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JOHDANTO 
HITSAUKSEN MEKANISOINTILAITTEET kirja on 1 / 18 tuotantoväline kirjasarjastani. Muut sarjaan kuuluvat, 

ovat lueteltu tuossa alapuolella. Nettilinkkiä painamalla saat kirjan näkyviin. 
OSA 1. TYÖVÄLINERYHMÄT 

OHJAIMET JA KIINNITTIMET 

Lastuavan työstön kiinnittimet ja paletit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM 

o Hydraulikiinnitin  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_j38i4_AOJG7IJS-A 

o Magneettikiinnittimet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBFFLMAoreDjyCvy 

 Hitsauskiinnittimet ja –mekanisointilaitteet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o 

 Robotin työkalut (tarttujat ja kiinnittimet)  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA3auC16LwtkzOK3 

KOKOONPANON TYÖVÄLINEET  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAySoSg0buj-ERd2 

MUOTIT 

 Ruiskuvalumuotit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAYObEVE5MhcIzyd 

 Painevalumuotit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBBjQOwr_pAbkh_V 

 Takomuotit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAWl4f4gBB8VJZCn 

MEISTOTYÖKALUT (PURISTINTYÖKALUT) 

 LEIKKAUS 

o Leikkain 1)  sivut 7 – 24, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9 

o Jonoleikkain  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kADAVO1Dhc6DKN4U 

o Levytyökeskus työvälineet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kASB9lox3W6QxLu- 

 MUOVAUS 

 Taivutustyövälineet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAPOUaPRvh8ChI_r 

 Syväveto 1) sivut 25 – 28,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9 

 Venytysmuovaus 1) sivut 29 – 32,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9 

 Painosorvaus  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAqikkcpjQeKxH9j 

OSA 2. MENETELMÄT 

TYÖVÄLINEEN VALMISTUSTA TUKEVAT MENETELMÄT 

 Manuaalityöstömenetelmät 

o Hiomalaikan kunnostus 2) sivut 18 – 33,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

o Kierrejousien valmistus sorvissa 2) sivut 34 – 36,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

 NC-työstömenetelmät 

o NC-kipinätyöstö, uppo- ja lankakipinöinti 

 Erikoistyöstömenetelmät 

 Käsityömenetelmät 

o Yksinkertaiset ohutlevyosien levitykset 2) sivut 37 – 41, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

o Juottaminen 2)  sivut 7 – 17, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

o Työvälineen kokoonpano, testaus ja kunnossapito 

MATERIAALITEKNIIKKA JA LÄMPÖKÄSITTELY,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAt5AWG_2CIoEvf9 

SUUNNITTELU  

 Koneturvallisuus   https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAjCtMW1xUf1vCeL 

 Suomalaista koneenpiirtämistä 1916-2016 https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_hkDl_STrNSvNgoZO  

o PowerPoint esitys  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_j32FGpyPRHwteNLl 

AINETTA POISTAVAT MENETELMÄT 

 Lastuaminen 

o Työkalun ja materiaalin vaikutus toisiinsa  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAebrMKN21ECPrPf 

AINETTA LISÄÄVÄT MENETELMÄT 

 3D-valmistus 

AUTOMAATIO JA ROBOTISOINTI 

 Hitsausrobotti ja hitsauskiinnitin, sivut 19 ja 32, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o 

o Kappaleenkäsittelyrobottien ja hitsausrobottien yhteistyö, sivut 32 – 37, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o 

 Kiinnitys miehittämättömässä tuotannossa, NC-sorvi, sivut 55 - 57, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM 

 Automatisoitu työkappaleen vaihto, sivu 58,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM 
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SUOMALAINEN TYÖKALUJEN VALMISTUS 

Vanhan rakenteen mukaisissa konepajoissa oli työväline- tai työkaluosasto. Siellä paitsi valmistettiin 

työvälineitä, varsinkin sellaisia, joita ei valmiina voinut ostaa, myös huollettiin ja varastoitiin niitä. 

Suomeen perustettiin muutamia työkalutehtaita, jotka suurelta osin osoittautuivat taloudellisiksi 

pettymyksiksi. Työvälineiden valmistuksen edellyttämä monipuolinen konekanta ja korkea ammattitaito 

murensivat katteet. 

Työvälineitä suunnittelevan tai valmistavan yrityksen on useissa tapauksissa välttämätöntä toimia 

kiinteässä yhteistyössä lopputuotteita valmistavien yritysten kanssa, koska työvälinettä suunnitellaan yhtä 

aikaa sillä valmistettavan tuotteen kanssa. Työvälinesuunnittelija voi myös tarjota arvokkaita neuvoja 

lopputuotteen järkevästä ja taloudellisesta rakenteesta. Työvälinealan ammattitaito on kuitenkin 

katoamassa maastamme työntekijöiden ikääntyessä ja koulutuksen kuihtuessa. 

AMMATILLINEN KOULUTUS 
Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan ammatillista osaamista sekä kasvua 

sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Koulutus vaikuttaa osaltaan työelämää ja vastaa 

työelämän osaamistarpeisiin, edistää yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista. Ammatillinen koulutus 

antaa myös mahdollisuuden jatkaa opintoja korkeakoulussa. 

Ammatillinen koulutus avaa monia mahdollisuuksia iästä ja taustasta riippumatta. Ammatillisissa 

perustutkinnoissa hankitaan alalla vaadittavat perustaidot. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

mahdollistavat osaamisen kehittämisen työuran eri vaiheissa. Tutkintojen lisäksi järjestetään valmentavaa 

koulutusta. 

Työelämän muutos muokkaa mm. ammatillisten nimikkeiden kenttää ja niiden sisältöjä. Samalla 

valinnaisuus lisääntyy. Olennaista on, että työssä oppimista painotetaan aiempaa enemmän, muotoja ovat 

oppisopimuskoulutus sekä ns. työssä oppimisen korvaava koulutussopimus. Tavoitteena ovat toimintojen 

selkiyttäminen ja joustavuuden lisääntyminen, tosin mm. työpaikoilla tapahtuvan oppimisen vastuisiin 

liittyvät kysymykset askarruttavat. 

ERIKOISTUNEET YRITYKSET 

Työvälinevalmistajien erikoistuessa yrityksinä pääasiassa työvälineiden valmistukseen perustettiin erillinen  

Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä (1975) Suomen Metalliteollisuusyhdistykseen.  

Konepajateknisesti työvälineiden valmistus on yksi vaativimmista toimialoista. Suomen 

työvälinevalmistajien teknologinen taso onkin hyvä. Alan osaajien pitää hallita materiaalit ja tekninen laatu 

kuin lämpö- ja pintakäsittelymenetelmätkin.  

Yksi nopeutuvan kehityksen avaimia on tiedon kulun nopeutuminen. Aikana, jolloin ihminen oppi 

käyttämään työkaluja uuden tiedon siirtyminen naapurille saattoi kestää vuosia. Tätä kirjoittaessa on 

mahdollista, että tieto saavuttaa kohteensa toisella puolella maapalloa reaaliajassa.  

