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LYHENNELUETTELO

MAG

Metal-arc active gas welding

MIG

Metal-arc inert gas welding

PAW

Plasma arc welding

SAW

Submerged arc welding

SMAW

Shielded metal arc welding

TIG

Tungsten inert gas arc welding
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1 JOHDANTO

Hitsauksen kevytmekanisointi on keino parantaa yrityksen tuottavuutta. Setälän (2014)
haastattelussa käyttämän vertauskuvan mukaan: ”Kymmentä kilometriä ojaakaan ei kaiveta
käsin lapiolla.” Halvan työvoimakustannusten maissa palkkakustannukset ovat viidenneksen teollisuusmaiden työvoimakustannuksista. Ottamalla huomioon automaatioasteen kasvun vaikutuksen työvoimakustannusten pienenemiseen tasoittuvat alueiden väliset hitsauskustannukset. Kolmansissa maissa pyritään paikkaamaan ammattitaitoisen työvoiman puutetta mekanisoinnilla. Yritysten ja niiden tuotannon siirtyminen halpamaihin johtuu palkkojen ja verojen alhaisuuden lisäksi siitä, että loppuasiakkaat voivat olla siellä lähempänä.
(Stenbacka, 2011, s. 37.)
1.1 Taustat ja tavoitteet
Konepajat tiedustelevat jatkuvasti Lappeenrannan teknillisen yliopiston Hitsaustekniikan
laboratoriolta edullisia tapoja parantaa kilpailukykyä. Tietotekniikan kehittyessä laitteet
modernisoituvat, eivätkä hitsauksen mekanisointiin liittyvät erillisteokset pysy ajan tasalla.
Niissä ei syvennytä kevytmekanisointiin, vaan keskitytään mekanisointiin yleisesti. Tiedot
kevytmekanisointivaihtoehdoista ovat valmistajilla sekä hajanaisesti monissa erillisteoksissa ja hitsaustekniikan alan lehdissä.
Työn tavoitteena on esitellä erilaiset kevytmekanisointivaihtoehdot käyttökohteineen.
Käyttökohteiden perusteella voidaan arvioida laitteiden sopivuutta erilaisiin tuotantoympäristöihin. Tällöin yrityksissä menetelmien vertailu helpottuu ja taustatutkimuksien määrä
pienenee.
1.2 Toteutus ja rajaus
Työ tehtiin kirjallisuusselvityksenä, jota täydennettiin kevytmekanisointilaitteiden valmistajien ja jälleenmyyjien haastatteluilla. Työn alussa tarkastellaan mekanisointia yleisesti
luomaan käsitystä siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimusosiossa esitellään erilaiset kevytmekanisoinnin vaihtoehdot ja apuvälineet. Johtopäätöksissä on taulukot laitteiden käyttökohteista, hankintahintahaarukoista ja vaikutuksista tuottavuuteen.
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Hitsauksen kevytmekanisointi ei ole vakiintunut käsitteenä. Tässä kandidaatintyössä kevytmekanisoiduiksi laitteiksi rajataan noin kuutiometrin tilavuuteen mahtuvat ja käsin siirrettävät kuljettimet sekä kappaleenkäsittelylaitteet. Tutkimukseen sisällytetään alle 20 000
euroa maksavat laitteet, jotka eivät ole erikoissovelluksia. Lisäksi laitteiden tulee toimia
itsenäisesti ilman hitsauspuomeja tai -torneja. Rajaamalla käsitellään mekanisointivariaatioita, jotka eivät vaadi suuria tuotantotilojen muutoksia ja pystyvät toimimaan erilaisissa
tuotantoympäristöissä. Vaikean siirreltävyyden vuoksi isot, mahdollisesti perustuksia tarvitsevat, laitekokonaisuudet eivät tule kysymykseen.
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2 KEVYTMEKANISOITU HITSAUS

Mekanisoinnilla tarkoitetaan käsin suoritetun työn korvaamista osittain koneellisesti tai
kokonaan. Mekanisoinnin taso riippuu mekanisoidusti suoritettavien tapahtumien asteesta.
Automatisoinnista puhutaan silloin, kun hitsauskappaleen käsittely on toteutettu lisäksi
koneellisesti. (Boekholt, 1996, s. 137.)
2.1 Hitsaussysteemin älytasot
Hitsauksen automaatiotasot voidaan määritellä luokittelemalla eri toiminnot tieteellisesti.
Ne perustuvat automatisoitujen toimintojen määrään. Optimoitaessa hitsauksen tuottavuutta on parempi jakaa hitsaussysteemit älytasoihin. (Salkinoja, 2010.) Hitsauksen älytasot
voidaan jakaa viiteen osaan Salkinojan (2010) mukaan
-

