky-

tön, hajuton ja suhteellisen halpa sideaine. Hiekka ei sekoituksen ja valun aikana kehitä 

haitallisia kaasuja. Myöskään jätehiekalla ei ole ympäristöä saastuttavaa vaikutusta. Koska  

vesilasi on melko voimakkaasti alkalinen aine, on sitä käsiteltäessä kuitenkin käytettävä  

käsineitä ja suojalaseja. (Keskinen, R. & Niemi, P. 2007.) 

 

Kuumana kovettuvia hiekkoja käytetään lähinnä kuorikaavauksessa. Tässä mallina toimii 

metallilevy, jonka päälle laitetaan hartsia. Metallilevy lämmitetään, jolloin hartsi sulaa. 

Kuuman levyn päälle levitetään kuivaa hiekkaa, jolloin hartsi sitoo hiekanjyviä yhteen ja 

levyn päälle muodostuu kuorimainen kerros. Ylimääräinen kovettumaton hiekka poistetaan 

tämän jälkeen. Syntynyt kuori paistetaan kovaksi ennen kuin se irrotetaan mallilevystä. 

Liimaamalla kaksi kuorta yhteen, syntyy muotti. Pääsääntöisesti tätä menetelmää käytetään 

kuitenkin pienille kappaleille ja suursarjoille. (Höök et al. 2009.) 
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3.2.1 Kaavaus 

Kaavaus on työvaihe, jossa valumallien avulla muotoillaan kaavaushiekasta kertamuotti 

kappaleen valamista varten. Yleisesti kaavaus suoritetaan kaavauskehiin, johon valumalli 

asetetaan ja hiekka sullotaan sen ympärille joko käsin tai koneellisesti. Hiekan kovetuttua 

poistetaan malli, jolloin muottiin jää mallin muodot (kuva 8). Kehien rajapinta on samalla 

valukappaleen jakopinta. (Niemi 2009) Syntynyt muotti voidaan viimeistellä tarvittaessa 

peitostamalla. Peitosteita käytetään, jos muotin hiekkapinta on liian karkea ja jättää valet-

tavaan kappaleeseen liian huonon pinnan. Peitosteet ovat yleensä nestemäiseen väliainee-

seen sekoitettuja tulenkestäviä jauheita. Peitoste täyttää hiekkamuotin huokoset ja muodos-

taa hienojakoisen tulenkestävän suojan hiekan ja sulan metallin väliin. (Keskinen & Niemi 

2007.) 

 

 

Kuva 8. Käsinkaavauksen periaate (Niemi 2009). 

 

3.2.2 Keerna 

Keerna on tulenkestävästä hiekkaseoksesta valmistettu ja kovetettu kappale. Asettamalla 

keerna muottiin valukappaleeseen saadaan tehtyä onkaloita ja reikiä. Kaikkia muotin osia, 

jotka eivät synny kaavauksessa suorana mallinjäljennöksinä, kutsutaan keernoiksi. Keerno-

jen käytöllä voidaan myös poistaa vastapäästöjä ja vahvistaa muotin heikkoja kohtia. Pää-

sääntöisesti kappale tulisi muotoilla niin, ettei keernoja tarvitsisi käyttää. Kuitenkaan se ei 

aina ole mahdollista valettaessa vaikeita ja monimuotoisia kappaleita. Tällöin tulisi mini-
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moida käytettävien keernojen määrä ja yksinkertaistaa niiden ulkomuoto, sillä keernojen 

valmistus luonnollisesti lisää kustannuksia. (Autere et al. 1986, s. 371; Östberg 1967, s. 46-

47; Höök et al. 2010.) 

 

3.3 Jälkikäsittelyt valun jälkeen 

Kun kappale on valettu, kappaleelle suoritetaan vielä tiettyjä jälkikäsittelyjä. Ensimmäi-

seksi poistetaan hiekkavalukappaleesta muotti- ja keernajätteet joko käsin tai koneellisesti. 

Seuraavaksi kappaleesta poistetaan valukkeet, jotka ovat kappaleeseen kuulumattomia 

osia, kuten valukanavistot ja syötöt. Tämän jälkeen poistetaan hiomalla jakopintapurseet ja 

muu esimerkiksi valukkeista jäänyt ylimääräinen aine. Jos ainetta on poistettava niin pal-

jon, ettei se hiomalla ole taloudellista, voidaan käyttää talttausta. Yleisimmin talttaus on 

hiilikaari- tai paineilmatalttausta. Seuraavaksi korjataan valuvirheet, esimerkiksi huokoset 

ja syntyneet imut, jos se on välttämätöntä. Lopuksi kappale tarkastetaan, tarpeen mukaan 

lämpökäsitellään ja pintakäsitellään. Yleensä valimossa kappale ainoastaan pohjamaala-

taan, jotta se saa riittävän korroosiosuojan, esimerkiksi kuljetusta varten. (Ihalainen et al. 

2003, s. 94; Meskanan & Höök 2010; Niemi 2008.) 

 

Jännityksenpoistohehkutus on yleisin pallografiittivalurautakappaleelle tehtävä lämpökäsit-

tely. Sillä ei pyritä vaikuttamaan valuraudan ominaisuuksiin, vaan kappaleesta poistetaan 

muotissa jähmettyessä ja jäähtyessä syntyneitä sisäisiä jännityksiä. Niitä on voinut tulla, 

jos kappale ei pääse kutistumaan vapaasti muotissaan. Jännityksiä lisäävät monimutkaiset 

muodot, vaihtelevat seinämäpaksuudet ja rautalajin lujuus. Jos jännityksenpoistohehkutus-

ta ei tehdä monimutkaisille valukappaleille, voivat jännitykset laueta kappaletta työstettä-

essä. Tämä saattaa aiheuttaa muodonmuutoksia kappaleeseen. (MET Raaka-ainekäsikirja 2 

2001, s. 121.) 

 

3.4 Valukappaleiden muotoiluohjeet ja -säännöt 

Kappaleen rakennesuunnittelussa on tärkeää muotoilla kappale siten, että valmistusmene-

telmän edut voidaan käyttää täysin hyväksi ja samalla ottaa huomioon menetelmän asetta-

mat vaatimukset. Noudattamalla kappaleen muotoilusta annettuja ohjeita ja sääntöjä, saa-

daan kappaleesta valuystävällinen ja kappaleelle saadaan hyvät ominaisuudet mahdolli-

simman pienillä kustannuksilla. Rakennesuosituksia ei ole käsitettävä valamisen rajoituk-
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siksi valmistusmenetelmänä, vaan niiden on tarkoitus ohjata pienempiin kustannuksiin ja 

parempaan valukappaleiden laatuun. Ohjeet ovat osittain ristiriitaisia eikä niitä aina voida 

noudattaa samanaikaisesti. Suunnittelijan tehtäväksi jää ratkaista, mille näkökohdalle on 

kulloinkin pantava suurin paino. (Autere et al.1981, s. 10.) 

 

3.4.1 Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 

Mallikustannukset muodostavat huomattavan osan sellaisten kappaleiden kustannuksista, 

joita valmistetaan vain vähäisiä määriä. Mallikustannuksia voidaan pienentää sopivalla 

kappaleen muotoilulla. Suurien sarjojen valmistuksessa mallikustannukset merkitsevät 

vähemmän. Jotta mallikustannukset olisivat pienet, tulee kappale muotoilla siten, että 

muodot on helppo valmistaa mallipajojen työstökoneilla. Keernoja vaativia muotoja tulisi 

välttää, mutta aina se ei ole mahdollista ja joskus niiden avulla saavutettavat edut ovat mer-

kittäviä suhteessa kustannuksiin. Yleisesti voidaan todeta, että pienillä ja keskisuurilla 

kappaleilla avoin rakenne on halvempi valmistaa kuin umpinainen rakenne. Hyvin suurilla 

kappaleilla avoimen ja umpinaisen rakenteen mallikustannusten ero on pienempi. (Östberg 

1967, s. 13-16.) 