Teknologiateollisuus ry:n Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä koordinoi alan yritysten teollisuus- ja 

talouspoliittista yhteistyötä.  Toimialaryhmän tärkein tehtävä on omaa toimialaa koskevan teknisen ja 

taloudellisen tiedon hankkiminen, muokkaaminen ja levittäminen jäsenten keskuuteen. 

Toimialaryhmä osallistuu Teknologiateollisuus ry:n Tuotanto- ja palveluverkoston toimintaan. 
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Suomalaiset työvälinevalmistajat tuottavat erilaisia muotteja muovi-, metalliteollisuudelle sekä erilaisia 

meistejä, puristintyökaluja, teriä ja kiinnittimiä ja ohjaimia metalliteollisuudelle. 

TOIMIALARYHMÄN PAINOPISTEALUEET 

 toimialan kilpailukyvyn kehittämistyö 

 suhdanneseuranta 

 markkinatilanne seuranta 

 työvoiman saatavuus, laatu ja koulutus 

 laatujärjestelmät 

 verkostoituminen 

 läpimenoajan lyhentäminen 

 koulutustilaisuudet 

 kansainvälistyminen 

 vientiyhteistyö 

 

KIRJASARJAN TYÖSTÄMINEN 

Toimitusjohtaja Timo Hertell, TH-Tools Oy:sta soitteli minulle joskus v. 2013 kesällä ja kysyi, että voisinko 

tulla mukaan yhdeksi asiantuntijaksi Opetushallituksen (OPH) rahoittamaan Työvälinevalmistuksen 

oppikirjaan. Kirjan tulee olla suunnattu ammattioppilaitoksen tarpeisiin. 

Timon vastuualueena kirjassa ovat mm. Ohjaimet ja Kiinnittimet, joita hän tarjosi kirjoitettavakseni. Otin 

tehtävän vastaan ja aloin kirjoittamaan tähän ryhmään kuuluvia oppimateriaaleja. 

 

OPH joutui vuonna 2019 säästösyistä pysäyttämään hankkeita. 
Loppukeväästä 2019 Työvälinevalmistuksen oppimateriaalihanke päätettiin lopettaa, koska alan koulutus 
on muuttunut. Tekijänoikeudet OPH palautti meille kirjoittajille. 
Pikku hiljaa kypsyi ajatus melko valmiiksi tuotetun aineiston hyödyntämisestä ja laajentamisesta. Kokemus 
työvälineiden suunnittelusta, niiden valmistuksesta ja alan kehittämisestä sekä uusien sukupolvien 
kouluttamisesta neljällä eri vuosikymmenellä oli kantavana juurena tämän kirjasarjan kokoamiseen. 
Olen laajentanut tätä alun perin ammattioppilaitoksille suunnattua oppimateriaalia toimittamalla siihen 
lisäaineistoa toiminnastani työvälinesuunnittelun tuntiopettajana Tampereen Teknillisen Korkeakoulun  
 ( nyk. Tampereen Yliopisto) Tuotantotekniikan laitoksen, Tampereen Ammattikorkeakoulun kone- ja 
tuotantotekniikan opintolinjan sekä AEL:n (aik. Ammattienedistämislaitos) projekteissa vuosina 1987 – 
2012. Työni ohella olen suunnitellut myös näyttötutkintoja kone- ja työkaluvalmistuksesta ALVAR’iin 
(Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus), jonne näyttötutkintojen opetusmateriaalit kootaan. Näiden 
”lastujen” korista löytynee jokaiselle tarkkaavalle lukijalle mielenkiintoinen työvälinevalmistuksen aihepiiri. 
 
HITSAUKSEN MEKANISOINTILAITTEET kirja / kirjasarja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja 

lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. 

Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta 

opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän 

esimiehet.  

 
Olen kirjoittajana käyttänyt runsaasti alan asiantuntijoita hyväksi. Kirjoituksien lähteet, kuvien lähdeaineisto 
ja kiitokset ovat kirjoitusosioiden perässä. Lähteistä ja kuvien lähdeaineistoista on kirjalliset luvat. 
Parhaimmat Kiitokset miellyttävästä yhteistyöstä ja saamastani tuesta. 
 

HARRASTUS 
Lapsuus katoaa, mutta ei koskaan lapsi. Elmer Diktonius. Ensi askeleet otin ammattiini kansakoulun  

alaluokilla, kun rakentelin kotona naapurin Juhan kanssa puisia autoja. Kuorma-autoissa oli kipit, 

 hinausautoissa nostokampi puurattaineen ja yhdessä linja-autossa suuntaviitat, jotka nappia painamalla  

nousivat ylös. Kaikki autoni tein ilman piirustuksia. Nykyään leluja tehdessäni pitää ensin tehdä piirustus, ja  
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vasta sen jälkeen alkaa valmistaa niitä.  

Kymmenen vuotta sitten Sandvik Tampereen tehtaalta eläköityneenä työvälinesuunnittelijana/ sählääjänä,  

olen tämän tuotantoväline kirjasarjan työstämisen lisäksi julkaissut, PUUTYÖT HARRASTUKSENA 50 VUOTTA  

kirjan. https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_ilnhYAHjpoYsdWcg   Kirjassa käsittelen paljon mm. perinne- ja  

pulmaleluja. Vuonna 1900 pidetyn maailmannäyttelyn yhtenä vetonaulana piti olla ikiliikkuja, mutta sitä ei  

saatu toimimaan. Puutyöt harrastuksena kirjassa olen jatkokehitellyt Leonardo da Vinci’n keksintöjä ja ne  

toimivat (sivut 168…174). 

 

OPETUKSESSA, jokainen uusi askel, jonka otat, nostaa valtavasti sen ensimmäisen askeleen arvoa. YKSI  

ASKEL KERRALLAAN. Älä koskaan väheksy alempia askelmia onnistumisen tikapuilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_ilnhYAHjpoYsdWcg?fbclid=IwAR1M0EIn8937RuMtTOZnGyOAwTmcLtG8gFeI_nW2Ypf3j9DbLB3dmbY_Xik
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1 TERVEYS JA TURVALLISUUS HITSAUSTYÖSSÄ /1/     

                                                    
                                                               Kuva 1. Hitsausergonomia. 

Useat hitsaustyötehtävät ovat ergonomisesti hyvin vaikeita ja edellyttävät hyvää työn suunnittelua. 

Huolehtimalla työturvallisuudesta ja ergonomiasta hitsaustyössä vaikutat terveyteesi. Muista kiinnittää 

huomiota työasentoihisi ja vaihda hitsausasentoa riittävän usein. 

1.1 ERGONOMIA 
Hitsaustyö rasittaa kehoa monin tavoin. Rasitusta aiheuttavat esimerkiksi voimaa vaativat vääntö- ja 

kääntöliikkeet, yksipuolisena toistuvat liikkeet, raskaat esineet ja työskentely kädet koholla. Työpisteiden ja 

työvälineiden suunnittelu ja mitoitus vaikuttavat työasentoihin ja siten työn raskauteen. Hitsaustyö 

kuormittaa erityisesti yläraajoja, niska–hartiaseutua ja alaselkää. 