manuaalinen tai puoliautomaattinen hitsaus

-

yksinkertainen mekanisointi

-

älykäs mekanisointisysteemi

-

esiohjelmoitu automaatti

-

automaattinen hitsaus

Ensimmäisellä tasolla hitsaaja suorittaa manuaalisesti railonseurannan, hitsauspään kuljettamisen ja hallitsee sulaa. Puoliautomaattisesta hitsauksesta puhutaan, kun langansyöttö on
hoidettu lisäksi mekanisoidusti. Toinen taso eli yksinkertainen mekanisointi pitää sisällään
yksinkertaiset mekaaniset kuljettimet, joissa säädettäviä parametreja ovat kuljetusnopeus ja
polttimen asento. Operaattorin tehtävä on seurata jatkuvasti sulaa ja tehdä tarvittaessa säätötoimenpiteitä parametreihin. Kolmannella tasolla on älykäs mekanisointisysteemi. Siinä
laite korvaa laajemmin hitsaajan tekemiä toimintoja, joita ovat esimerkiksi kaaren pituuden
kontrollointi ja oskillointi. Operaattori voi puuttua hitsauksen aikana toimintoihin, mutta
pääasiassa seuraa vain sulaa. Esiohjelmoitu automaatti kuuluu tasolle neljä, joka pitää sisällään esimerkiksi robottihitsauksen. Niissä ei ole tällä tasolla konenäköä railonhakuun tai
seurantaan. Esiohjelmoinnin jälkeen operaattorin ei tarvitse valvoa tai puuttua parametreihin. Viides taso on automaattista hitsausta. Siinä kone ohjaa adaptiivisesti prosessia sensoreista saatujen mittaustietojen perusteella. Operaattoria ei tarvita prosessin ohjaukseen tai
hitsausparametrien säätöön. Tällainen laite voi olla esimerkiksi laserilla mittaava hitsaus-
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kuljetin. (Salkinoja, 2010.) Kevytmekanisointiin kuuluvat pääasiassa tasot yhdestä kolmeen. Sovelluksia on myös tasolle neljä, mutta niitä ei ole todettu toimiviksi. Siinä laserilla
on tarkoitus mitata jatkuvasti railoja annettujen parametrien perusteella. (Setälä, 2014.)
2.2 Hitsausprosessit
TIG, MIG/MAG, plasma, puikko ja jauhekaari ovat käytettyjä hitsausprosesseja kevytmekanisoinnissa. Yleisin kevytmekanisoitu hitsausprosessi on MIG/MAG. Suuria jauhekaarikuljettimia ei voida luokitella kevytmekanisointiin. Tyypillisesti kevytmekanisoinniksi
luokiteltavissa jauhekaarikuljettimissa jauhesäilön koko on 2 - 3 litraa. (Setälä, 2014.)
MIG/MAG-hitsaus pystytään mekanisoimaan ja automatisoimaan helposti. Hitsauspistooli
voidaan asentaa erilaisiin kuljettimiin. Mekanisointi voidaan suorittaa myös hitsaamalla
käsin, mutta käyttämällä kappaleenkäsittelylaitetta. TIG-hitsauksen soveltuvuus mekanisointiin on hyvä. Mekanisointi voidaan toteuttaa asettamalla hitsauspää kuljettimeen tai
liikuttelemalla hitsauspäätä käsin käyttäen apuna kappaleenkäsittelylaitetta. Lisäaineen
tuominen mekanisoidusti on mahdollista. Plasmahitsaus voidaan mekanisoida helposti. Sitä
käytetään yleensä levyjen liittämiseen. Mekanisointi plasmahitsaukselle voidaan toteuttaa
asettamalla poltin kuljettimeen ja kiinnittämällä levyt toisiinsa levynreunakiinnittimillä.
Liukuhitsaus on yksinkertainen mekanisoitu sovellus puikkohitsauksesta. (Lukkari, 1997,
s. 95, 257, 176-177, 276.) Liukuhitsaukseen ei törmää enää nykyään, koska on olemassa
paljon tuottavampiakin kevytmekanisointitapoja (Setälä, 2014).
2.3 Edut
Ensisijaisesti hitsausta kevytmekanisoidaan tuottavuuden kasvattamiseksi (Setälä, 2014).
Pienillä investoinneilla saavutetaan myös monenlaisia muita hyötyjä tuottavuuden kasvun
lisäksi. Mekanisointi mahdollistaa tehokkaiden lisäaineiden käytön. Mekanisoinnin seurauksena hitsaajasta tulee operaattori, joka hallitsee hitsaustapahtumaa. Siirryttäessä operaattoriksi työolosuhteet muuttuvat työergonomian ja työturvallisuuden osalta paremmiksi.
Työntekijän ei tarvitse olla enää ergonomisesti huonoissa asennoissa, koska laite hoitaa
polttimen kuljettamisen. Operaattori altistuu kauempana hitsaustapahtumasta vähemmän
hitsaushuuruille ja -savuille kuin hitsaaja. Tapaturmariski pienenee operaattorin keskittyessä puuduttavien toistojen tekemisen sijaan hitsaustapahtuman sivusta seuraamiseen. (Hau-
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la, 2008.) Kappaleenkäsittelylaitteiden käyttöönotto on nopeaa. Ne vaativat vain verkkovirtaa ja niiden käyttöön opastaminen vie todella vähän aikaa. (Paara, 2014a).
Hitsin laatu toistuu tasaisempana, koska laitteet toistavat niihin määritetyt liikkeet. Laitteet
eivät kärsi väsymisestä tai inhimillisistä virheistä, jotka ovat ihmisille tyypillisiä. Käsinhitsauksessa aloitus- ja lopetuskohtien aiheuttamat lämmöntuonnin vaihtelut aiheuttavat työkappaleissa käyristymiä. Näitä voidaan vähentää mekanisoimalla hitsaus, jolloin jälkityön
tarve vähenee tai poistuu. (Haula, 2008.) Hyöty jälkityön määrän vähenemisestä on huomattava, koska sen osuus voi olla hitsausaikaa suurempi (Setälä, 2014). Tasaisen kuljetusnopeuden seurauksena hitsin a-mitta pysyy vakiona. Tuotteen ulkonäön parantuessa siitä
tulee haluttavampi markkinoilla. (Haula, 2008.)
2.4 Rajoitukset ja niiden ratkaiseminen
Suurimman hyödyn saamiseksi kevytmekanisointilaitteista tulee työympäristön olla suunniteltu sille sopivaksi. Valmista hitsiä syntyy vain valokaaren palaessa, minkä takia pyritään hitsaamaan keskeytyksettä. Työpisteen tulee palvella kevytmekanisointia ja valmistettavien työkappaleiden täytyy olla suunniteltu käytettävälle kevytmekanisointilaitteelle.
Kevytmekanisoitu hitsaus vaatii suurta ammattitaitoa jo senkin vuoksi, että huono parametrien säätö vaikuttaa negatiivisesti koko hitsin matkalle. Käsinhitsauksessa suoritettavat
toimenpiteet täytyy osata säätää kevytmekanisointilaitteeseen. Vähemmän ammattitaitoisen hitsaajan käyttö on suotavaa vain poikkeustapauksissa. (Setälä, 2014.)
Aikoinaan mekanisointilaitteille määritetyt asetusarvot eivät välttämättä toteutuneet käytännössä. Lämpeneminen, kuormitus ja verkkojännitteen vaihtelut aiheuttivat muutoksia
määriteltyihin ohjaussuureisiin. (Tuntematon tekijä, 1979, s. 2.) Nykyään kevytmekanisointilaitteet ovat kehittyneet, eikä niissä esiinny ongelmia asetusarvojen toteutumisen
kanssa (Setälä, 2014). Mekanisoiduissa laitteissa ohjaussuureiden määrä on rajallinen, mikä johtaa soveltuvuusalueiden rajallisuuteen. Ohjaussuureita ovat yleensä hitsausnopeus ja
virta tai langansyöttönopeus ja hitsausnopeus. Käsin hitsaamalla hitsausmenetelmien käyttöalueet ovat laajempia, koska hitsaaja pystyy vaikuttamaan välittömästä valokaaren palamiseen, poikkeuttamiseen, asentoon ja seuraamaan railoa. Suurin ongelmien aiheuttaja
mekanisoidussa hitsauksessa on railon muodon ja sijainnin vaihtelut. (Tuntematon tekijä,
1979, s. 2-3.)
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Railojen sijainnin muutoksia aiheuttavat yleensä levyjen leikkauksessa tapahtuvat muutokset, inhimilliset tekijät asentamisvaiheessa ja hitsauksen aiheuttamat muodonmuutokset
kappaleeseen. Vaihteluita railon sijainnissa voi tapahtua korkeus- ja sivusuunnassa, joista
jälkimmäinen on yleisempi. Tarkemmilla leikkausmenetelmillä ja kiinnittimien käytöllä
voidaan vähentää railon sijainnin vaihteluita. (Tuntematon tekijä, 1979, s. 3-4.)
Railojen muotojen vaihtelut aiheuttavat muutoksia hitsin tunkeumassa ja tilavuudessa.
Esimerkiksi päittäishitsaus jaetaan pohjapalon ja täyttöpalkojen hitsaukseen. Ilmaraon
vaihtelut, sidehitsit, juuripinnan korkeus ja sovitusvirhe vaikuttavat pohjapalon hitsaamiseen. Pohjapalon muoto ja mahdollisesti jo hitsattujen täyttöpalkojen tilavuusvaihtelut ovat
olennaisia täyttöpalkoja hitsattaessa. Adaptiivisella ohjauksella pystytään sopeutumaan
railon muodon vaihteluihin normaalin toleranssialueen ulkopuolella. (Tuntematon tekijä,
1979, s. 3-4.)
Valokaaren pulssituksella ja sivuttaispoikkeutuksella joudutaan kasvattamaan ohjaussuureiden määrää, jos hitsausmenetelmien käyttöalueet eivät riitä. Pulssittamalla valokaarta
pystytään vaikuttamaan tunkeumaan, aineensiirtymisiin ja lämmöntuontiin. Näin saadaan
kriittisiin kohtiin parempi tunkeuma, laajempi hitsausasentojen määrä, ohuemmat aineenpaksuudet sekä hitsattua yhteen aineita, joilla on erilaiset lämmönjohtavuudet. Sivuttaispoikkeutuksella pystytään hitsaamaan umpeen suurempia ilmarakoja, paksumpia palkoja ja
valvomaan sulaa paremmin. Lisäksi voidaan saavuttaa tuottavuuden kasvua. (Tuntematon
tekijä, 1979, s. 4.)
2.5 Käyttökohteet
Kevytmekanisoinnilla voidaan korvata hitsin käsinhitsaus sopivassa työkappaleessa. Mekanisoinnilla ei hitsata välttämättä valmista tuotetta, vaan ainoastaan hitsi. (Boekholt,
1996, s. 137.) Pitkiin hitseihin ja suurille aineenvahvuuksille on kannattavaa käyttää kevytmekanisointia. Hitsauksessa kannattavaksi tulee käyttää kevytmekanisointia jo metrin
pituisilla hitseillä, jos materiaalinpaksuus on suuri. Tällöin palkojen määrän vuoksi hitsattavaa matkaa kertyy paljon. Hitsaajan on lisäksi haasteellista hitsata pitkää hitsiä sammuttamatta valokaarta, koska hitsaajan oma ulottuvuus ei riitä. (Setälä, 2014.)
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3 KAPPALEENKÄSITTELY HITSAUKSESSA