 

Valukappale tulisi muotoilla niin, että jakopinta tulee suoraksi, ja että koko kappale joutuu 

toiseen muottipuoliskoon. Mallivarusteet tulevat yksinkertaisemmiksi ja halvemmiksi, jos 

mallia ei tarvitse jakaa. Kuvassa 9 on esitetty esimerkki, jossa hihnapyörän rakenne on 

yksinkertaistettu ja muutettu halvemmaksi mallikustannusten kannalta. (Autere et al. 1981, 

s. 10-11.) 
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Kuva 9. Mallikustannuksia on pienennetty hihnapyörän rakennetta muuttamalla. a) Jaettu 

malli. b) ja c) yksiosaisia malleja, joiden valmistus on noin 30 % halvempi kuin a)-

kohdassa. Kohdassa c) on työvarat ja mallin päästö asetettu kokonaan toiseen mallipuolis-

koon. (Östberg 1967, s. 17.) 

 

3.4.2 Valukappaleiden suunnittelu kaavauksen kannalta 

Kaavauksen kannalta on suosittava suoraa jakopintaa, sillä murtojakopinta lisää malli- ja 

kaavauskustannuksia. Jakopinta tulee sijoittaa siten, että kaavaus voidaan suorittaa mah-

dollisimman vähillä keernoilla ja muilla irtopaloilla. Suuret työstettävät pinnat valetaan 

mieluiten pystysuorassa tai käännettynä alaspäin muotissa. Valutapahtumassa muodostuvat 

kaasut pyrkivät poistumaan ylöspäin, jolloin valukappaleen yläpintoihin voi muodostua 

valuvirheitä. (Autere et al. 1981, s. 11.) 

 

Valukappaleisiin lisätään usein ripoja, listoja ja muita jäykisteitä. Ne nostavat kaavauskus-

tannuksia, ja jos ne eivät ole välttämättömiä, ei niitä tulisi turhaan lisätä. Kun jäykisteitä on 

käytettävä, on usein mahdollista valita sellaiset muodot, jotka eivät tarpeettomasti lisää 

kaavauskustannuksia. Jäykiste tulisi sijoittaa jakopinnan ja sen normaalin suuntaisesti. 

Jäykisteet ja muut pinnasta ulkonevat muodot tulee sijoittaa kappaleen sille puolelle, jolle 

ne on helpompi kaavata. Jäykistelistojen asemesta voidaan vaihtoehtoisesti lisätä kappa-
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leen seinämäpaksuutta tai käyttää lujempaa ainetta. (Autere et al. 1981, s. 13; Östberg 

1967, s. 39.) 

 

Suurien valukappaleiden valmistus voi olla halvempaa, jos ne jaetaan pienempiin osiin. Jos 

valukappaleen muoto poikkeaa paljon kaavauskehysten muodosta, tulee kehyksen tila huo-

nosti hyväksikäytetyksi. Tällaiset valukappaleet on usein edullisempaa jakaa pienemmiksi 

ja yksinkertaisemmiksi osiksi, jotka myöhemmin liitetään yhteen sopivalla tavalla. Kappa-

leen jakaminen tekee usein mahdolliseksi konekaavauksen sellaisille kappaleille, jotka 

muuten täytyisi kaavata käsin. Valuvirheiden hallinta on myös helpompaa pienemmillä ja 

yksinkertaisemmilla osilla. (Autere et al. 1981, s. 15.) 

 

3.4.3 Valukappaleiden suunnittelu keernanvalmistuksen kannalta 

Keernojen käyttöä tulisi välttää, jos se vain on mahdollista. Liian monimutkaista jakopin-

taa on kuitenkin vältettävä, jolloin keernan käyttö on perusteltua. Keernoilta ei voida vält-

tyä, jos valukappaleeseen on tehtävä ontelo. Tällöin tulee ontelo muotoilla mahdollisim-

man yksinkertaiseksi. Tämä helpottaa keernan valmistusta, käsittelyä ja muottiin asettamis-

ta. (Autere et al. 1981, s. 16, Östberg 1967, s. 56.) 

 

Keernan valmistukseen pätee samat päästösäännöt kuin malleillekin. Keernalaatikko, jonka 

avulla keerna valmistetaan, voidaan jakaa useampaan osaan, joista jokainen osa saa oman 

päästösuuntansa. Moniosainen keernalaatikko on kalliimpi kuin kokonainen tai kaksiosai-

nen keernalaatikko. Moniosaisten keernalaatikoiden mittatarkkuus on myös huonompi. 

(Autere et al. 1981, s. 16, Östberg 1967, s. 56.) 

 

Kappaleen seinämäpaksuus tulee virheelliseksi, jos keerna pääsee liikkumaan valun aika-

na. Kappale on muotoiltava siten, että keernat voidaan valmistaa suurina ja harvoina toisis-

taan riippumattomina yksiköinä. Keernoilla on oltava riittävän monta ja suurta ohjausta, 

joilla se asemoidaan muottiin. Usein väliseinämiin on mahdollista tehdä reikiä, jotka mah-

dollistavat keernojen lisäohjauksen ja kiinnittämisen. Valun aikana voi muodostua keerna-

kaasuja, joille on oltava ulospääsytie tai ne muodostavat rakkulamaisia valuvirheitä kappa-

leeseen. Keernaohjaukset toimivat myös kaasujen ulospääsytienä. (Autere et al. 1981, s. 

16, Östberg 1967, s. 56.) 
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3.4.4 Valukappaleiden suunnittelu valun kannalta 

Valukappaleen valmistuksessa kriittisin hetki on varsinainen valu. Muotoilulla vaikutetaan 

vahvasti valun onnistumiseen. Jos metalli joutuu virtaamaan pitkiä matkoja muotissa, on 

seinämäpaksuutta lisättävä, jotta metalli ei jähmety ennen kuin se on päässyt perille. Jos 

valukappale halutaan mahdollisimman ohutseinäiseksi, on vältettävä jyrkkiä mutkia ja tar-

peettomia suunnanmuutoksia sen seinämissä. Mikäli mahdollista, vahvistuslistat on sijoi-

tettava siten, että ne samalla myös helpottavat metallin virtausta. Vahvistusrivoilla saadaan 

johdettua myös valukaasuja pois muotista. (Autere et al. 1981, s. 18, Östberg 1967, s. 58-

64.) 

 

Valumuotin tulee täyttyä nopeasti, mutta rauhallisesti. Tämä on vaikeampaa saada aikai-

seksi suurissa, vaakasuorissa pinnoissa kuin pystysuorissa seinämissä. Vaakasuorissa sei-

nämissä muodostuu metallin nousunopeus pakostakin pieneksi ja metalli ehtii jäähtyä liian 

paljon, ennen kuin seinämä on valettu täyteen. Tällöin muodostuu poimuja ja saumoja, 

jotka eivät enää sulaudu yhteen. Näitä valuvirheitä nimitetään kylmäpoimuksi ja kyl-

mäsaumaksi. Näitä tulee helposti, jos seinämäpaksuus valitaan liian ohueksi. Välttämällä 

suuria vaakasuoria pintoja ja suunnittelemalla ne vinoiksi, suunnittelija helpottaa valimoi-

den työtä ja säästää kappaleen valmistuskustannuksissa. Kuvassa 10 on esimerkki valun 

helpottamisesta muotoilun keinoin. (Östberg 1967, s. 63-64.) 

 

Kuva 10. Kannessa b) voi olla pienempi seinämäpaksuus kuin kannessa a), koska siinä on 

valumatka lyhyempi, säteet suuremmat ja metallin nousunopeus tasaisempi (Östberg 1967, 

s. 61). 