Ohjeita työn ergonomian hallintaan: 

- Suunnittele työ hyvin. Tarkastele, miten voit mekanisoida hitsaustehtävän (ks.3 Kaariaikasuhteen 

parantaminen).  

 

- Hanki ergonomisia ja kevyitä työkaluja. Apuvälineet, kuten säädettävät hitsauspöydät, 

kappaleenkäsittelylaitteet ja hitsauspistoolin tukivarret, auttavat sinua keventämään työtäsi. 

 

- Pidä työympäristö väljänä. Hitsausvälineiden liikuteltavuus ja yleinen työpisteen siisteys vähentävät työn 

rasitusta. 

 

- Älä hitsaa kädet suorina vaan käsivarret mahdollisimman lähellä kehoa. Vältä hitsaamista hartiatason 

yläpuolella. 

 

- Hae keholle tuki aina, kun se on mahdollista, ja vaihda hitsausasentoa riittävän usein. 

 

- Voit säästää niskaasi ottamalla käyttöön automaattisesti tummuvalla lasilla varustetun hitsausmaskin. 

 

- Muista pitää palauttavia venyttelytaukoja. 
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1.2 HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUTUMINEN 
Hitsaajan työympäristössä on lukuisia kemiallisia ja fysikaalisia haittatekijöitä (esimerkiksi melu, 

hitsaussavut, optinen säteily ja hitsauskipinät). Oikeat työmenetelmät ja sopivat tekniset järjestelyt, kuten 

kohdepoistolaitteet ja säteilyltä suojaavat seinäkkeet, auttavat vähentämään haittoja. Koska 

työympäristöstä ei kuitenkaan pystytä poistamaan kaikkia haittatekijöitä, työntekijän pitää suojautua 

henkilökohtaisilla suojaimilla. Niitä ovat suojakäsineet, suojavaatteet, suojapäähineet ja suojajalkineet sekä 

silmä-, kasvo-, kuulo- ja hengityssuojaimet. Muista, että tulityöntekijän vaatetuksen täytyy olla standardien 

SFS-EN ISO 11611 ja SFS-EN ISO 11612 mukaisia.  

Säiliöiden ja muiden huonosti tuulettuvien kappaleiden sisään ei saa mennä ilman ulkopuolista laitetta, joka 

tuo raitista ilmaa hitsausmaskin sisään. Sellaista työtehtävää ei myöskään saa hoitaa yksin. 

Älä koskaan käytä paineilmaa tai happea vaatteiden puhdistamiseen (paloriski). 

2 HITSAUKSEN APUVÄLINEITÄ /2/ 

2.1 APUPALAT 
Hitsattavien kappaleiden asennuksessa käytetään monentyyppisiä apuvälineitä. Ne helpottavat silloitus- ja 

hitsaustyötä. 

Työpaikalla on tavallisesti perusvalikoima hitsauskiinnittimiä ja muita tarvittavia apuvälineitä. Usein 

joudutaan kuitenkin rakentamaan tekeillä olevaan työhön sopiva apuväline. Kuvissa 2–6 on esitelty 

tavallisimpia apuvälineitä ja niiden käyttöesimerkkejä.            

                              

 Kuva 2. Hitsauksessa apuvälineenä                  Kuva 3. Kiiloja.                          Kuva 4. Esimerkki apupalan  

                                                                                                                                                     ja kiilan käytöstä.                        

                                              
                                          Kuva 5. Apupaloja.                              Kuva 6. Apupalojen käyttöesimerkki. 
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2.2 NOSTOAPUVÄLINEET 
Kuvissa 2–6 näkyvien apuvälineiden lisäksi hitsauksessa käytetään esimerkiksi erilaisia nostoapuvälineitä. 

Varsinkin nostosankaruuvit ovat käyttökelpoisia.  

Nostoapuvälineiden tarve tuotannossa on suuri. Suurin osa nostoista on järkevintä toteuttaa 

nostoapuvälineen kanssa. Nostaminen on silloin turvallisempaa ja tasapainoisempaa kuin ilman 

apuvälinettä. 

Terävien kulmien suojaamiseksi löytyy erilaisia kulmasuojia ja päällysteitä. 

Markkinoilla on saatavana erilaisia kiinnittimiä, koukkuja, sakkeleita ja nostosankaruuveja nostotilannetta 

helpottamaan. 

Sivuttaisnosto onnistuu, kun nostosankaruuveille tehdään reiät. Nostosankaruuveja varten tehtävien 

reikien kriteerinä on, että niiden etäisyys hitsaussauman tai levyn reunasta on vähintään 2–3 kertaa levyn 

paksuus. 

                                                                            

Kuva 7. Nostosankaruuvi kääntyy 360   ja se voidaan asettaa kuormituksen suuntaan. Sankaosa kallistuu 

180 , jolloin täysi kuormitus on mahdollinen joka suuntaan. 

Nostosankaruuvien asentaminen kannattaisi aloittaa silloitusvaiheesta, jotta saataisiin aikaan sujuvasti 

kiertävä nostoruuvijärjestelmä. Silloitus edustaa tuotannon alkuvaihetta, sillä kokoaminen alkaa 

silloituksesta. Kun levyihin saadaan silloin nostosankaruuvit, ne palvelevat läpi koko tuotannon aina 

kokoonpanoon saakka. Kokoonpanossa asentajat voivat poistaa nostosankaruuvit ja asettaa ne niille 

varattuihin kuljetuslaatikoihin. Kun laatikko tulee täyteen, ruuvit kuljetetaan takaisin tuotannon 

alkuvaiheeseen. 

Nostosankaruuvien asennuspaikan löytämiseksi pitäisi perustaa työryhmä, johon kuuluvat suunnittelija ja 

nostojen kanssa tekemisissä oleva tuotantohenkilökunta. Suunnittelijan tehtävä on selvittää levyjen ja 

runkojen painopisteet, ja sen jälkeen nostojen parissa työskentelevien henkilöiden kanssa etsitään 

mahdollisimman hyvät nostokohdat. 

Työntekijöiden koulutus on välttämätöntä. Se palauttaa jälleen mieleen, kuinka omaa ja muiden 

turvallisuutta parannetaan. 
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3 KAARIAIKASUHTEEN PARANTAMINEN /3/ 

Hitsauksessa kaariaika on se aika, jolloin valokaari palaa. Jokaisen jakson aikana kaari saa palaa niin suuren 

osan jakson ajasta kuin käyttösuhde prosentteina ilmaistuna ilmoittaa. 

Käsin hitsauksessa kaariaikasuhde eli hitsiä tuottavan ajan osuus kokonaishitsaustyöajasta on yleensä 15–

30 prosenttia. Yksittäisen hitsaajan kaariaikasuhdetta voidaan pyrkiä kasvattamaan hitsaustilan 

parannuksilla ja työjärjestelyillä, mutta käytännössä päästään tuskin koskaan yli 50 prosenttiin. 