Kevytmekanisoitaessa hitsausta täytyy selvittää kannattaako kappale tuoda hitsauslaitteen
luokse vai päinvastoin. Yleensä suuria kappaleita hitsatessa tulee edullisemmaksi kuljettaa
hitsauslaite kappaleen luokse. Kappaleenkäsittelylaitteille soveltuvat tarpeeksi pienet ja
helposti kiinnitettävissä olevat kappaleet. (Haula, 2014a.) Hitsausprosesseista puikko,
MIG/MAG, TIG, plasma ja jauhekaari soveltuvat kappaleenkäsittelylaitteiden kanssa käytettäviksi (Setälä, 2014). Jauhekaari vaatii jalkoasennon eli hitsaamisen täytyy tapahtua
kappaleen päällä. (Paara, 2014a.)
Kappaleenkäsittelylaitteilla voidaan kääntää työkappale edullisimpaan hitsausasentoon.
Tällöin paremman luoksepäästävyyden seurauksena hitsausajat lyhenevät ja hitsauslaatu
paranee. Hitsausnopeudessa voidaan saavuttaa 25 - 30 prosentin kasvu kappaleenkäsittelylaitteen avulla, jos kappaletta kääntämällä pystysuora pienahitsaus voidaan suorittaa jalkoasennossa. Hankalasti hitsattavia kappaleita voi joutua kääntelemään nostolaitteilla useasti,
mutta kappaleenkäsittelylaitteen avulla nostolaitteiden tarve vähenee ja kaariaikasuhde
kasvaa. (Takala, 2010.) Vaikutus tuottavuuteen on tapauskohtaista, eikä sille voida määrittää yleispätevää arvoa (Setälä, 2014). Hitsausasentojen muuttamisen seurauksena usein
hitsausparametritkin täytyy muuttaa. Käsittelylaitteiden avulla selvitään usein yhdellä kiinnitysvaiheella ja silti päästään hitsaamaan useimmiten jalkoasennossa kappaletta kääntämällä. (Tuntematon tekijä, 2011.) Ilman kappaleenkäsittelylaitetta hitsaaja voi joutua varaamaan nosturin pitkäksi aikaa, eivätkä muut saa sitä käyttöönsä. Tämä voi johtaa muiden
töiden keskeytymiseen (Paara, 2014a.)
3.1 Pyöritysrullastot
Kappaleella täytyy olla pyörähdyssymmetrinen pinta pyöriäkseen pyöritysrullaston päällä.
Kappale voi olla itsestään sopiva tai kulmikkaaseen kappaleeseen voidaan asentaa esimerkiksi vanteet ympärille. Pyöritysrullastot voivat olla käsisäätöisiä tai kaksoispyörällisiä
itsesäätyviä rullastoja. (Reiman & Leino, 1987, s. 7.) Pyöritysrullastoja käytetään esimerkiksi säiliöiden hitsauksessa ja apuna kahden putken yhteen liittämisessä (Haula, 2014b).
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3.1.1 Normaalit pyöritysrullastot
Pyöritysrullastoissa on vetoyksikkö ja kannatusyksikkö. Vetoyksikön tarkoitus on siirtää
pyöritysmomentti sähkömoottorilta kappaleeseen kannattamisen lisäksi. Kannatusyksikkö
ainoastaan kannattelee kappaletta. Etäisyyden säätö on toteutettu palkeilla, joissa on mekaaninen lukitus tapeilla. Kappaleen ominaisuudet määrittelee, kuinka montaa yksikköä
tarvitaan kappaleen kannattelemiseen. Nyrkkisääntönä voidaan pitää enimmillään kuutta
metriä yksiköiden välissä. Normaali pyöritysrullasto on esitetty kuvassa 1. (Paara, 2014a.)
Normaali 2 000 kilogrammaa kantava pyöritysrullasto voi maksaa 2 000 euroa, 6 000 kilogrammaa kantava 10 000 euroa, 10 000 kilogrammaa kantava 12 500 euroa ja 20 000 kilogrammaa kantava 16 600 euroa (Setälä, 2014).

Kuva 1. Normaali pyöritysrullasto (Paara, 2014b).
3.1.2 Itsesäätyvät pyöritysrullastot
Rullaparien kappaleeseen kohdistama tuki säätyy itsestään laakeroinnin avulla itsesäätyvissä pyöritysrullastoissa (Kuva 2). Niillä pystytään käsittelemään paremmin herkästi lommahtavia kappaleita, koska tällöin kohdistuva pintapaine on pienempi. Lommahtavia kappaleita voivat olla esimerkiksi suuri halkaisijaiset ja ohutvaippaiset säiliöt. Rullien määrää
kasvattamalla kosketuspinta-ala kasvaa ja pintapaineen määrä pienenee. Itsesäätyvissä
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pyöritysrullastoissa voi vetoyksikön kaikki renkaat olla vetäviä. (Paara, 2014a.) Normaaleihin pyöritysrullastoihin verrattuna itsesäätyvät sallivat suuremmat epäkeskeisyyden
vaihtelut kappaleessa (Newfiro, 2014). Itsesäätyvistä pyöritysrullastoista 6000 kilogrammaa kantava rullasto voi maksaa 14 000 euroa, 10 000 kilogrammaa kantava 17 000 euroa
ja 20 000 kilogrammaa kantava 27 000 euroa (Setälä, 2014).