 34 

Kaikki valumetallit kutistuvat jäähtyessään. Kutistuminen tapahtuu sulassa tilassa, jähmet-

tymishetkellä ja kiinteässä tilassa. Jos kutistumista ei korvata sulalla metallilla, syntyy kap-

paleeseen onteloita eli imuvirheitä. Runsashiilisellä suomu- ja pallografiittivaluraudoilla on 

vähäinen jähmettymiskutistuma tai ne voivat jopa laajentua. Tämä johtuu siitä, että grafiitti 

erottuu metallin ollessa vielä sulana. Erottunut grafiitti vaatii monta kertaa suuremman 

tilavuuden kuin mitä sillä on rautaan liuenneena ja se kompensoi täten metallisen perus-

massan kutistumista. (Autere et al. 1981, s. 24.) 

 

Useimmat imuvirhetyypit (kuva 11) voidaan välttää syöttämällä kappaleeseen lisää sulaa 

metallia syöttökupujen avulla. Syöttökuvut sijoitetaan kappaleen siihen osaan, joka jähmet-

tyy viimeiseksi. Normaalisti nämä osat ovat kappaleen paksuimpia kohtia. (Autere et al. 

1981, s. 24.) 

 

 
Kuva 11. Imuvirheiden eri esiintymismuotoja. a) avoimu. b) imuontelo, johon on yhdisty-

nyt imupainauma. c) avoimu terävässä kulmassa. d) keskilinjahuokoisuus. (Autere et al. 

1981, s. 24.) 

 

Imuvirheitä voidaan välttää sopivalla rakennesuunnittelulla. Johonkin seinämän leikkauk-

seen mahtuvan ympyrän pinta-ala voidaan katsoa suoraan verrannolliseksi ko. paikan aine-

keskittymään. Suunnatun jähmettymisen periaate merkitsee sitä, että kappaleen seinämän 

paksuuden täytyy lisääntyä syöttökuvun suuntaan siten, että kappaleen jokaiseen kohtaan 

piirretyn ympyrän (pallon) on mahduttava siirtymään kappaleesta syöttökupuun. Kuvassa 

12 on esimerkki Heuvers’in ympyrämenetelmän käytöstä. (Autere et al. 1981, s. 25.) 
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Kuva 12.  Heuvers’in ympyrämenetelmän käyttö teräsvalukappaleen suunnittelussa. a) 

Paksuihin kohtiin syntyy imuvaluvirheitä. b) Heuvers’in ympyrämenetelmän ja suunnatun 

jähmettymisen avulla voidaan imuvaluvirheet poistaa. (Autere et al. 1981, s. 25.) 

 

Valettujen rakenteiden seinämien risteyskohtaan tulee helposti ainekeskittymä. Oikeaoppi-

sella muotoilulla risteyksien ainekeskittymiä saadaan pienennettyä. Muuttamalla Y-, V-, 

X- ja K-seinämänristeykset T-risteyksiksi, saadaan muoto valamisen ja metallin jähmetty-

misen kannalta edullisemmaksi (kuva 13). (Autere et al. 1981, s. 25) 

 

 

Kuva 13. Y-, V-, X- ja K-seinämäristeysten muuttaminen valamisen ja metallin jähmetty-

misen kannalta edullisemmaksi T-risteykseksi (Autere et al. 1981, s. 25). 
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Seinämien paksuuden vaihtelu tulee tehdä sopivilla pyöristyksillä tai käyttämällä 15° yli-

menokulmaa. Tällä pyritään estämään heikkojen kohtien syntyminen kappaleeseen pak-

suuserojen takia. Kuvassa 14 on esimerkkejä seinämän paksuuden vaihtelusta. 

 

 

Kuva 14. Huonoja ja suositeltavia rakenteita eripaksuisten seinämien liitoskohdissa (Aute-

re et al. 1981, s. 26). 

 

Terävään sisäkulmaan voi epäedullisen kiteytymisen johdosta muodostua heikko kohta, 

johon helposti syntyy repeämä. Vika estetään kulmapyöristyksellä. Valurautakappaleen 

terävän ulkokulman jähmettyminen valkoiseksi voidaan estää pienellä kulmapyöristyksel-

lä. Kahden samanpaksuisen seinämän sisäkulman pyöristyssäteenä (R) voidaan yleisesti 

käyttää seinämävahvuutta (T), mutta olosuhteiden mukaan voidaan säteen suuruus valita 

alueelta R = (0,7 … 1,3)T. Kuvassa 15 on esitetty esimerkki. (Autere et al. 1981, s. 26.) 

 

 

Kuva 15. Ulko- ja sisäkulman oikeaoppinen pyöristäminen estää heikon kohdan syntymi-

sen kulmaan valun aikana (Autere et al. 1981, s. 26). 



 37 

Risteyksissä on mahdollista siirtyä toiseen seinämäpaksuuteen. Tällöin tulee huomioida 

seinämäpaksuuksien suhde. Jos paksumman seinämän (T) suhde ohuempaan seinämään (t) 

on yli puolitoistakertainen (T > 1,5t), tulee käyttää 15°:n ylimenokulmaa. Kuvassa 16 ja 17 

on esitetty esimerkkejä eri seinämäpaksuuteen siirtymisestä risteyksessä. (Autere et al. 

1981, s. 26.) 

 

 

 

Kuva 16. Kulmapyöristysten laskeminen erilaisissa T-risteyksissä (Autere et al. 1981, s. 

26). 
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Kuva 17. Eripaksuisten seinämien muodostaman L-risteyksen muotoiluohje (Autere et el. 

1981, s. 26). 
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4 GENERAATTORIN RUNKOKAPPALE JA SEN VALMISTUSTEKNINEN TAR-

KASTELU 

 

 

Nykyisellään generaattorin runkokappale on suunniteltu valmistettavaksi levyosista. Muo-

toilultaan se on pelkistetty, mutta tarkoituksenmukainen. Generaattorin molemmissa päissä 

on samankaltaiset runkokappaleet (kuva 18). Yksi runkokappale koostuu yhteensä kuudes-

ta osasta, joiden levynpaksuudet vaihtelevat:  

− Mankeloidun U-muotoisen levyn paksuus on 10 mm. 

− Päällislevyn paksuus on 20 mm. 

− Reiällisten sivulevyjen paksuus on 30 mm. 

− Alhaalla olevien kiinnityslevyjen paksuus on 40 mm.  

 

Suuremman runkokappaleen massa on noin 450 kg ja pienemmän massa on noin 370 kg. 

 

 

Kuva 18. Generaattorin runkokappaleiden päämitat ja niiden asemointi toisiinsa nähden 

(salassapitosopimuksen takia rungon kuva on sensuroitu työn julkaistavasta versiosta). 

 

Rakenteesta on tunnistettava geometriset piirteet, joiden täytyy pysyä samanlaisena raken-

nemuutosten jälkeenkin. Rakenteen suuret reiät ovat koneistettu ja niiden tulee olla saman-
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keskiset. Nämä reiät ovat tärkeimmät runkokappaleessa olevat piirteet toiminnan kannalta 

ja niihin kohdistuu generaattorin staattorin ja roottorin aiheuttamat voimat. Päällä olevat 

aukot ovat ilmanvaihtoa varten. Generaattorin läpi kulkee jäähdytysilma, joka joko poistuu 

tai tulee aukoista. Niiden muotoilulla ei ole havaittavissa suurta merkitystä toimintaan, 

mutta niiden vieressä on reiät, joilla on toiminnallinen merkitys. Samasta toiminnallisesta 

syystä on runkokappaleiden yläpintojen oltava tasomaiset. Runkokappale kiinnittyy kah-

della ruuvilla konepetiin. Ruuvien reikien etäisyys on 1000 millimetriä toisistaan. Runko-

kappaleet sijaitsevat generaattorin molemmissa päissä ja ne kiinnitetään toisiinsa pitkillä 

vaarnaruuveilla. Näiden vaarnaruuvien reikien paikka ei ole niin tarkka, ettei niitä voisi 

hieman siirtääkin. 