Tehokkain tapa parantaa kaariaikasuhdetta on hitsauksen mekanisointi ja automatisointi. Hitsauksen 

mekanisoinnilla voidaan vaikuttaa muun muassa hitsauksen tuottavuuteen, laatuun, työturvallisuuteen ja 

hitsin ulkonäköön. Mekanisointilaitteet voidaan jakaa karkeasti hitsauspään kuljettimiin ja 

kappaleenkäsittelylaitteisiin. Hitsauspään kuljettimia ovat esimerkiksi erilaiset traktorit, kisko- ja 

tankokuljettimet. Kappaleenkäsittelylaitteita ovat muun muassa pyörityspöydät ja -rullastot. 

Kevytmekanisoinnilla tarkoitetaan sitä, että hitsaus- tai leikkauspoltinta kuljetetaan koneellisesti. 

Kun otetaan avuksi yksinkertaisia mekanisointilaitteita, kuten hitsauksen kevytmekanisointi- ja 

kappaleenkäsittelylaitteita, kaariaikasuhde voidaan nostaa 50 prosentin tasolle. Hitsausroboteilla ja -

automaateilla päästään tyypillisesti 70–90 prosentin kaariaikasuhteeseen, ja siitä on muodostunut yleinen 

mitoituskriteeri. Sen mukaan yksi hitsausrobotti tai hitsausautomaatti pystyy samaan työsaavutukseen kuin 

kolme käsin hitsaajaa. 

Mitoituskriteerin perustelut ovat kuitenkin huonot. Kriteeri pätee, jos robotilla tai hitsausautomaatilla 

hitsataan samoilla parametriasetuksilla kuin käsin. Automaattihitsauksessa voidaan – ja pitää – kuitenkin 

käyttää mahdollisimman suurta hitsaustehoa. 

MAG-hitsauksen suurtehovariantteja hyödyntämällä hitsausautomaatin työsaavutus voi olla lähes 

kymmenen kertaa niin suuri kuin käsin hitsaajan. MAG-hitsaus on kaasukaarihitsausmenetelmä, jossa 

sähkövirran avulla aikaansaatava valokaari palaa lisäainelangan ja hitsattavan kappaleen välissä 

suojakaasun ympäröimänä. 

Automaattihitsauksen tehokkuutta rajoittaa myös laitteiden alhainen käyttöaste. Hitsausrobotteja 

käytetään yleensä yhdessä tai kahdessa vuorossa viitenä päivänä viikossa. Vuotuisia käyttötunteja kertyy 

noin 1 700 tai enintään 3 500. Vuodessa on kuitenkin 8 760 tuntia, joten hyödynnetyksi tulee vain 20–40 

prosenttia. 

3.1  8760-FILOSOFIA 
Luku 8760 edustaa vuoden tuntien määrää: 365 päivää x 24 tuntia = 8 760 tuntia.  

Tämä voisi olla vuoden aikana käytettävissä oleva työaika, jos niin haluttaisiin. Automaation avulla on 

mahdollista päästä lähelle 8 760 tuotantotuntia.       

                                                                                                                                      
                                                                            Kuva 8. Fastems-logo. 

Euroopassa 1970-luvulla tehty tutkimus osoitti, että manuaalisesti käytettyjen työstökoneiden todellinen 

lastuamisaika oli noin 2 prosenttia ja NC-työstökoneiden noin 10 prosenttia vuoden kaikista tunneista. 
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Käyttöasteet ovat parantuneet CNC-tekniikan kehittyessä, ja koneet pystyvät toimimaan ilman että ihminen 

valvoo niitä jatkuvasti. Uusimpien tutkimusten mukaan lastuavassa työstössä käytettiin 1990-luvulla 

kuitenkin vain 20 prosenttia vuoden 8 760 tunnista. 

Kun konepajoilla on käytetty jatkuvasti muuttuvassa erävalmistuksessa joustavia valmistusmenetelmiä 

(FMS), niissä on päästy yli 6 000 tunnin tuotantotuntiin vuodessa. Vastaavan automaattisen 

hitsausjärjestelmän kapasiteetti vastaisi noin 30:a käsin hitsaajaa. Tällaisia hitsausjärjestelmiä on kaupan, 

mutta Suomessa niitä on käytössä hyvin vähän. Todennäköisesti selitys löytyy meillä valmistettavien 

tuotteiden lyhyistä sarjoista, joissa asetusajat ja -kustannukset muodostuisivat kohtuuttomiksi. Tämän 

epäkohdan poistamiseksi VTT ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto ovat käynnistäneet hankkeen, jonka 

tavoitteena on kehittää pienille valmistussarjoille soveltuva ”ketterä” robottihitsauskonsepti. 

3.2.2  Tuottavuuden parantaminen /12/ 

Tuottavuuden kohottaminen tuntuu olevan monella taholla tämän hetken tärkein asia. Uusia konepajan 

toimintaa sekä tuotantofilosofiaa koskevia aatevirtauksia tulee jatkuvasti.  

Keskeinen tehtävä hitsauksen tuottavuuden parantamisessa on löytää keinot, joilla hitsaustyöhön käytettyä 

aikaa voidaan lyhentää. Käsi- ja puolikoneellisessa hitsauksessa työkustannukset ovat ylivoimaisesti suurin 

kustannuserä. Hitsausaikaan vaikuttavia tekijöitä on monia, jotka selviävät tarkastamalla työajan 

(kokonaisajan) laskentakaavaa kaarihitsauksessa. 

       Työaika =
               

  

 

                  
  

 
               

 h/m 

Kaava osoittaa selvästi ne tekijät, joihin pitää vaikuttaa, kun pyritään parantamaan hitsauksen 

tuottavuutta. 

o hitsimäärän pienentäminen 

o hitsiaineentuoton suurentaminen 

o paloaikasuhteen suurentaminen 

 

Hitsimäärää voidaan pienentää mm. seuraavilla tavoilla: 

 hitsimäärän vähentäminen eli konstruktiomuutos on tehokkain ja vaikutukseltaan laaja-alaisin 

toimenpide 

 pienillä tuotteilla se rajoittuu hitsausajan lyhentämiseen 

 suurilla tuotteilla ovat usein oikominen ja raskaan koneistuksen säästöt yhtä tärkeitä kuin 

hitsaussäästöt 

 tarkka levyjen leikkaus, railonvalmistus ja sovitus > railomuodon vaatima hitsimäärä 

 edullinen railomuoto > pieni railotilavuus 

 tunkeutuman hyväksikäyttö pienahitsissä > pienempi sulatettava lisäainemäärä 

 tarpeettoman suurten hitsien välttäminen > suurempi sulatettava lisäainemäärä 

 ylihitsauksen välttäminen > suurempi sulatettava lisäainemäärä 

 lujien terästen käyttö > ohuemmat levynpaksuudet ja pienemmät hitsit 

 osien lukumäärän pienentäminen > vähemmän hitsejä 

 taivutukseen ja profiilien käyttäminen > vähemmän hitsejä 
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Hitsiaineentuoton voidaan suurentaa mm. seuraavilla tavoilla: 

 hitsausvirran suurentaminen 

 paksumman lisäaineen käyttö, so. sietää enemmän virtaa   

 hitsiaineentuotoltaan tehokkaiden lisäaineiden käyttäminen 

 hitsiaineentuotoltaan tehokkaiden hitsausmenetelmien käyttäminen 

 kappaleenkäsittelylaitteiden käyttäminen 

 hitsaus jalkoasennossa 

 mekanisointi ja automatisointi 

 

Paloaikasuhdetta voidaan suurentaa mm. vaikuttamalla hitsausmenetelmään liittyviin sivuaikoihin. 