Kuva 2. Itsesäätyvä pyöritysrullasto (Paara, 2014b).
3.2 Pyörityspöydät
Kappaleen kallistus, kierto ja korkeussäätö voidaan toteuttaa pyörityspöydän avulla.
Yleensä pyörityspöydät ovat kolmiakselisia. Pöydät soveltuvat mekanisoituun hitsaukseen
ja käsinhitsaukseen. Pienemmät pöydät ovat käsin liikuteltavia ja suuremmissa paikoittaminen tapahtuu koneellisesti. (Reiman & Leino, 1987, s. 6.) Käsittelypöytien akselisuuksien määrä vaihtelee (Paara, 2014a). Tasapainotuksella kevennetty ja koneellinen käsittelypöytä on tarkoitettu eri käyttökohteisiin, eikä niitä kannata siten verrata toisiinsa (Setälä,
2014).
3.2.1 Tasapainotuksella kevennetyt käsittelypöydät
Yksinkertaisimmillaan käsittelypöytä on tasapainotuksella kevennetty (Kuva 3). Keventäminen on toteutettu vastapainoilla tai muilla keinoilla. (Reiman & Leino, 1987, s. 6.) Kappale asetetaan laitteeseen siten, että kääntely tapahtuu sen painopisteessä. Käsittelypöydästä riippuen kuormitettavuus voi olla enimmillään 1 200 kilogrammaa. Lisävarusteena voidaan asentaa pyöritystoiminto tasopöytään, mikä mahdollistaa sen portaattoman nopeuden
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säädön. Hinnaltaan 150 kilogrammaa kantava tasapainotuksella kevennetty käsittelypöytä
voi maksaa 1 500 euroa. (Tasapainopöytä AS-sarja, 2014.) Tasapainotuksella kevennetty
käsittelypöytä toimii esimerkiksi hyvin monihaaraisen putkimoduulin hitsauksessa, joissa
putkien pituudet ovat 1,5 - 2 metriä. Hitsaustyö voi olla valmis jo siinä vaiheessa, kun koneelliseen käsittelypöytään asetetaan vasta parametreja. (Setälä, 2014.)

Kuva 3. Tasapainotuksella kevennetty käsittelypöytä (Tasapainopöytä AS-sarja, 2014).
3.2.2 Koneelliset käsittelypöydät
Koneelliset käsittelypöydät ovat voimakkaita ja toimivat hyvin raskailla kappaleilla (Setälä, 2014). Esimerkiksi kolmiakselinen koneellinen pyörityspöytä (Kuva 4) voidaan toteuttaa siten, että kallistus ja pyöritys toimii sähkömoottoreilla, joissa on vaihteisto. Korkeudensäätö voidaan toteuttaa hydrauliikalla. Koneellista käsittelypöytää valittaessa on tärkeämpää tutkia kantavuutta kallistus- ja pyöritysmomenttien avulla kuin katsomalla pelkästään suurinta mahdollista massaa, jonka pöytä kestää. (Paara, 2014a.) Työskentely nopeutuu asetusajan lyhenemisen avulla entisestään, jos pöydässä on muistitoiminto. Tällöin
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pöytä voi hakea muistista uuden hitsausasennon hitsaajan tehdessä uuden hitsin aloitusrutiineita. (Reiman & Leino, 1987, s. 6-7.) Pyörityspöytien hintaan vaikuttaa niiden koko ja
muut ominaisuudet. Isoissa pöydissä oleva hydraulinosto tekee pöydästä kalliimman. Hintahaarukka pyörityspöydille on laaja: 100 kilogrammaa kantava pöytä voi maksaa 1 800
euroa, 1 000 kilogrammaa kantava 12 000 euroa ja 10 000 kilogrammaa kantava 33 000
euroa. (Haula, 2014a.) Koneellista käsittelypöytää käytetään tyypillisesti monimutkaisten
kappaleiden hitsauksessa. Hitsattavia kohteita voivat olla esimerkiksi laipat ja putkien osat.
(Haula, 2014b.)

Kuva 4. Kolmiakselinen koneellinen kappaleenkäsittelypöytä (Paara, 2014b).
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Käsittelypöytiä voidaan tehdä myös asiakassovelluksina. Pidemmille hitsattaville kappaleille voidaan käyttää eri tavalla toteutettua käsittelypöytää. Erikoissovellukset ovat normaaleja sovelluksia arvokkaampia. Kuvassa 5 esiintyvä 800 kilogrammaa kantava käsittelypöytä maksaa 20 000 euroa. (Paara, 2014a).

Kuva 5. Erikoissovellus koneellisesta kappaleenkäsittelypöydästä (Paara, 2014b).
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4 HITSAUSPOLTTIMEN KULJETTIMET

Siirrettävät kiskolliset ja kiskottomat kuljettimet ovat kiinteitä mekanisointilaitteita joustavampia. Helpon kuljetettavuuden ansiosta niillä pystytään tekemään asennusliitoksia ja ne
voidaan tarvittaessa viedä suurien kappaleiden luokse. Kiinnityssysteemi on toteutettu
magneetein tai imukupein. (Reiman & Leino, 1987, s. 9.) Joillakin kuljettimilla voidaan
liikkua pystysuoralla seinällä, jos kuljettimessa on tarpeeksi vahva magneetti ja seinän ainevahvuus riittää. Traktorien liikkuminen perustuu elektroniikkaan, joka ohjaa sähkömoottoreita. Liikkuminen voi tapahtua pyörillä tasaisella pinnalla tai hammashihnan avulla kiskoilla. Hitsauspää on kiinnitetty yleensä säädettävään polttimen pitimeen. (Boekholt, 1996,
s. 118.) Tyypillisimmät käyttökohteet kuljettimille ovat yli metrin pituiset pienat ja päittäisliitokset. Hitsauskuljettimilla pystytään nostamaan kaariaikasuhde helposti 20 prosentista 30 - 40 prosenttiin eli toisin sanoen pystytään hitsaamaan samassa ajassa jopa kaksinkertainen määrä. (Haula, 2014a.)
4.1 Pyörillä kulkevat kuljettimet
Pyörillä kulkevien kuljettimien eli traktoreiden käyttöalueita ovat tyypillisesti jalko- ja
alapienahitsit. Traktorit sopivat hyvin pitkille ja suorille hitseille, koska ne seuraavat hyvin
hitsattavaa railoa tai muuta ohjauspintaa. Erilaisille kaarihitsausprosesseille on olemassa
omia traktorityyppejä. Kaasukaarihitsaustraktorit ovat massansa puolesta hitsaajan siirrettävissä, joskin haittapuolena ovat pitkät asetusajat. (Reiman & Leino, 1987, s. 9.)
Yksinkertaisimmillaan hitsauskuljetin voi olla Esabin Miggytrac 1001:n (Kuva 6) kaltainen. Se on moottorikäyttöinen hitsauskuljetin alapienahitsausten mekanisointiin. Kuljetin
vetää jokaisella pyörällä ja magneetin avulla se pysyy oikeassa asennossa hitsattaessa kallistettua tai kaarevaa levyä. Näillä pyritään varmistamaan vakaa ja tasainen hitsaus. Hitsausliitoksen seuraaminen on toteutettu sivuohjausrullien avulla. Pistoolin asentoa voidaan
säätää pistoolinpitimen kahdella käsiluistilla. Kuljettimesta löytyy säätönapit kuljetusnopeudelle, langansyötölle, jännitteelle sekä hitsauksen aloittamiselle ja lopettamiselle. Kuljetin painaa 7 kilogramman ja sen jokainen dimensio on alle 300 millimetriä. (Esab, 2014.)
Kuvassa 7 esitettävä suurempi Bug-gy-vert III hitsauskuljetin on varustettu oskilloinnilla
eli vaaputustoiminnolla. Se voidaan varustaa myös jauheensyöttölaitteistolla. Sillä pysty-
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tään magneettien avulla työskentelemään kohtisuoralla seinällä 20 kilogramman painosta
huolimatta. (Bug-gy-vert III, 2014.) Tehokkailla magneeteilla varustetut traktorit eivät sovellu lakihitseihin, mutta muut hitsausasennot ovat mahdollisia (Haula, 2014c). Esabin
Miggytrac 1001:n kaltainen pienimpiin hitsauskuljettimiin kuuluva Bug-o:n Mini-vertin
hinta on noin 3 000 euroa ja suuremman Bug-gy-vertin hintahaarukka 5 000 – 5 500 euroa
riippuen valituista ominaisuuksista. (Haula, 2014a.) Käyttökohteita ovat esimerkiksi pienahitsaukset teräsrakenteille, joista saadaan ohjausliike traktorille. Traktorit soveltuvat
esimerkiksi levyjen ja palkkien yhteen hitsaamiseen. (Haula, 2014b.)