 

Rakenteesta erottuu mahdollisuus asentaa runkokappale generaattoria kasattaessa kum-

minpäin tahansa. Tällöin yläpinnan ilma-aukot voivat tulla väärinpäin tai väärään reunaan. 

Huomiota tulisi kiinnittää liitosten muotoiluun ja mitoittamiseen, jotta tämä väärinkasauk-

sen mahdollisuus saadaan estettyä. 

 

4.1 Runkokappaleen muutosehdotukset hitsauksen kannalta 

Nykyisellään rakenne on suunniteltu hitsattavaksi, mutta lähempi tarkastelu on suoritetta-

va. Tarkastelu tehdään robotisoitu hitsaus huomioituna. Etukäteen valittu materiaali, ra-

kenneteräs S355, ei aseta erityisvaatimuksia hitsaukselle tai osavalmistukselle. 

 

Molempien runkokappaleiden sivulevyt ovat identtisiä, mutta koska runkokappaleiden 

syvyysmitta on eri, on osavalmistuksen kannalta mahdotonta tehdä muista osista sopivia 

molempiin runkokokonaisuuksiin. Käytännössä tämä ei aiheuta suurta sekaannuksen vaa-

raa silloitushitsauksessa, koska osat eroavat merkittävästi leveydeltään toisen runkokappa-

leen vastaavista osista ja tällöin osia ei ole mahdollista kasata ristiin. 

 

Ensimmäisenä toimenpiteenä hitsauksen tehostamiseksi on rakenteesta etsittävä mahdolli-

sia keinoja hitsattavien osien ja hitsien vähentämiseksi. Nykyisessä rakenteessa ei juuri ole 

mahdollisuutta vähentää hitsattavien osien määrää. Kotelomainen rakenne, jossa onkalon 

muodostava levy on jo mankeloitu, ei ole mahdollista toteuttaa vähemmällä osien määrää. 

Myöskään osien yhdistäminen, esimerkiksi valmistamalla kahden levyosan kokonaisuus 
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särmäämällä, ei järkevästi onnistu suhteellisten paksujen, mutta pinta-alallisesti pienien 

levyjen takia. 

 

Osien valmistuksen kannalta ei ole hyvä asia, että kaikki osat on valmistettu eripaksuisista 

levyistä. On syytä miettiä, onko eripaksuisten levyjen käyttö tarpeen. Jos useita osia voi-

daan leikata samasta levystä, on kustannuksia mahdollista pienentää. Toisaalta tilattaessa 

levyt alihankintana, voidaan olettaa, etteivät eripaksuiset levyvahvuudet merkittävästi nos-

ta hintaa, jos koko levy leikataan kerralla usean eri asiakkaan kesken. Levyjen edestakaisin 

siirtely on tuottamatonta työtä, jota tulisi välttää. 

 

Eripaksuiset levyosat eivät ole hitsausta edeltävien toimenpiteiden kannalta toivottavia. 

Koska levynpaksuudet vaihtelevat, on hitseille suoritettava useita menetelmäkokeita ja 

hitsausparametrit on erikseen haettava jokaiselle hitsille. Myös robotin ohjelmointityö mo-

nimutkaistuu, jos levynpaksuuksia ja hitsausparametreja ei voida vakioida. Ilman tarkem-

paa tuntemusta rakenteeseen kohdistuvista rasituksista, on vaikeaa luotettavasti todeta, että 

levynpaksuuksia voidaan yhdenmukaistaa eri osissa. Tämä vaihtoehto tulisi kuitenkin huo-

mioida. 

 

Generaattorin rungon yläpinta on oltava tasomainen. Tämän takia alkuperäisen rakenteen 

sivulevyjä ei voida jatkaa ylöspäin, jotta saataisiin aikaiseksi robotisoituun hitsaukseen 

suositeltu T-liitosmuoto. Siksi onkin luonnollista jatkaa päällislevyä sivulevyjen yli. Tällä 

tavalla saadaan T-liitos, joka soveltuu robotisoituun hitsaukseen loistavasti. Jatkokehittä-

mällä ajatusta voidaan ylä- ja sivulevyt muotoilla siten, että ne paikoittuvat levyissä olevi-

en muotojen avulla. Tämä helpottaa ja nopeuttaa silloitusta sekä auttaa vakioimaan robotti-

hitsaukseen menevän silloitetun kappaleen. Kuvassa 19 on mahdollinen toteutustapa edellä 

mainitulle muotoilulle. Kuvan vasemmassa reunassa ylälevy tulee sivulevyn yli. 
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Kuva 19.  Ylä- ja sivulevyjen muutosehdotus, jolla saadaan aikaan itsepaikoittava ja robo-

tisoituun hitsaukseen sopiva liitosmuoto. 

 

Kiinnitysjaloissa olevat liitosmuodot ovat jo nyt robottihitsaukseen soveltuvat, mutta kiin-

nityslevyjä tulisi suurentaa (kuva 20). Nykyisellään reunusta on 5 millimetriä. Suositus 

robotisoituun hitsaukseen on vähintään 2 kertaa hitsin a-mitta. Kaavalla 6 laskettu a-mitta 

30 mm:n levynpaksuudelle on 5 mm. Tällöin reunusta tulisi olla vähintään 10 mm. Jos 

railonseuranta on käytössä, niin silloin mitan tulisi suosituksen mukaan olla vähintään 60 

millimetriä. Tähän kuitenkin vaikuttaa myös käytössä oleva laitteisto. Riippuen kiinnitys-

reikien paikkatoleranssista, voidaan jalan kiinnitysreiät leikata levyjen osavalmistuksen 

yhteydessä tai koneistaa jälkikäteen. Todennäköisesti reikien halkaisija on ylisuuri, jotta 

generaattori saadaan linjattua asennuspaikalla, jolloin reikien koneistus jälkikäteen nostaisi 

vain kustannuksia. Kiinnitysreikiä voidaan myös käyttää hyväksi runkokappaleen silloitus-

vaiheessa, jos levyosan paikoittaminen hitsauskiinnittimeen toteutetaan reikien avulla. 

Kiinnityslevyjen asemointia voisi helpottaa edelleen muotoilemalla levyyn itsepaikoittavat 

olakkeet, jollaiset pystyseinissä jo on.  
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Kuva 20. Kiinnityslevyn liitokseen liittyvä muutosehdotus, jossa kiinnityslevyn mittoja on 

suurennettu robotisoidun hitsauksen mahdollistamiseksi. 

 

Huomiota tulisi kiinnittää mankeloidun U-muotoisen levyn taivutussäteeseen. Nykyisel-

lään sivulevyn koneistetusta pinnasta U-levyn sisäpintaan on 5 millimetriä. Jos U-levy hit-

sataan myös sisäpuolelta pienahitseillä kiinni sivulevyihin, on mahdollista, että koneistusta 

tahattomasti hankaloitetaan hitsin välittömällä läheisyydellä. Lämpökäsittely voisi tulla 

kyseeseen, mutta se nostaa tarpeettomasti kustannuksia. Suurentamalla U-levyn taivutus-

sädettä ja siten siirtämällä sitä hieman kauemmas koneistettavasta pinnasta, voidaan mah-

dollisilta ongelmilta välttyä. Oletettavasti tällä toimenpiteellä ei olisi mitään vaikutusta 

generaattorin toimintaan. 

 

Hitsausliitoksissa voi olla tarvetta käyttää osaviistettyä K-railoa paksujen levyjen takia. 