Lyhentämällä lisäksi tuotantoon ja työkappaleeseen liittyviä sivuaikoja mm. seuraavilla tavoilla: 

 hyvä työnopastus ja neuvonta 

 hitsausohjeiden ja työohjeiden käyttö 

 KEHITYS PIIRTEITÄ, paikoittavat kiinnitysyksiköt, katso sivu 37. 

o asetus aikaa voidaan lyhentää > siirtämällä sisäistä asetusaikaa ulkoiseksi sekä lyhentämällä 

molempia asetusaikoja 

o asetusajat pienenevät dramaattisesti > konekapasiteetti lisääntyy > paloaikasuhde suurenee 

 

 

4. MEKANISOIDUSTI HITSATTAVAT HITSAUSLIITOKSET /4/ 

Mekanisoidusti hitsattavat tuotteet ovat tyypillisesti melko suuria. Hitsattavien tuotteiden hitsausrailot 

ovat pitkiä ja muodoltaan suoria tai pyörähdyssymmetrisiä (eli symmetrisiä pyörimisliikkeessä). 

Hitsausasento on pääasiallisesti jalko- tai alapiena-asento. Erilaisten hitsausrailojen määrä hitsattavassa 

kappaleessa on vähäinen, mutta railojen laatu- ja ulkonäkövaatimukset ovat melko suuret. Hitsaus voidaan 

toteuttaa lineaari- tai rotaatioliikkeenä kuvan 9 mukaisesti. 

 
Kuva 9. Mekanisoidusti hitsattavien hitsausliitosten vaihtoehdot: 1. Suorat hitsit yhdessä tasossa ja yhdessä 

suunnassa. 2.  Suorat hitsit yhdessä tai useammassa tasossa ja useammassa suunnassa. 3. Suorat ja 

pyörähdyssymmetriset hitsit useassa tasossa ja suunnassa. Työkappaletta voidaan pyörittää. 4. Suorat ja 

pyörähdyssymmetriset hitsit useassa tasossa ja suunnassa. Työkappaletta ei voida pyörittää. 5. Hitsit käyriä 

yhdessä tasossa. 6. Hitsit avaruuskäyriä. 

Hitsauksen mekanisointilaitteita esitellään kuvissa 10 ja 11. 
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                                                         Kuva 10.                                                          Kuva 11. 

Kuva 10. Pyöröhitsausautomaatti, jolla liitetään putken päitä yhteen.  

Kuva 11. Palkinhitsausautomaatti soveltuu esimerkiksi teräspalkkien ja -koteloiden pitkittäisten hitsien 

hitsaamiseen. 

4.1 HITSAUKSEN MEKANISOINTI JA AUTOMATISOINTI 

o Vaaditaan tuotannolta toistuvuutta tai vähintään tuoteperheistä koostuvia piensarjoja. 

o Voidaan siirtyä tehokkaampiin hitsausmenetelmiin jotka sopivat vain automaatioratkaisuihin. 

o Tehokas materiaalin käsittely on osa onnistunutta automaatioratkaisua (esim. FMS). 

o Oikea automatisointiaste on mietittävä tarkkaan toteutusvaiheessa. Sillä on ratkaiseva vaikutus 

investoinnin onnistumiseen ja takaisinmaksuaikaan.  

On paikallaan korostaa, että suunnittelijalla on hitsauksen mekanisoinnin onnistumisessa keskeinen 

asema. 

Kun siirrytään tuotteen valmistuksessa mekanisoituun hitsaukseen, joudutaan yleensä muuttamaan 

tuotteen konstruktiota. Suunnittelijan rakenneratkaisusta usein riippuu se, että päästäänkö ylipäänsä 

mekanisoimaan hitsausta. 

 

5 KEVYTMEKANISOITU HITSAUS /5/ 

Kevytmekanisoinnilla tarkoitetaan sitä, että hitsaus- tai leikkauspoltinta kuljetetaan koneellisesti. 

Operaattori tarkkailee railoja ja säätää parametrit käsin. Hitsauksen mekanisointi, erityisesti 

kevytmekanisointi, on varsin helppo ja taloudellinen tapa parantaa hitsauksen tehokkuutta, laatua ja 

työergonomiaa. Työntekijän ei tarvitse enää olla epäergonomisissa asennoissa, koska laite kuljettaa 

poltinta.  

Esimerkkejä kevytmekanisointilaitteista ovat pyörillä kulkevat pienet kuljettimet eli traktorit ja kiskoilla 

kulkevat kuljettimet. 

Kynnys kevytmekanisoinnin käyttöönottoon on pieni. Mekanisointilaitteet voidaan liittää olemassa oleviin 

MIG-MAG-koneisiin suoraan välikaapelin avulla. 
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5.1 HITSAUSPOLTTIMEN KULJETTIMET 

Siirrettävät kiskolliset ja kiskottomat kuljettimet ovat joustavampia kuin kiinteät mekanisointilaitteet. 

Helpon kuljetettavuuden ansiosta niillä pystytään tekemään asennusliitoksia, ja ne voidaan tarvittaessa 

viedä suurten kappaleiden luokse. Kiinnitys on toteutettu magneeteilla tai imukupeilla. 

Traktorikuljettimien liikkuminen perustuu sähkömoottoreita ohjaavaan elektroniikkaan. Kuljettimet voivat 

liikkua joko pyörillä tasaisella pinnalla tai hammashihnan avulla kiskoilla. Yleensä hitsauspää on kiinnitetty 

säädettävään polttimenpitimeen. 

5.1.1 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.                                         

                                
               Kuva 12. Pyörillä kulkeva kuljetin.                          Kuva 13. Uuden polven kuljetin akkukäyttöisenä. 

5.1.2 Kiskoilla kulkevat kuljettimet 
Kiskollisia kuljettimia (kuva 14) käytetään, kun pyörillä kulkevien kitka ei riitä. Laaja standardiosien 

valikoima takaa, että laitteisto sopii erilaisiin sovelluksiin. Langansyöttölaitteisto ja muut tarvittavat 

varusteet saadaan kulkemaan traktorin mukana trailerilla. Kiskolliselle kuljettimelle käyvät kaikki 

hitsausasennot, joten vain se rajoittaa, miten missäkin asennossa pystytään hitsaamaan. 

                                                  
                                                    Kuva 14. Kiskollinen hitsauskuljetin. 

5.1.3 Työkappaleeseen kiinnitettävät kuljettimet 
Työkappaleeseen suoraan kiinnitettäviä kuljettimia (kuva 15) käytetään, kun hitsataan jäykkiä palkkeja 

ilman erillistä rataa. Kuljetin seuraa työkappaleen muotoa. Sitä voidaan käyttää erilaisille muodoille suorista 
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linjoista tiukkoihin mutkiin asti. Ohjausliike saadaan aikaan vastakkaisilla pyörästöillä. Toisella puolen ovat 

vetävät, toisella puolella vapaat pyörät. Tyypillisiä hitsauskohteita ovat alapienat, mutta myös pysty- ja 

lakihitsaus on mahdollista, jos kuljetin vain saadaan kiinni työkappaleeseen. 