Kuva 6. Yksinkertainen hitsauskuljetin (Nordweld, 2014).

Kuva 7. Vaaputustoiminnollinen hitsauskuljetin (Bug-gy-vert III, 2014).
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4.2 Kiskoilla kulkevat kuljettimet
Kiskollisia kuljettimia (Kuva 8) käytetään, kun pyörillä kulkevissa ei kitka riitä. Laaja valikoima erilaisia standardiosia takaa laitteiston sopivuuden erilaisiin sovelluksiin. Langansyöttölaitteisto ja muut tarvittavat varusteet saadaan kulkemaan traktorin mukana trailerilla. Lisäksi laite voidaan varustaa sivuttaisen liikkeen mahdollistavalla mekaniikalla ja oskilloinnilla. (Boekholt, 1996, s. 118.) Kaikki hitsausasennot käyvät kiskolliselle kuljettimelle, jolloin rajoittavaksi tekijäksi muodostuu hitsausprosessien soveltuvuudet eri hitsausasennoille. (Haula, 2014c). Kuljettimeen valikoidut ominaisuudet vaikuttavat oleellisesti hintaan. Pelkällä suoraviivaisella liikkeellä varustettu kuljetin voi maksaa 6 000 euroa, mutta ohjelmoitavalla katkohitsausvarustuksella jo 8 000 euroa ja oskilloinnilla 12 000
euroa. Kiskollinen kuljetinjärjestelmä voidaan valita erilaisista komponenteista tarpeen
mukaan. (Haula, 2014a.) Levyjen päittäisliitokset ovat tyypillisiä käyttökohteita kiskolliselle kuljettimelle (Haula, 2014b).

Kuva 8. Kiskollinen hitsauskuljetin (Modular drive system, 2014).
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4.3 Työkappaleeseen kiinnitettävät kuljettimet
Työkappaleeseen suoraan kiinnitettäviä kuljettimia (Kuva 9) käytetään jäykkääjien ja
palkkien hitsauksessa ilman erillistä rataa. Kuljetin ottaa ohjausliikkeen työkappaleesta ja
soveltuu erilaisille muodoille suorista linjoista tiukkoihin mutkiin. Ohjausliike voidaan
toteuttaa vastakkaisilla pyörästöillä. Toisella puolella on vetävät ja toisella puolella vapaat
pyörät. Työkappale puristetaan pyörästöjen väliin kiristämällä vapaita pyöriä vetäviä kohti.
(The UNI-BUG II, 2014.) Tyypillisiä hitsauskohteita ovat alapienat, mutta työkappaleeseen kiinnitettävyydestä riippuen myös pysty- ja lakihitsaus on mahdollista. Lämmöntuonnin rajoituksista johtuen kuljetinta ei ole järkevä varustaa vaaputustoiminnolla. Hintaluokka on 4 000 – 6 000 euroa. Kalliimmissa on katkohitsausominaisuus. (Haula, 2014c.)

Kuva 9. Työkappaleeseen kiinnitettävä hitsauskuljetin (The UNI-BUG II, 2014).
4.4 Orbitaalihitsaukseen soveltuvat kuljettimet
Orbitaalihitsauksella tarkoitetaan putken ympäri kiertävällä hitsauspäällä tapahtuvaa hitsausta, jossa putki pysyy paikallaan. Yleensä orbitaali-TIG-hitsaus on ollut ruostumattomien
putkien yksipalkohitsausta, mutta monipalkohitsaus paksuseinäisiin putkiin on yleistynyt.
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Orbitaalihitsauksella saavutetaan mekanisoinnin hyödyt perinteiseen käsinhitsaukseen verratessa. Pihdit voidaan jakaa avo- ja umpipihteihin. Halkaisijaltaan yli 200 millimetrin putkia orbitaalihitsataan hitsausvaunulla, koska pihdeistä tulisi epäkäytännöllisiä kasvaneen
koon ja painon seurauksena. (Lukkari, 2008.) Myös MIG/MAG-hitsausprosessia voidaan
käyttää orbitaalihitsauksessa, mutta vain kuljetusvaunun kanssa. Tuottavuuden kasvu orbitaalihitsauksessa on merkittävää vasta suurilla ainevahvuuksilla. (Leppikangas, 2014.)
4.4.1 Avopihdit
Orbitaalihitsauksessa avopihtityökalut (Kuva 10) ovat pihtityyppisiä nimensä mukaisesti.
Niiden käyttökohteet ovat pienille ja keskisuurille putkille. Ne voidaan lukita hitsausasentoon lukkopihtimäisesti. Työkalut on suunniteltu siten, että ne sopivat laajoille halkaisijaalueille. Niitä suunniteltaessa on otettu huomioon putkistandardit. Pihtien halkaisija-alueet
voivat olla esimerkiksi 17 - 49 millimetriä, 33 - 90 millimetriä tai 60 - 170 millimetriä.
(Lukkari, 2008.) Erilaisia avopihtejä löytyy 8 - 275 millimetrin halkaisijoille (Jämsen,
2014). Käyttökohteita avopihdeille ovat yksi- ja monipalkohitsaukset. Pihdit voidaan varustaa langansyötöllä ja lisäksi monipalkohitauksessa käytetään oskillointia ja kaarenpituuden kontrollointia. Ohutseinäisten putkien yksipalkohitsaukseen tarkoitetut avopihdit maksavat 10 000 - 20 000 euroa ja monipalkohitaukseen 18 000 - 30 000 euroa. (Leppikangas,
2014.) Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi putkien, putkien osien ja venttiilien päittäis- sekä pienaliitokset prosessiputkistoissa (Jämsen, 2014).