Hitsausrailojen käyttö täytyy miettiä tapauskohtaisesti. Nykyaikaisilla poltto-, plasma- ja 

laserleikkauskoneilla on mahdollista tehdä viisteitä kappaletta leikattaessa. Hitsausviisteet 

voidaan tehdä myös tähän tarkoitetuilla erikoiskoneilla tai normaalisti koneistamalla. Tär-

keintä on kuitenkin, että työkappaleeseen jää riittävä juuripinta, joka estää läpipalamisen. 

Tunkeumaa hyödyntämällä saadaan hitsi kokonaan läpihitsattua, jos on tarve. Jos pienahit-

sit riittävät ja läpihitsaamiselle ei ole tarvetta, tulee turhia railonvalmistuksia välttää, sillä 

ne luonnollisesti lisäävät kustannuksia. 
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Kappaleenkäsittely on hyvä toteuttaa hitsauspöydän avulla. Tällöin kappale saadaan kään-

nettyä siten, että hitsaus tapahtuu jalko- tai alapiena-asennossa. Kappale voidaan kiinnittää 

hitsauspöytään ylösalaisin siten, että tuuletusreiällinen levy jää hitsauspöytää vasten. Tälle 

runkokappaleen sivulle ei tule yhtään hitsiä, jolloin kaikki kappaleen hitsit on mahdollista 

hitsata samalla kiinnityksellä. Generaattorin runkokappaleet ovat massaltaan vielä niin 

pieniä, että sopivia hitsauspöytiä löytyy helposti. Robottihitsaussoluun kannattaa sijoittaa 

kaksi kappaleenkäsittelyyn tarkoitettua hitsauspöytää. Tällöin, robotin hitsatessa toisessa 

pöydässä kiinni olevaa kappaletta, voidaan toiseen pöytään asettaa uutta hitsattavaa kappa-

letta. Tämä tehostaa robotin käyttöastetta. 

 

Runkokappaleet kannattaa silloittaa omassa silloituskiinnittimessä ja siirtää sen jälkeen 

omaan, hitsausta mahdollisimman vähän häiritsevään hitsauskiinnittimeen. Silloitus voi 

tapahtua käsin, koska silloitusvaihe on melko lyhyt verrattuna varsinaiseen hitsaustyöhön. 

Tällöin robotin käyttö voidaan keskittää varsinaiseen hitsaustyöhön. Käsin suoritettava 

silloitushitsaus yksinkertaistaa myös silloitus- ja hitsauskiinnitintä. 

 

Kappaleen kiinnityksessä silloituskiinnittimeen on mahdollista käyttää hyväksi esimerkiksi 

sivulevyissä olevia vaarnaruuvien reikiä. Päällislevyssä olevan tuuletusaukon reikiä on 

mahdollista käyttää levyn paikoittamisessa ja ohjaustappien avulla saadaan varmistettua, 

että levy tulee oikeinpäin. Myös kiinnityslevyjen reikiä on mahdollista käyttää paikoittami-

seen, jolloin levyn toiminnallisesti tärkein muoto tulee oikeaan paikkaan. Vaikein paikoi-

tettava osa on mankeloitu U-muotoinen levy, joka koteloi rungon. Tällä osalla ei ole mi-

tään toiminnallista pintaa, mutta robotisoitu hitsaus vaatii, että se saadaan paikoitettua yhtä 

tarkasti kuin muutkin osat. Tämä asettaa osavalmistukselle ja silloituskiinnittimelle vaati-

muksia, jotka tulee pystyä toteuttamaan. Levyn mankeloiminen U-muotoon tarkasti ja tois-

tettavasti ei ole helppoa. Lisäksi levyssä ei ole paikoittamista helpottavia muotoja ja niitä 

on vaikea siihen toteuttaa. Levyä voidaan joutua pakottamaan silloituskiinnittimessä, joka 

tarkoittaa, että kiinnittimessä joudutaan käyttämään esimerkiksi hydrauliikkaa. Jos osa 

tehtäisiin särmäämällä, jouduttaisiin se valmistamaan kahdesta levyosasta. Tämä lisäisi 

hitsien määrää, mutta helpottaisi osavalmistusta. 
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4.2 Valumateriaali 

Työn teettäjä on valinnut mahdollisiksi valumateriaaleiksi pallografiittivaluraudat EN-

GJS-400-15U ja EN-GJS-500(-7). Standardin SFS-EN 1560 perusteella voidaan varmuu-

della todeta kyseisten materiaalien olevan standardoituja pallografiittivalurautoja. Murtolu-

juudet on ilmoitettu numeroarvoina nimikkeessä ja ne ovat 400 ja 500 N/mm2. Ensin mai-

nitussa materiaalissa on erikseen spesifioitu murtovenymän vähimmäisarvo prosentteina, 

joka on siis 15 %. Kirjain U kertoo valuraudan mekaanisia ominaisuuksia määritettäessä 

tarvittavan koesauvan valmistustavan, joka kyseisessä tapauksessa on valukappaleeseen 

kiinnivalettu koesauva. Standardin SFS-EN 1563 + A1 + A2 mukaiset numeeriset nimik-

keet ovat EN-JS1072 ja EN-JS1050. EN-GJS-500:aa vastaavan EN-JS1050:n vähimmäis-

murtovenymä on 7 %. 

 

Pallografiittivalurautojen mekaaniset ominaisuudet ovat perusrakenneterästen luokkaa tai 

jopa paremmat. Grafiitti saadaan erkautumaan pallomaisesti käsittelemällä sula valurauta 

magnesiumilla. Pallomaisesti erkautunut grafiitti vaikuttaa huomattavasti vähemmän epä-

edullisesti valuraudan mekaanisiin ominaisuuksiin kuin suomu- tai tylppägrafiitti. (Lind-

roos et al. 1986, s.536-537; Höök et al. 2010.)  

 

Pallografiittivalurautojen työstettävyys on hyvä. Pinnanlaatu saadaan lähes yhtä hyväksi 

kuin suomugrafiittiraudalla. Kovuuden mukaan vertailtuna pallografiitti on jopa paremmin 

työstettävää kuin suomugrafiittivalurauta. Teräksiin verrattuna pallografiittirauta on selväs-

ti paremmin työstettävää ja sillä on parempi värähtelynvaimennuskyky. Taloudellisesti 

edullisinta on pyrkiä välttämään lämpökäsittelyjä ja yleensä siihen pyritäänkin. Joskus on 

kuitenkin lämpökäsittelyllä haettava tasalaatuinen mikrorakenne, parannettava lujuusomi-

naisuuksia ja/tai kulumiskestävyyttä. Tasalaatuinen mikrorakenne poistaa myös kovuus-

vaihtelut, jotka voivat vaikuttaa lastuttavuuteen. (Lindroos et al. 1986, s.539; Höök et al. 

2010; Valukappaleet koneistuksen kannalta 2002.) 

 

4.3 Runkokappaleen valutekninen tarkastelu  

Hitsatuksi rakenteeksi suunnitellulle kappaleelle on suoritettava valutekninen tarkastelu, 

jossa arvioidaan sen valettavuus ja tehdään rakennemuutosehdotuksia tarpeen mukaan. 

Näille muutosehdotuksille löytyy kirjallisuudesta paljon sääntöjä ja ohjeita, jotka usein 
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ovat jopa ristiriitaisia. Ohjeet ja säännöt eivät kuitenkaan ole suoranaisia rajoituksia, vaan 

niiden on tarkoitus tarkastella asiaa tietystä näkökulmasta. Sopivalla kompromissiratkaisul-

la rakenne saadaan sellaiseksi, että tuotteen valmistuskustannukset ja laatu ovat toivotulla 

tasolla. Rakennesuositusohjeet ja -säännöt on saatu kokemusperäisesti ja niihin vaikuttavat 

myös käytössä olevat menetelmät. Onkin siis suositeltavaa olla yhteydessä valimoon, jossa 

tuote on kenties tarkoitus valaa, sillä heillä voi olla parhaimmat ratkaisut heidän laitteistoil-

leen. (Autere et al. 1981, s. 5; Östberg 1967, s. 10.) 