                         
Kuva 15. Työkappaleeseen kiinnitettävä kuljetin.                    Kuva 16. Kuljetin vie poltinta työkappaleen  

                                                                                                                            muotoa seuraten.                                                                                   

5.1.4  Orbitaalihitsaukseen soveltuvat kuljettimet /6/ 

Orbitaalihitsauksessa hitsataan putkea ja hitsauspää kiertää mekaanisesti kuljetettuna hitsattavan putken 

ympäri. 

 Orbitaalihitsaukseen sopivat mekanisoidut tai automatisoidut kuljettimet koostuvat virtalähteestä, 

hitsauspään kuljettimesta, ohjausyksiköstä ja suojakaasu- ja langansyöttövarustuksesta. Myös muutamia 

välttämättömiä oheisvarusteita tarvitaan. 

Hitsauspään kuljettimena voidaan käyttää joko avopihtejä tai umpipihtejä. Avopihdit sopivat putkiin, joiden 

halkaisija on 10–100 mm, putken seinämä 1–15 mm. Niissä on sulattava hitsaus I-railoon tai lisäaineellinen 

hitsaus V- tai U-railoon. Hitsin pinta hapettuu jossain määrin. 

Umpipihtejä käytetään putkiin, joiden halkaisija on alle 20 mm ja putken seinämä alle 3 mm. Hitsin pinta on 

hapettumaton. Umpipihtejä käytetään elintarvike-, laboratorio- ja puhdasputkistoissa.  

Välttämättömiin oheisvarusteisiin kuuluu railonvalmistuslaitteisto, kun pitää saada aikaan lastuamalla 

työstetty tarkka railo, toleranssit   0,2 mm. Paksuseinäisissä putkissa myös juuren puolelle on 

valmistettava kevennys. Railonvalmistuslaitteiston lisäksi tarvitaan juurensuojalaitteisto. 

                                                                                                                           
    Kuva 17. Avopihdit orbitaalihitsauksessa.                             Kuva 18. Umpipihdit orbitaalihitsauksessa. 
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6 KAPPALEENKÄSITTELYLAITTEET /3/ 

Kappaleenkäsittelylaitteet kuuluvat hitsauksen mekanisoinnin ja automatisoinnin perustarvikkeisiin. Niitä 

käytetään yhtä hyvin apulaitteina käsin hitsauksessa kuin joustavissa, automaattisissa hitsausjärjestelmissä 

tuotantolaitteiston integroituina osina. 

Kappaleenkäsittelylaitteita käytetään, jotta voitaisiin hitsata edullisessa asennossa, jalkohitsiasennossa, 

jossa hitsattava sauma on vaakatasossa ja hitsataan ylhäältäpäin. Hitsattavaa kappaletta käännellään työn 

edetessä niin, että kukin liitos voidaan hitsata hyvässä työasennossa. Silloin voidaan käyttää suurempaa 

hitsausenergiaa kuin muissa hitsausasennoissa ja hitsauksen vaatima aika lyhenee. 

                                  a [mm] 

                                   Kuvassa 19 esitetään hitsausasennon vaikutusta kaariaikaan.                                                                                              

Kuva 19. Kaariaika muuttuu pienasauman (eli asennon) mukaan (esimerkkinä MAG-pienahitsaus käsin). Jos 

pienahitsi on esimerkiksi a=10 mm, sen hitsaus kestää jalkohitsiasennossa (alapiena) noin 9 min/m, kun 

pystyssä olevan hitsaussauman (pystypienan) hitsaus vie noin 30 min/m. Esimerkkitapauksessa kappaletta 

voidaan siis käsitellä periaatteessa 20 minuuttia jokaista pystypienahitsimetriä kohti, ja silti saavutetaan 

sama kokonaiskaariaika kuin kappaletta kääntämällä. 

Hitsauksessa käytettävät kappaleenkäsittelylaitteet voidaan jakaa karkeasti neljään päätyyppiin, joita ovat 

hitsauspöytä, vastapöytäpari, pyöritysrullasto ja hihnapyörityslaite. 

 6.1 HITSAUSPÖYTÄ 
Hitsauspöytätyyppisen (kuva 21) kappaleenkäsittelylaitteen hitsauskiinnitin rakennetaan yleisimmin 

suoraan levyrungon päälle. Levyrunko suojaa samalla hitsauspöydän pintaa hitsausroiskeilta. 

Hitsauskiinnitin paikoitetaan hitsauspöytätyyppiseen kappaleenkäsittelijään levyrungossa olevilla 

paikoituselimillä, esimerkiksi kahdella erikokoisella lieriötapilla. Sen jälkeen kiinnitin lukitaan paikoilleen 

kahdella tai useammalla ruuvilla. Pöydässä on kolme ohjattavaa akselia, joilla saadaan aikaan monipuolisia 

liikkeitä. Silloin hitsattava kappale saadaan aina edulliseen hitsausasentoon.  

Edut: 

+ Hitsattaessa työkappale saadaan aina edulliseen jalkoasentoon 

 kaariaika lyhenee jopa 70% 

 mahdollisuus suurempiin hitsaustehoihin 

+ Hitsauksen apuajat pienentyvä minimiin 

+ Työn laatu paranee 

 ei kalliita viimeistely- ja korjauskustannuksia 

+ Tarkasti, turvallisesti ja ergonomisesti 
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Hitsauspöydän haittapuoli on, että hitsattavan kappaleen pöytälevyn puoleinen suunta jää katveeseen, 

jolloin sitä suuntaa ei voi yleensä hitsata.   

           
                             Kuva 20. Hitsauspöytä.                                                     Kuva 21. Hitsauspöytä.             

 

 
Kuva 22. Vertailu: Kappaleen hitsaus käsittelypöydällä ja ilman pöytää. 
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6.2 VASTAPÖYTÄPARI 
Vastapöytäparityyppisen (kuvat 23, 24 ja 25) kappaleenkäsittelylaitteen hitsauskiinnittimen muodostaa 

tavallisesti kehikko, johon kappaleen paikoituksessa ja kiinnittämisessä tarvittavat elementit kiinnitetään. 

Kiinnitin paikoitetaan yleensä kappaleenkäsittelijään päistään lieriötappien avulla ja lukitaan paikalleen 

useilla ruuveilla. Vastapöytäparityyppisen kappaleenkäsittelijän toinen pää kannattaa tehdä 

aksiaalisuunnassa uivaksi, jolloin hitsauskiinnittimen pituusvaihtelut eivät tuota ongelmia.   

   
                                     Kuva 23. Vastapöytäpari                                                 Kuva 24. Vastapöytäpari 

 
Kuva 25. Kaksiasemainen vastapöytäpari. 

 

Kun robottisolussa käytetään kaksiasemaista vastapöytäparia, pöydän toisella puolella suojaseinän takana 

voidaan irrottaa valmis työkappale hitsauskiinnittimestä ja ladata uudet osat paikoilleen. Lukitsemisen 

jälkeen pöytä on valmis uuteen pyörähdykseen (kuva 25). 