Kuva 10 Avopihdit orbitaalihitsauksessa (Aku-Tec, 2014).
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4.4.2 Umpipihdit
Umpipihdit voidaan jakaa pienille ja suurille kohteille tarkoitettuihin. Umpipihdeissä eli
koteloiduissa pihdeissä (Kuva 11) kotelo on täytetty suojakaasulla. Ratkaisun takia umpipihdit eivät ole yhtä herkkiä vedolle kuin avopihdit. (Leppikangas, 2014.) Hitsauskohta on
tällöin hitsin puolelta suojattu, jolloin vältetään kuuman hitsausvyöhykkeen hapettuminen.
Käyttökohteita umpipihdeille ovat äärimmäistä puhtautta vaativat hitsaukset. (Lukkari,
2008.) Umpipihdeillä hitsataan tyypillisesti meijeri-, lääke- ja elektroniikkateollisuuden
putkistojen päittäisliitoksia (Jämsen, 2014). Lisäainetta ei voida tuoda hitsaukseen kotelopihtejä käytettäessä. Tietyn kokoiset umpipihdit soveltuvat vain tietyillä halkaisija-alueilla
käytettäviksi. (Lukkari, 2003.) Umpipihtejä on erikokoisia 1,6 - 170 millimetrin halkaisijoille (Jämsen, 2014). Sopivaa halkaisija-aluetta voidaan laajentaa käyttämällä sovitteita. Tällöin halkaisija-alueet voivat suurille kohteille tarkoitetuilla pihdeillä olla 6 - 44
millimetriä, 12 - 65 millimetriä tai 25 - 115 millimetriä. Suurempien pihtien hintaluokka on
10 000 - 12 000 euroa. Pienille työkappaleille halkaisija-alue voi olla 1,6 - 10 millimetriä
ja soveltuvien pihtien hintaluokka on 8 000 - 10 000 euroa. (Leppikangas, 2014.)

Kuva 11. Umpipihdit orbitaalihitsauksessa (Aku-Tec, 2014).
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4.4.3 Kuljetusvaunut
Kuljetusvaunullisessa orbitaalihitsauksessa hitsauspää on sijoitettu putken ympäri kiertävään kuljetusvaunuun (Kuva 12). Vaunu kulkee rataa pitkin. Rata voi muodostua kahdesta
putken ympärille asetetusta ympyräsegmentistä. Rata voidaan toteuttaa myös teräsnauhan
tai ketjun avulla. Näillä saavutetaan ympyräsegmenttejä laajempi halkaisija-alue. Kuljetusvaunu voidaan varustaa levitysliikemekanismilla, langansyötöllä ja kaarenpituuden kontrolloinnilla. (Lukkari, 2003.) Hintaluokka pelkälle kuljetusvaunulle on noin 33 000 euroa,
eikä sen käyttö ole Suomessa yleistä (Leppikangas, 2014). Kuljetusvaunun kanssa orbitaalihitsausta voidaan tehdä 168 - 14000 millimetrin halkaisijoille. Käyttökohteita ovat suuri
halkaisijaiset putkiliitokset, joita voi olla esimerkiksi isoissa kaasu- ja öljyputkissa. (Jämsen, 2014.)

Kuva 12. Kuljetusvaunu orbitaalihitsauksessa (Marine Engineering, 2014).
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5 HITSAUSKIINNITTIMET

Kiinnittämällä työkappaleet hitsauskiinnittimillä voidaan varmistaa niiden sopiva asento
toisiinsa ja polttimeen nähden. Muodonmuutoksien syntyminen on suurempi ongelma mekanisoidussa hitsauksessa kuin käsinhitsatessa, koska laitteet eivät reagoi muodonmuutoksiin. Erityisesti mekanisoidussa hitsauksessa kiinnittimien pitää minimoida muodonmuutosten syntyminen. Hyvin muodonmuutoksia estäviä kiinnittimiä ovat jäykät kiinnittimet,
joilla muodonmuutokset saadaan pienennettyä ainakin puoleen. Jäykillä kiinnittimillä herkästi halkeavissa materiaaleissa halkeamien syntyminen on todennäköistä hitsausjännityksien kasvun takia. (Kara & Rajamäki, 1983, s. 26.)
Hitsauskiinnittimien lisäksi muodonmuutoksia voi pienentää myös esitaivuttamalla, ennakkokulmalla tai esijännityksellä. Yhteenhitsattavat kappaleet asemoidaan toisiinsa nähden siten, että hitsauksesta syntyvät hitsausjännitykset kääntävät ne suunniteltuun asentoon
kiinnittimien poistamisen jälkeen. (Kara & Rajamäki, 1983, s. 26.)
5.1 Käsikäyttöiset kiinnittimet
Yleisimpiä hitsauskiinnittimiä ovat käsikäyttöiset kiinnittimet. Ne voivat olla itselukittuvia
ja toimia nivelvipumekanismilla. Ilman jousitettua tai kumista paininta nivelvipumekanismia ei voida käyttää laajasti erikokoisille kappalemitoille. Kappalemitan ollessa liian suuri
puristusvoimaa syntyy liian paljon, eikä kiinnitintä pystytä sulkemaan. Liian pienellä kappalemitalle puristusvoimaa ei synny ollenkaan. Kumipainimet kuluvat nopeasti, eivätkä
kestä hyvin lämpöä. Lisäksi ne saattavat syttyä jopa palamaan ollessaan liian lähellä hitsattavaa kohtaa. (Leino & Meuronen, 1987, s. 35.)
AMF:lla on mallistossa käsikäyttöisiä nivelvipumekanismilla toimivia hitsauskiinnittimiä.
Pystysuorat kiinnittimet tuottavat koosta ja tapin sijainnista riippuen 500 - 5 500 Newtonin
puristusvoiman. Se on suurimmillaan lähimpänä kiinnittimen vartta. Vakaasuorassa kiinnittimessä puristusvoiman vaihteluväli on 250 - 5 000 Newtonia riippuen myös kiinnittimen koosta ja etäisyydestä vipuun. Työntötankokiinnittimellä vastaava puristusvoiman
vaihteluväli on 800 - 4 000 Newtonia. Sulkukiinnittimen puristusvoimaan vaikuttaa vain
kiinnittimen järeys. Sillä tuotettu puristusvoima voi olla 1 600 - 7 000 Newtonia. Kuvassa
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13 on esitetty AMF:n kiinnitintyypit. Näistä on olemassa vielä järeämpiä käsikäyttöisiä
kiinnitintyyppejä, joilla päästään vielä suurempiin puristusvoimiin. (AMF - Toggle clamps
manual and pneumatic, 2013).