 

Koska runkoon on saatava onkalorakenne, on se toteutettava keernalla. Keernan valmistus-

ta yksinkertaistaisi, jos rungon yläpinnassa olevan tuuletusaukon muotoa yksinkertaistet-

taisiin. Valitsemalla ovaali muoto saadaan keernaan luonnolliset päästöt. Myös neliskul-

mainen reikä olisi mahdollista toteuttaa yhdellä keernalla. Kuvan 21 keernahahmotelmassa 

jakopinta menee poikittain yhtenäisellä viivalla merkittynä. Alkuperäisen rakenteen mu-

kaiset reiät monimutkaistaisivat keernaa, mutta nekin olisivat varmasti toteutettavissa siir-

tämällä jakopinta kuvan 21 katkoviivan osoittamalle kohdalle. On kuitenkin tarpeen pohtia 

onko nykyiset muodot välttämättömät ja kuinka paljon niistä ollaan valmiita maksamaan. 

”Yksinkertaiset muodot ovat helpoimmat valmistaa, joten niitä on pyrittävä käyttämään 

aina, kun muut seikat eivät tätä toisin määrää”(Östberg 1967, s. 14). Jos rakenne vaatii 

vahvistusta suuren reiän takia, voidaan se toteuttaa vahvistamalla reiän reunustaa. Tällöin 

kuvaan 21 katkoviivalla merkitty jakopinta voisi olla parempi ratkaisu, jotta keernan ulko-

neman juureen saadaan kaavattua tarvittava ura valureiän vahvistusta varten. 

 

 

Kuva 21. Mahdollisia jakopintoja sisäonkalon valua varten tarvittavan keernan valmistuk-

seen. 
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Koneistettavien pintojen kannalta olisi suotavaa, että ne sijaitsisivat samalla muottipuolis-

kolla (Östberg 1967, s. 75). Tutkittavassa runkokappaleessa se ei kuitenkaan ole mitenkään 

mahdollista. Kuvassa 21 esitetyn keernan jakopintaratkaisu vaikuttaa myös suuriin koneis-

tettaviin reikiin. Niiden kannalta saattaisi kuvaan yhtenäisellä viivalla merkitty jakopinta 

olla parempi ratkaisu, koska silloin kumpikin sisäreikä muotoutuisi kokonaisuudessaan 

yhdestä muotin osasta. Tällöin reikien valettu muoto olisi mahdollisimman pyöreä ilman 

pelkoa jakopintasiirtymästä. Tällä tarkoitetaan muottipuoliskojen epätäydellistä kohdistus-

ta, jonka seurauksena valettavaan kappaleeseen syntyy porrastuma jakopinnan kohdalle 

(Östberg 1967, s. 73-74). Tämä on kuitenkin lähinnä kosmeettinen haitta ja riittävällä työ-

varalla reiät varmasti saadaan koneistettua pyöreiksi ja samankeskisiksi. Standardissa SFS-

EN ISO 8062-3:2007 on määritetty eri valumenetelmillä valmistettavien kappaleiden mit-

ta- ja geometriset toleranssit sekä tarvittavat työvarat (liite I). 

 

Runkokappaleessa on monta toiminnallista pintaa, joiden muuttaminen ei ole mahdollista 

ilman mittavia muutoksia. Koska rungon on tarkoitus kantaa kuormaa molempien suurien 

reikien kohdalta, on kovin vaikeaa yrittää keventää niiden seinämien rakennetta. Rungon 

sisäonkaloa on mahdollista muotoilla paremmin ilmaa virtaavaksi tai muuten vain miellyt-

tävämmäksi, kun kappale valmistetaan valamalla. Rungon vaihtelevat materiaalivahvuudet 

eivät ole ongelma käytettäessä pallografiittivalurautaa, koska sen seinämäherkkyys ei ole 

ongelma, toisin kuin esimerkiksi suomugrafiittivaluraudalla (Höök et al. 2010).  

 

4.3.1 Rungon kiinnityspisteet 

Muuttamalla rungon jalkojen muotoa kapeammaksi (kuva 22), siirtyisi generaattorin paino 

sisäkotelon ohuelle seinämälle ja sitä tulisi vahvistaa lisäämällä seinämäpaksuutta, vahvis-

tusrivoja tai mahdollisesti molempia. Valitsemalla jalalle avoin I-profiili, saadaan se hel-

posti valettua ilman keernaa ja vähennettyä kustannuksia (Autere et al. 1981, s. 10). Täl-

löin tulee kuitenkin huomioida I-profiilin laippojen liittyminen muuhun runkoon. On suosi-

teltavaa noudattaa kirjallisuudessa esiintyviä muotoiluohjeita. Jalan pystyseinä siirtyisi 

luonnollisesti runkokappaleen jakopinnalle, jota siirtämällä saadaan seinämän paikkaa 

muutettua. Koska runkoon kohdistuu suurien aukkojen kohdalle suuret voimat, on jalka 

viisainta mitoittaa mahdollisimman leveäksi vähintään rungon liittymäkohdasta. Tällöin 
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jalkaan kohdistuvat tukivoimat jakautuvat tasaisemmin koko runkoon. Kiinnitysjalan ala-

pinta on koneistettava joka tapauksessa. Kiinnitysruuville on todennäköisesti tarpeellista 

tehdä kevyt upotus jalan yläpintaan. Tällä saadaan poistettua valussa syntynyt epätasainen 

pinta ja ruuvin kiristämisestä aiheutuva voima jakautuu tasaisesti jalkaan, eikä vahingoita 

aluslevyä, ruuvia tai kiinnitysjalkaa.  

 

 

Kuva 22. Rungon kiinnitysjalan periaatteellinen muutosehdotuskuva. 

 

4.3.2 Vaarnaruuvien kiinnityspisteet 

Vaarnaruuvien käyttö generaattoripaketin kasaamiseksi edellyttää kiinnitysreikiä rungossa 

ja niiden tulee olla jakautunut rakenteeseen suurin piirtein tasavälein. Käyttämällä korvak-

keita, joutuisivat ne taivutusrasituksen alaiseksi. Tällöin voisi korvakkeisiin lisätä vahvis-

tuslistat ja suunnata ne siten, että ne joutuisivat puristusjännitykselle. Kuvassa 23 on esitet-

ty yksi mahdollisuus muotoilulle. Tällä muotoilulla saataisiin koko korvake muodostettua 

yhdellä muottipuoliskolla, joka yksinkertaistaisi kaavausta. Toisaalta valittujen pallogra-

fiittivalurautojen mekaaniset ominaisuudet vastaavat yleisiä rakenneteräksiä, joten mitoit-

tamalla ainevahvuudet oikeiksi voitaneen vahvistusrivat jättää poiskin. Vahvistusrivat ku-

vassa 23 epäilemättä hankaloittavat mutterin vääntämistä kiintoavaimella. 
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Kuva 23. Vaarnaruuvien kiinnityskohtien periaatteellinen muutosehdotuskuva. 

 

4.3.3 Rungon nostopaikat 

Generaattorin kasausta varten on rungossa oltava suunnitellut nostopaikat. Niiden tulisi 

olla sijoitettuna niin, että runkokappale on mahdollista nostaa oikeassa asennossa paikoil-

leen. Käytännössä tämä vaatii vähintään kolme kolmiomaisesti sijoitettua nostokohtaa run-

kokappaleessa. Alkuperäisessä rakenteessa nämä nostokohdat ovat runkokappaleen jokai-

sessa nurkassa, mikä varmasti on paras vaihtoehto. Pyrittäessä yksinkertaistamaan raken-

netta valettavuuden kannalta, tullaan viimeistään nyt tilanteeseen, jossa täytyy tehdä eri-

koisratkaisu. 