Yleensä vetopää on kiinteä ja vapaapää on kiskojen päällä, jolloin vastapöydän pituus voidaan säätää 

hitsattavan kappaleen mukaan.  
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Pikakiinnitysadapterit 

                         
                            Kuva 26. Hitsauspöytä                                                 Kuva 27. Vastapöytäpari 

 

6.3 PYÖRITYSRULLASTO       

                                                                                               
          Kuva 28. Pyöritysrullasto.                                                   Kuva 29. Itsesäätyvä rullasto. 

Pyöritysrullastot (kuva 28) ovat lieriömäisten kappaleiden pyörittämiseen ja käsittelyyn suunniteltuja 

laitteistoja. Itsesäätyvissä rullastoissa (kuva 29) pyöräparit pystyvät kääntymään vapaasti kappaleen tueksi 

aina sen mukaan, minkä muotoinen kappale on.  Työkappale voi olla esimerkiksi neliömäinen tai 

suorakaiteen muotoinen. Rullaston avulla voidaan aina hitsata edullisimmassa työasennossa, mikä lisää 

merkittävästi työn tuottavuutta ja parantaa sekä työturvallisuutta että ergonomiaa.  

6.4 HIHNAPYÖRITYSLAITE 
Hitsattava työkappale tuodaan hallinosturilla hihnapyörityslaitteelle ja asetetaan pyörityslaitteen 

hydraulisesti toimivien tukivarsien päälle (kuva 30). Hitsaaja säätää tukivarret ergonomisesti oikealle 

korkeudelle. Kun hitsattavaa työkappaletta käännetään, hydrauliikkasylinterit nostavat työkappaleen ylös 

niin, että työkappale roikkuu hihnojen varassa. Kappale käännetään sähköllä toimivalla kulmavaihteella 

(nopea kääntö) tai jalkapolkimella (hidas kääntö). Kääntämisen jälkeen työkappale lasketaan 



HITSAUKSEN MEKANISOINTILAITTEET 
 

21 
 

hydrauliikkasylintereillä takaisin tukivarsien päälle oikeaan korkeuteen niin, että hitsaajalla on 

ergonomisesti oikea työasento. Silloin hihnat roikkuvat tukivarsien alapuolella. Hihnapyörityslaitteen etuna 

on, että hallinosturi on käytettävissä muihin käyttötarkoituksiin hitsauksen aikana. Kappale on myös 

käännettävissä turvallisesti ja nopeasti, ja hitsattava työkappale saadaan ergonomisesti oikealle 

korkeudelle. Hihnapyörityslaite on käyttökelpoinen pitkille, isoille profiileille, kun halutaan hitsata 

yhtenäinen sauma ilman jatkosta tai hitsataan useammalta suunnalta erilaisia osia tai kiinnikkeitä. Laitteen 

U-muotoiset runkokappaleet ovat kevyitä ja käsin liikuteltavissa, niin että etäisyyksiä on helppo muuttaa. 

Jos hitsattavassa työkappaleessa on teräviä särmiä, ne saattavat vaurioittaa pyörityshihnaa. 

 
Kuva 30. Hihnapyörityslaite. 

6.5 KAPPALEENKÄSITTELYLAITTEIDEN KÄYTETTÄVYYS 
Kappaleenkäsittelypöydän hyödyt ovat kiistattomat. Kun työkappaletta pystyy käsittelemään oikeassa 

työasennossa, työn tuottavuus ja laatu nousevat merkittävästi ja tuotanto nopeutuu. Lisäksi työturvallisuus 

ja ergonomia paranevat. Työnteko on mielekästä ja motivoivaa. 

Kappaleenkäsittelypöydällä työstettävän kappaleen voi tehdä valmiiksi yhdellä kiinnityksellä. Työkohdetta 

voidaan nostaa, pyörittää ja kallistaa oikeaan työasentoon, jolloin esimerkiksi hitsaus ja hionta helpottuvat.  

Laitteisiin kuuluu yleensä johdottomia tai johdollisia kaukosäätimiä ja jalkapolkimia, joilla säädetään 

hitsausasentoa. 

 

7 HITSAUSKIINNITIN 

7.1  MILLAINEN ON HYVÄ JA HALPA HITSAUSKIINNITIN 

JALKOASENTO on ihanteellisin 

 kappaleenkäsittelylaitteet 

 nostoapuvälineet 
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HITSATTAVAT OSAT toistensa paikoituseliminä 

 konstruktiomuutos 

 laserleikkaus, ohutlevyt < 10 mm, ”hahlot” toistensa paikoittajana 

Onko kiinnittimen rakenne ja laatu sopusoinnissa kappaleen vaatimusten ja valmistusmäärän 

kanssa? 

 tarpeen mukainen kiinnitin 

 sarjan suuruus ja toistuvuus 

 ei liian hienoa 

Voidaanko osat ladata / ja poistaa helposti kiinnittimeen / kiinnittimestä? 

Osien paikoitus käyttämällä reikiä paikoituselimenä 

SIVUAIKOJEN LYHENTÄMINEN = paloaikasuhteen nosto 

 palettien käyttö 

VALMISTUSAJAN PIENENTÄMINEN 

 joustavat kiinnittimet 

OSIEN SILLOITUS 

 silloitushitsi myös suurien a-mittaisten hitsien alkuun ja loppuun, valumien esto aloituksessa ja 

lopetuksessa 

 lyhyet hitsit valmiiksi jo silloitusvaiheessa 

HITSAUSKIINNIMEN SUUNNITTELUSSA on mukana robottihitsaukseen perehtynyt hitsaaja 

o kiinnitin suunnitellaan valmiin kappaleen ympärille, piirustuksia lukien 

 

7.2  HITSATTAVIEN OSIEN KIINNITYSTAVAT 
Työkappaletta voidaan hitsata kiinnittimen avulla ainakin seuraavilla kolmella tavalla. 

1) Hitsattavat osat silloitetaan manuaalisesti silloituskiinnittimessä. Tämän jälkeen työkappale asetetaan 

toiseen, varsinaiseen hitsauskiinnittimeen. 

2) Hitsattavien osien silloituksen hoitaa robotti kiinnittimessä. Tämän jälkeen joitakin kiinnittimen osia 

poistetaan, jotta kappale saadaan hitsatuksi loppuun. 

3) Hitsattavat osat paikoittuvat kiinnittimeen automaattisesti, ja kappale hitsataan kerralla valmiiksi. 

Silloituskiinnittimen käyttö on tarpeellista, jos kappaleen valmistukseen liittyy hitsauksen 

luoksepääsyongelmia. Silloituskiinnittimen käyttö merkitsee kuitenkin sitä, että valmistusprosessiin tulee 

yksi työvaihe lisää. Se saattaa pidentää läpimenoaikaa. 

Robottihitsauksessa hitsauskiinnitin on oleellinen hitsauslaitteiston osa. 