Kuva 13. Nivelvipumekanismiset kiinnittimet a) pystysuora kiinnitin, b) vaakasuora kiinnitin, c) sulkukiinnitin, d) työntötankokiinnitin (mukaillen: AMF - Toggle clamps manual
and pneumatic, 2013).
Ruuvien, kiilojen, kulissivipujen, magneettien, jousien, epäkeskojen ja jousikuormitettujen
pantojen käyttäminen hitsauskappaleen kiinnityksessä on mahdollista. Magneetit ja jouset
soveltuvat pienosien kiinnittämiseen. Magneetteja käyttäessä täytyy huomioida teräksen
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demagnetoituminen noin 770 celsiusasteessa. Liian lähelle sijoitetut magneettielementit
saattavat menettää ominaisuutensa ja aiheuttaa puhallusvaikutuksen valokaareen. (Leino &
Meuronen, 1987, s. 36.)
5.2 Paineilma- ja hydraulikäyttöiset kiinnittimet
Käsikäyttöisten hitsauskiinnittimen lisäksi on olemassa pneumaattisesti ja hydraulisesti
toimivia hitsauskiinnittimiä. Pneumaattisesti tai hydraulisesti toimiviin kiinnittimiin kannattaa siirtyä, jos kiinnittimien lukumäärä kasvaa suureksi, kiinnityskohdat ovat huonosti
luoksepäästäviä tai kiinnityksen pitää tapahtua monessa kohdassa samaan aikaan. Paineella
toimivalla työsylinterillä saadaan kohdistettua voima työkappaleen pintaan suoraan tai vipumekanismilla välillisesti. Yhdestä työsylinteristä saatavan kiinnitysvoiman voi jakaa
komponentteihin. Vipumekanismilla pystytään muuttamaan kiinnitysvoiman suuntaa kappaleeseen nähden. (Leino & Meuronen, 1987, s. 54.)
Hydraulikäyttöisillä hitsauskiinnittimillä voidaan synnyttää suuri voima niiden kokoon
nähden. Paineilmalla toimiva järjestelmä ei vuotaessaan likaa kiinnittimiä ja kappaletta
toisin kuin hydraulijärjestelmä. Hydrauliöljy on lisäksi palonarkaa. Molemmat paineella
toimivat kiinnitintyypit vaativat järjestelmän, joka synnyttää käyttöpaineen. Yrityksistä
yleensä löytyy paineilmajärjestelmä, mutta ei välttämättä hydraulikäyttöön sopivaa järjestelmää. Tämä lisää hydraulisesti toimivan kiinnitinjärjestelmän kustannuksia. (Leino &
Meuronen, 1987, s. 54.)
Itselukittuvassa järjestelmässä kiinnittimet pysyvät kiinni, vaikka järjestelmän käyttöpaine
laskisi. Lukituksen avaaminen vaatii kaksitoimisen työsylinterin. Samoja itselukittuvia
kiinnittimiä ei voida käyttää laajasti erikokoisille kappalemitoille, koska ne toimivat samalla perusteella kuin käsikäyttöiset kiinnittimet. (Leino & Meuronen, 1987, s. 54.)
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Kevytmekanisoinnin määritelmä ei ole vakiintunut, koska se voidaan määrittää useilla tavoilla. Tässä työssä kevytmekanisoinniksi on rajattu kuljettimet ja kappaleenkäsittelylaitteet. Joidenkin määritelmien mukaan kappaleenkäsittelylaitteet eivät kuuluu kevytmekanisointiin. Ne ovat liian isoja käsin siirrettäviksi, mutta toisaalta ne ovat hankintahinnaltaan
edullisia hyötyihin nähden. Tuotantotiloihin ei tarvitse tehdä välttämättä rakenteellisia
muutoksia kappaleenkäsittelylaitteita varten.
Sopiva kevytmekanisointivaihtoehto valitaan hitsattavan työkappaleen perusteella. Kevytmekanisointivaihtoehdot soveltuvat useisiin hitsausasentoihin ja käyttökohteisiin, joita on
eritelty taulukkoon 1.
Taulukko 1. Yleisimpien kevytmekanisointimenetelmien hitsausasennot ja käyttökohteet.
Kevytmekanisointi-

Hitsausasennot

Tyypilliset käyttökohteet

Vaakaputkien pysty- ja

Säiliöt ja putket

menetelmä
Pyöritysrullasto

jalkohitsit
Pyörityspöytä

Työkappale pystytään

Laipat ja putken osat

kääntämään kaikkiin

monimuotoisiin kappaleisiin

asentoihin
Pyörillä kulkeva

Jalko-, vaaka-, pysty- ja

Levyjen alapienaliitokset

kuljetin

alapienahitsit

Kiskoilla kulkeva

Kaikki hitsausasennot

kuljetin

levyissä

Kappaleeseen

Työkappaleesta riippuen

Jäykkääjien ja palkkien

kiinnitettävä

alapiena-, yläpiena- tai

alapienaliitokset

kuljetin

pystyhitsit

Orbitaalikuljetin

Putkien päittäis- ja

Prosessiputkistojen

pienahitsaus

päittäisliitokset

Levyjen päittäisliitokset
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Hintaluokaltaan kappaleenkäsittelylaitteet ovat halvimmillaan hitsauspäänkuljettimia edullisempia, mutta kantavuuden kasvaessa hintakin kasvaa. Sama pätee myös kuljettimien
kokoon ja niihin haluttaviin ominaisuuksiin. Vaatimus kuljettimien käsin kannettavuudesta
rajaa monimutkaiset, isot ja kalliit sovellukset pois. Kuljettimen lisäominaisuudet voivat
kaksinkertaistaa sen hinnan. Taulukkoon 2 on eritelty yhteenveto kevytmekanisointivaihtoehdoista ja niiden hyödyistä, hinnoista halvimmillaan sekä soveltuvuudesta erilaisille
hitsausprosesseille.
Taulukko 2. Yleisimpien kevytmekanisointimenetelmien hinnat, sopivat hitsausprosessit ja
vaikutus kaariaikasuhteeseen (tilanne 3/2014).
Kevytmekanisointi-