 

On mahdollista valaa nostokorvakkeet runkoon, mutta ne tulisivat tällöin helpoiten rungon 

jakopinnalle. Jos korvake halutaan muualle kuin jakopinnalle, joudutaan käyttämään keer-

noja. Kaikkien korvakkeiden ollessa samalla jakopinnalla, ei runkokappaleen asentoa voi-

da muuttaa, esimerkiksi ketjuviputaljaa käyttäen, asennuksen aikana.. Toinen vaihtoehto 

on, että runkoon koneistetaan kierrereiät, joihin voidaan kiinnittää asianmukaiset nostosil-

mukkaruuvit. Samoja nostokohtia käytetään valmiin generaattorin asennuksessa, joten nii-

den tulee olla vahvat ja ehdottoman kestävät. 

 

4.4 Alkuperäisen rakenteen valaminen 

Vaikka edellä on esitetty muutosehdotuksia, ne eivät välttämättä ole parempia ratkaisuja, 

kuin alkuperäisessä rakenteessa. On vaikeaa esittää valettavuuden kannalta muutosehdo-
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tuksia jo valmiiksi suunniteltuun kokonaisuuteen ilman, että muitakin komponentteja muu-

tettaisiin. Tämä on kuitenkin varmasti mahdollista siirryttäessä prototyypistä tuotantover-

sioon. Kuten monessa tämän työn lähdemateriaalissa sanotaan, on tärkeää olla yhteydessä 

valimoon jo tuotetta suunniteltaessa. 

 
Alkuperäinen rakenne ei varmastikaan ole mahdotonta valaa. Lisäämällä riittävät työvarat, 

pyöristykset ja hellitykset suunniteltuun rakenteeseen, ei välttämättä ole tarpeellista tehdä 

muita merkittäviä muutoksia. Todennäköisesti kappale valettaisiin kyljellään. Valamista 

voidaan helpottaa sijoittamalla 10 mm paksuun seinämään vahvistuslistoja, jotka helpotta-

vat valuraudan virtausta (liite II). Valukanavien oikealla sijoituksella voitaneen tämäkin 

välttää. Pallografiittivalurauta on muotoilulle anteeksiantava ja se mahdollistaa monimuo-

toiset rakenteet ilman suuria metallurgisia ongelmia. Jos halutaan välttää vaakasuoriin pin-

toihin kertyviä valuvirheitä, on muottia mahdollista kallistaa valun ajaksi. Toinen vaihtoeh-

to olisi muotoilla seinämät vinoiksi. Nykyinen rakenne vaatii varmasti useamman kuin 

yhden keernan, mutta sen ei saisi olla rajoittava tekijä, jos rakenne muuten on toiminnalli-

sesti hyvä.  

 

Runkokappaleessa olevat reiät on mahdollista valaa suoraan valmiiksi. Reiän halkaisijan ja 

ainevahvuuden minimisuhde on 1:1, mutta reiän tulee olla kuitenkin halkaisijaltaan vähin-

tään 12 mm (Autere et al. 1981, s. 42).  Rungossa olevat kaksi kiinnitysreikää voi kuiten-

kin olla viisaampaa koneistaa, mikäli niiden paikoitus on tarkka. Joka tapauksessa reikien 

ympärille on koneistettava upotus, koska valukappaleen pinta ei ole tasainen. Tällöin reiki-

en koneistus ei kuitenkaan merkittävästi lisää koneistustarvetta ja kustannuksia. 

 

4.5 Valmistusmenetelmien vertailu 

Kuten yllä on jo mainittu, generaattorin runkokappaleen yläpinta tulisi olla tasomainen ja 

vaatimustenmukaisesti sileä. Valmistamalla runkokappale levyosista hitsaamalla, ei tässä 

asiassa pitäisi ilmetä ongelmia. Valamalla valmistettuun runko-osan yläpintaan tulee jo-

honkin kohtaan ainakin yksi jakopinta ja päästöistä johtuva tasomaisuuden heitto. Tämä ei 

kuitenkaan välttämättä ole ongelmallista, ja riippuukin täysin lämmönvaihtimen ja rungon 

välisestä tiivisteestä, tarvitseeko valettua osaa koneistaa yläpinnasta. 
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Staattoriin liittyvän sivulevyn reiän mitoitus ei vielä tätä työtä tehdessä ollut varmistunut ja 

on mahdollista, että reiän koneistetun liitospinnan pituus tulee kasvamaan. Valukappaletta 

on mahdollista muuttaa malleja muokkaamalla. Valumenetelmä sallii helpon materiaalin 

lisäämisen sinne missä sitä tarvitaan. Mittaa muutettaessa on muistettava huomioida myös 

toleranssien sekä vaadittavien työvarojen kasvu standardin SFS-EN ISO 8062-3:2007 mu-

kaisesti. Valmistettaessa runkokappale hitsaamalla, joudutaan reikään hitsaamaan rengas-

mainen lisäosa, jos ei koko sivulevyn paksuutta kasvateta. Tämä taas ei ole järkevää kap-

paleen massan kasvun takia. 

 

Hitsatun runkokappaleen kustannukset pysyvät kaiken aikaa samalla tasolla, poislukien 

tuotannon tehostuminen toimintatapoja parantamalla ja materiaalien hintavaihtelut. Valu-

tuotannon aloittaminen vaatii investointeja, jotta saadaan valmistettua tarvittavat mallit, 

kaavauskehät, yms. Tämän jälkeen kustannukset jakautuvat koko syntyvälle tuotannolle 

tasaisesti. Sarjakoon kasvaessa yhteen tuotteeseen kohdistuvat kulut pienenevät. 

 

Pintakäsittelytoimenpiteet eivät olennaisesti eroa hitsatun ja valetun rakenteen välillä. Suu-

rehkon kappalekoon takia raesuihkupuhdistus on käytännössä ainoa mahdollinen menetel-

mä runkokappaleiden pintapuhdistukseen ennen pintakäsittelyä. (Autere et al. 1986, .435-

440) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä työssä esitetyt rakennemuutosehdotukset robotisoidulle hitsaukselle ovat hyvinkin 

tyypillisiä muutoksia, joiden avulla tuote tehdään paremmin soveltuvaksi robotisoidulle 

hitsaukselle. Käsinhitsattaessa hitsaaja aistii ja reagoi kappaleessa oleviin poikkeamiin. 

Robottihitsausjärjestelmä ei tähän pysty ilman kallista adaptiivista järjestelmää. Tämän 

takia silloitetussa kappaleessa esiintyvät poikkeamat tulee poistaa mahdollisimman hyvin 

vakioimalla robotille menevä hitsattava kappale. Tähän liittyvät selkeät ohjeet osavalmis-

tukseen ja silloittamiseen. Koska poikkeamia kuitenkin aina tapahtuu, on näihin osattava 

varautua käyttämällä sellaisia rakenteita, joissa virhe ei heti aiheuta suuria korjaavia toi-

menpiteitä tai jopa työkappaleen hylkäämistä. On suosittava robotisoituun hitsaukseen so-

veltuvia liitosmuotoja, kuten T-liitosta ja pienahitsejä. 

 

Valettu kappale houkuttelee ominaisuuksillaan, joita hitsattu rakenne ei pysty tarjoamaan 

ilman suuria kustannuksia. Rakenteiden muotoileminen lähes vapaasti tarjoaa mahdolli-

suuksia, mutta samalla valamiseen liittyy suuri erikoisosaamisen tarve. Nämä asiat tasapai-

nottelevat keskenään ja ilman asiantuntevaa apua valettavaksi suunniteltu kappale voi tulla 

hyvinkin kalliiksi kokeiluksi. Onkin ensisijaisen tärkeää olla yhteydessä valimoon jo tuot-

teen suunnitteluvaiheessa, mitä painotetaan kirjallisuudessa paljon.  

 

Jos mietitään robotisoitua hitsausta ja valamista, on molemmille valmistusmenetelmille 

tyypillistä, että käytettävissä oleva laitteisto ratkaisee käytetyt lopulliset rakenneratkaisut ja 

niiden soveltamisen onnistumisen. Näin ollen onkin mahdotonta laittaa valmistusmenetel-

miä ehdottomaan paremmuusjärjestykseen. Jos kuitenkin leikitellään ajatuksella, niin pro-

totyypin valmistukseen hitsaaminen tuntuisi luonnolliselta vaihtoehdolta. Tekijöitä löytyy 

ja valmista kappaletta on mahdollista muokata jälkikäteen. Kun tuote on saavuttanut kehi-

tyksessä sen pisteen, jossa seuraava askel olisi sarjatuotantokappaleen valmistus, voisi va-

laminen olla tässä vaiheessa ensimmäinen vaihtoehto. Tuotteen kustannuksia voidaan vä-

hentää oikeaoppisella valuteknisellä muotoilulla. Samalla tuotteen laatu paranee. Tuote voi 

muuttua tässä vaiheessa merkittävästikin verrattuna hitsattuun rakenteeseen. Onkin hyvä 

pitää mielessä molemmat valmistusmenetelmät tuotetta suunniteltaessa, ettei tahattomasti 

poisteta valmistusmenetelmien vaihtoehtoja. 
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Tässä vaiheessa voidaan todeta molempien valmistusmenetelmien sopivan hyvin kyseessä 

olevan sähkögeneraattorin runkokappaleen valmistukseen. Lopulliseen valintaan varmasti-

kin vaikuttavat kappalekustannukset, joita saadaan valutuotteella pienennettyä sarjakoon 

kasvaessa. Todelliset säästöt kuitenkin riippuvat kappaleen valmistajista ja käytettävissä 

olevasta laitteistosta. 

 

DFMA-menetelmän soveltamisen kannalta voidaan työtä pitää onnistuneena, koska kappa-

leelle saatiin esitettyä muutosehdotuksia, jotka voisivat parantaa kappaleen valmistetta-

vuutta. Jos lukijalle saatiin herätettyä ajatuksia valmistettavuuden huomioimisesta suunnit-

telussa, on sekin merkki työn onnistumisesta. Valitettavasti työssä ei ole esittää mitään 

konkreettisia tuloksia mahdollisista parannuksista, vaan se tapahtuu jatkossa kohdeyrityk-

sen omassa tuotannossa. 

 

Jatkon kannalta olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka paljon nykyaikaiset NC-koneet ovat 

pienentäneet mallikustannuksia valukappaleiden valmistuksessa, ovatko mallikustannukset 

enää niin rajoittava tekijä muottien valmistuksessa kuin vuosikymmeniä sitten ja onko nu-

meerisesti ohjattujen koneiden avulla pystytty parantamaan valukappaleiden mittatarkkuut-

ta merkittävästi.  
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6 YHTEENVETO 

 
Työn tarkoituksena oli tutkia sähkögeneraattorin runkokappaleen valmistettavuutta MAG-

hitsauksen ja valettavuuden kannalta. Työssä esitettiin molemmista valmistusmenetelmistä 

perusteoria.  Runkokappaleeseen sovellettiin Design for Manufacturing and Assembly -

menetelmää (DFMA), jonka pääperiaatteena on huomioida valmistettavuus- ja kokoonpan-

tavuusnäkökulmat suunnittelussa. 

 

Hitsauksessa otettiin huomioon robotisoitu hitsaus, joka vakioi hitsaustapahtuman, jolloin 

hitsaukseen liittyvät laatutekijät siirtyvät hitsausta edeltäviin työtapahtumiin. Tämä tarkoit-

taa osavalmistuksen ja silloituksen suurta merkitystä hitsatun tuotteen laadussa. Rakenne-

muutosehdotukset hitsatulle tuotteelle ovat perinteisiä robotisoiduksi tuotteeksi muutetta-

van kappaleen muutoksia. Runkokappaleessa suositaan pienahitsejä sekä T-liitoksia, jotka 

ovat edullisia robotisoidulle hitsaukselle ja joissa ei ole hitsin läpipalamisriskiä. 

 

Valuteknisessä tarkastelussa tutkittiin mahdollisia muutosehdotuksia runkokappaleen ra-

kenteeseen. Työssä esitettiin joitakin valuteknillisiä muotoiluohjeita ja -sääntöjä, mutta 

niitä on paljon ja ne ovat usein ristiriitaisia. Muutosehdotuksia tehtiin näiden sääntöjen 

pohjalta, joita kirjallisuudesta helposti löytyy lisää. Muutosehdotukset ovat esitetty kohta 

kerrallaan ja niissä ei oteta kantaa kokonaismuutokseen, joka valukappaleelle mahdollisesti 

tehtäisiin. Valutekninen muotoilu ja valmistettavuuden huomioiminen vaativat erityis-

osaamista, joka suurimmaksi osin on kokemusperäistä. Tämän takia yhteys valimoon tulisi 

ottaa mahdollisimman ajoissa tuotetta suunniteltaessa. 

 

Myös alkuperäisen rakenteen valettavuutta pohdittiin ja ei varsinaisesti löydetty mitään 

estettä, joka tekisi valun mahdottomaksi. On kuitenkin varmasti valuteknisiä seikkoja, jot-

ka huomioimalla valukappaleen laatua voitaisiin parantaa. 

 

Valmistusmenetelmien vertailu suoraan osoittautui hankalaksi, koska vaikka ne kilpaile-

vatkin tässä tapauksessa keskenään, ovat niiden erityispiirteensä hyvin erilaiset. Molemmat 

valmistusmenetelmät soveltuvat hyvin sähkögeneraattorin runkokappaleen valmistukseen 

ja lopullinen valinta varmasti tapahtuu toteutuvien kustannuksien mukaan.  
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Liite I 

Alla on esitetty taulukoita standardista SFS-EN ISO 8062-3:2007. Standardi on englannin-

kielinen ja käännöstyö on tässä työssä käännösvirheiden ja väärinkäsityksien pelossa jätet-

ty tekemättä. On suositeltavaa hankkia ja lukea standardi kokonaisuudessaan. 

 

Taulukko 1. Typical required machining allowance grades for raw castings (SFS-EN ISO 

8062-3:2007, s. 14). 

 

 

Taulukko 2. Required machining allowance (SFS-EN ISO 8062-3:2007, s. 8). 

 



Liite II 

Pallografiittivalurautojen juoksevuus on jonkin verran heikompi kuin suomugrafiittivalu-

rautojen. Useimmat valukappaleet valetaan siten, että pienin ulottuvuus on pystysuorassa. 

Sula metalli virtaa tavallisesti kappaleen leveyssuunnassa joko yhdeltä tai kahdelta sivulta 

muotin onteloon. Pisin matka, jonka sula metalli joutuu juoksemaan, on yleensä puolet 

valukappaleen leveysmitasta. Taulukossa 3 esitetään seinämäpaksuussuosituksia pallogra-

fiittivaluraudalle. (MET raaka-ainekäsikirja 2 2001, s. 122) 

 

Taulukko 3. Pallografiittivalurautojen seinämäpaksuussuosituksia (MET raaka-

ainekäsikirja 2 2001, s. 123). 

Valukappaleen 

leveysmitta mm 0…500 500….1000 yli 1000 

Seinämäpaksuus 

vähintään mm 5 8 12 

 