Kaariaika-

Hinta alkaen

Hitsausprosessit

menetelmä

suhteen kasvu

Pyöritysrullasto

Jopa

3 000 € /

TIG, MIG/MAG,

25 - 30 %

1500 kg

PAW, SAW ja SMAW

kantavuus
Pyörityspöytä

Jopa

1 800 € / 100 kg

TIG, MIG/MAG, PAW,

25 - 30 %

kantavuus

SAW ja SMAW

Pyörillä kulkeva

Helposti

3 000 € / pelkkä

TIG, MIG/MAG,

kuljetin

50 - 100 %

kuljetus

PAW ja SAW

Kiskoilla kulkeva

Helposti

6 000 € / pelkkä

TIG, MIG/MAG,

kuljetin

50 - 100 %

kuljetus

PAW ja SAW

Kappaleeseen

Helposti

4 000 € / pelkkä

TIG, MIG/MAG,

kiinnitettävä

50 - 100 %

kuljetus

PAW ja SAW

Merkittävä suurilla

10 000 € /

TIG ja MIG/MAG

ainevahvuuksilla

avopihdit

kuljetin
Orbitaalikuljetin

Tuotantotilat ja työkappaleet täytyy suunnitella palvelemaan kevytmekanisointia siten, että
siitä saadaan haluttu hyöty irti. Tuottavuuden kasvua ei voida määritellä prosentteina yksiselitteisesti. Kasvuun vaikuttavat työkappaleiden ja tuotannon sopivuus mekanisointiin.
Kappaleenkäsittelylaitteen hankinnalla voidaan kasvattaa tehtaan tuottavuutta paljon, jos
sen avulla voidaan esimerkiksi vapauttaa nosturi muun tuotannon välittömään tarpeeseen.
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Kuljetin ei paranna tuottavuutta, jos hitsaaja ehtii tekemään valmiin hitsin ennen kuin kuljettimeen on säädetty oikeat parametrit. Yksittäisen työvaiheen nopeuttaminen ei välttämättä lyhennä koko tuotteen läpäisyaikaa, jolloin mekanisoinnin tarvetta on syytä harkita.
Hyödyt kevytmekanisoinnista tällöin voivat olla vähäisiä.
Kiinnittimien käyttö kevytmekanisoinnissa on tarpeellista. Ilman kiinnittimiä työkappaleisiin syntyy herkemmin muodonmuutoksia, jolloin hitsauksen mekanisointi hankaloituu.
Kappaleenkäsittelylaitteita käytettäessä työkappaleet eivät pysy paikallaan, jos niitä ei ole
kiinnitetty kiinnittimillä.
Luokiteltaessa kevytmekanisointimenetelmät älytasoihin huomataan niiden kattavan tasot
pääasiassa yhdestä kolmeen. Ensimmäiselle tasolle voidaan luokitella kappaleenkäsittelylaitteet, koska hitsaaja hoitaa edelleen hitsauspään käsittelyn. Yksinkertaisimmat kuljettimet kuuluvat tasolle kaksi, koska niissä hitsauspään kuljetus on mekanisoitu. Tason kaksi
kuljettimia ovat pyörillä ja kiskoilla kulkevat sekä avo- ja umpipihdit. Kaikkia paitsi umpipihtejä voidaan varustaa oskilloinnilla ja kaarenpituuden kontrolloinnilla, jolloin ne kuuluvat tasolle kolme. Adaptiivisesti laserin avulla ohjautuva kuljetin kuuluu tason viisi sijasta
tasolle neljä, koska sille on määritetty ennalta työkohtaiset ohjausparametrit.

29

7 YHTEENVETO

Yliopistolta tiedustellaan jatkuvasti edullisia tapoja parantaa hitsaavan yrityksen kilpailukykyä. Mekanisointia käytetään kehittyneissä maissa laskemaan työkustannuksia, että pystytään kilpailemaan halpamaiden kanssa. Tässä työssä kevytmekanisointiin kuuluvaksi
rajattiin kuutiometrin tilavuuteen mahtuvat ja käsin siirrettävät hitsauspäänkuljettimet sekä
kappaleenkäsittelylaitteet.
Mekanisoinnilla tarkoitetaan käsin suoritetun työn korvaamista osittain koneellisesti tai
kokonaan. Hitsaussysteemi on jaettu älytasoihin, joista kevytmekanisointi kuuluu kolmelle
alimmalle tasolle. Kevytmekanisoitavia hitsausprosesseja ovat TIG, MIG/MAG, plasma,
puikko ja jauhekaari. Menetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta tuottavuuteen on mahdoton
tehdä yleispätevää vertailua, koska kevytmekanisointikohteet ovat yksilöllisiä.
Saavutettavia hyötyjä kevytmekanisointilaitteilla ovat tuottavuuden kasvu, nopea käyttöönotto, työergonomian ja työturvallisuuden paraneminen. Lisäksi hitsin laadusta tulee
tasaisempi, vaikka käytettäisiin tietotaidoltaan heikompaa hitsaajaa. Rajoittavia tekijöitä
laitteille ovat rajalliset ohjaussuureet, jotka rajaavat soveltuvuusaluetta. Railon muodon ja
sijainnin vaihtelut aiheuttavat suurimmat ongelmat mekanisoinnissa. Suunniteltaessa kevytmekanisointia täytyy miettiä tuleeko kannattavammaksi tuoda kappale hitsauslaitteelle
vai päinvastoin.
Kappaleenkäsittelylaitteille soveltuvat hyvin helposti kiinnitettävät ja pienet kappaleet.
Niillä käännetään työkappale edullisimpaan hitsausasentoon, jossa voidaan saavuttaa 25 –
30 prosentin kasvu hitsausnopeudessa siirtymällä pystyasennosta jalkoasentoon. Erilaisia
kappaleenkäsittelylaitteita ovat pyöritysrullastot ja pyörityspöydät. Pyöritysrullastoja on
itsesäätyviä ja normaaleja. Itsesäätyvillä pystytään käsittelemään herkemmin lommahtavia
kappaleita kuin normaaleilla. Pyörityspöydät voidaan jakaa tasapainotuksella kevennettyihin ja koneellisiin. Ensin mainitussa työkappaleen kevennys on toteutettu vastapainoilla ja
työkappaleen kääntely tapahtuu sen painopisteessä. Koneellinen käsittelypöytä voidaan
toteuttaa sähkömoottorein ja se on yleensä paljon tasapainotuksella kevennettyä käsittelypöytää järeämpi.
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Hitsauspolttimenkuljettimet voidaan jakaa kiskollisiin, kiskottomiin ja orbitaaleihin. Nämä
laitteet ovat kiinteitä mekanisointilaitteita joustavampia, koska niitä pystyy siirtämään käsin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat yli metrin pituiset pienat ja päittäisliitokset. Kaariaikasuhde voi kasvaa käsinhitsaukseen verrattuna 50 – 100 prosenttia. Pyörillä kulkevat kuljettimet soveltuvat hyvin pitkille ja suorille hitseille. Yksinkertaisimmillaan hitsauskuljettimesta löytyy säädöt nopeudelle, langansyötölle, jännitteelle sekä aloitus- ja lopetuskohtien määrittämiseen. Monimutkaisemmissa voi olla oskillointi, kaarenpituuden kontrollointi
ja mahdollisesti jauheensyöttölaitteisto. Kiskollisiin kuljettimiin siirrytään, kun pyörillä
kulkevissa ei kitka riitä. Työkappaleisiin kiinnitettäviä kuljettimia käytetään pääasiassa
jäykkääjien hitsauksessa. Sopivia käyttökohteita kuljettimille ovat yksinkertaiset työkappaleet, joissa ei ole monimutkaisia muotoja. Kuljettimista löytyy sovellus kaikkiin hitsausasentoihin.
Orbitaalihitsauslaitteessa oleva hitsauspää kiertää putkea ja hitsaa samalla. Hitsauspihdit
voidaan jakaa avo- ja umpipihteihin. Halkaisijaltaan yli 200 millimetrin putkille käytetään
orbitaalihitsausvaunua. Avopihdit on suunniteltu toimimaan laajoilla käyttöalueilla ja niihin voidaan toteuttaa langansyöttö, oskillointi ja automaattinen kaarenpituuden kontrollointi.
Hitsauskiinnittimillä varmistetaan työkappaleiden ja polttimien sopiva asento toisiinsa
nähden. Mekanisoitaessa kappaleiden paikallaan pitäminen on erityisen tärkeää, koska
laitteet eivät reagoi hitsauksessa syntyviin muodonmuutoksiin. Hitsauskiinnittimet voidaan
jakaa käsikäyttöisiin ja paineella toimiviin. Käsikäyttöisistä kiinnittimistä yleisimpiä ovat
nivelvipumekanismilla toimivat. Kun kiinnityskohtien määrä nousee suureksi tai vaikea
pääsyisiksi tai kun vaaditaan kiinnittämiseltä samanaikaisuutta, siirrytään paineella toimiviin kiinnittimiin.
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