Myös käsin hitsauksessa käytetään hitsauskiinnittimiä, kun halutaan järkeistää sarjavalmistuksen 

hitsaustyötä ja parantaa lopputuotteiden mitta- ja muototarkkuutta. Käsin hitsauksessa hitsauskiinnittimet 
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toimivat kuitenkin usein lähinnä pieninä apulaitteina, joita käytetään vain hetkellisesti vaikkapa jonkin 

tietyn osan silloitushitsauksen ajan. 

7.3  HITSAUSKIINNITTIMEN VAATIMUKSET 
Hitsauksen kannalta tarkasteltuna hitsauskiinnittimen tärkein tehtävä on se, että hitsattavan tuotteen 

mitta- ja muototoleranssit täyttyvät. 

Hitsauskiinnittimen suunnittelussa pyritään siihen, että lataus ja purku käyvät helposti. 

Suunnittelijan on otettava huomioon muun muassa tuotteen kokoamisjärjestys ja kokoamisvaiheet, 

hitsauksen aiheuttamien jännitysten ja muodonmuutosten vaikutus ja hitsauksen ulottuvuus. Myös 

kappaleen muodonmuutokset tulee ehdottomasti pitää mielessä suunniteltaessa, ettei saataisi aikaan niin 

sanottua lukkiutuvaa rakennetta.  

Lisäksi tuote pitäisi olla nopeasti ja helposti koottavissa ja irrotettavissa kiinnittimestä.  

Joustavassa hitsausautomaatiossa osa hitsauskiinnittimen tehtävistä ja haasteista siirtyy 

kappaleenkäsittelyrobotille ja sen työkaluille eli robotin tarraimille. Hitsauskiinnittimen suunnittelu vaatii 

tiedon lisäksi kokemusta. 

7.4  KIINNITTIMEN SUUNNITTELU /7/ 
Hitsauskiinnitin voidaan suunnitella tuotteen 3D-malleja hyväksi käyttäen. Lopputulos on kuitenkin usein 

parempi, mikäli ainakin osa suunnittelutyöstä toteutetaan hitsausrobottiasemalla käyttämällä apuna 

valmiiksi hitsattua kappaletta. Lisäksi auttaa, että suunnitteluun osallistuu robotilla hitsaamaan tottunut 

henkilö. Tällainen suunnittelumenettely tietenkin kuluttaa robotin tuottavaa työaikaa, mutta toisaalta sillä 

voidaan pienentää kiinnittimen muutostöihin kuluvaa aikaa.  

Robottihitsauksessa osien mittatarkkuuden on oltava parempi kuin käsin hitsatessa.  Ennen kuin aletaan 

suunnitella kiinnitintä, on selvitettävä hitsausjärjestys, jotta muodonmuutokset voitaisiin ottaa huomioon. 

Hyvin suunnitellun hitsauskiinnittimen tunnusmerkit robottihitsauksessa ovat: 

o Kappale sijaitsee kaikilta hitsattavilta osiltaan robotin ulottuvissa. 

o Robotti kykenee hitsaamaan kaikki hitsit. 

o Osien kiinnityselementit eivät estä hitsauspolttimen työskentelyä. 

o Hitsauksen paluuvirran reitti on varma ja harkittu. Paluuvirta johdetaan yleensä tukipintojen kautta 

hitsauskiinnittimen runkoon, siitä kappaleenkäsittelylaitteen pöytään tai laippaan, josta edelleen 

liukukontaktien kautta hitsausvirtalähteen paluuvirtakaapeliin. 

o Robotin ei tarvitse tehdä turhia liikkeitä kiinnittimen vuoksi. 

o Hitsausasennot ovat edulliset (jalkoasento on ihanteellisin, hyödynnetään 

kappaleenkäsittelylaitteita). 

o Hitsattavat osat ovat ladattavissa ja valmis kappale poistettavissa esteettä. Kun 

hitsausmuodonmuutokset ohjataan kiinteistä tuista poispäin, kappaleen poisto kiinnittimestä 

onnistuu varmemmin. 

Lieriökappaleet tai sylinterimäiset kappaleet on kiinnitettävä pöydän keskelle, jolloin pöydän 

pyörimisliikettä voidaan käyttää hyväksi. Symmetriset pyöritettävät kappaleet on kiinnitettävä keskelle, 

jotta ohjelmointia voidaan nopeuttaa. 
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Erilliset vaihekiinnittimet on usein edullista korvata kuvien 31 ja 32 mukaisella ratkaisulla. Kuvien 

esimerkkitapauksessa porakonelaitteen etupään runkoon on rakennettu vaihe- ja päähitsauskiinnitin. 

Samaan kappaleenkäsittelylaitteeseen rakennetaan päähitsauskiinnittimen sivuun 

alikokoonpanokiinnittimiä. Hitsatut osat siirretään niistä pääkiinnittimeen loppuhitsausta varten. Valmiiksi 

hitsatut alikokoonpanot edellyttävät pääkiinnittimeltä paljon yksinkertaisempia paikoitus- ja kiinnityselimiä 

kuin siihen irrallisina suoraan asetettavat osat. 

             
                                        Kuva 31.                                                                               Kuva 32.  

Kuva 31. Korvakelevyt kiinnitetään vaihekiinnittimeen, jossa ne hitsataan. Siten helpotetaan 

päähitsauskiinnittimen rakennetta.                   

Kuva 32. Kun korvakelevyt hitsataan alikokoonpanokiinnittimessä,  päähitsauskiinnittimen rakenne 

loppukokoonpanossa yksinkertaistuu.   

 

7.4.1   Osien paikoittaminen 
Osien paikoittamisessa pätevät samat periaatteet kuin muissakin kappalekiinnittimissä. Hitsauksessa 

kappaleen kiinnittämisen tarkkuusvaatimus ei kuitenkaan yleensä ole yhtä ankara kuin esimerkiksi 

lastuavassa työstössä, mikä antaa suunnittelijalle hieman lisää vapauksia. 

Suorat levyosat 

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

Tukipisteiden lukumäärää ja paikkaa valittaessa on otettava huomioon seuraavat seikat: 

 Suurin määrä tukipisteitä sijoitetaan kappaleen suurimmalle paikoittavalle pinnalle. 

 Tukipisteiden vastinpinnat on valittava kappaleen mitoitus- ja toimintaperiaatteen mukaan 

(vastepinnoiksi valitaan pinnat, joiden asemalla on merkitystä kappaleen toiminnalle). 

 Eri hitsaustyövaiheessa käytetään mahdollisimman paljon samoja vastinpintoja. 

 

Suurikokoisten tai ohuiden levyjen paikoituksessa voidaan levyn taipumisen vuoksi joutua käyttämään 

kolmea useampia tukipisteitä yhdessä tasossa tai korvaamaan ne kapeilla tasomaisilla tukipinnoilla. 

Tasomaisia tukipintoja joudutaan käyttämään myös esimerkiksi päittäisliitosten juuritukina. Suurten 

tasopintojen käyttämistä tukipintoina tulee kuitenkin välttää. niihin kerääntyy helposti roiskeita, ja 

esimerkiksi hitsauksen paluuvirran kulkureitti muodostuu niissä epämääräksi. 
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Kiinnitysvoiman ei hitsauskiinnittimessä tarvitse välttämättä kohdistua tukipisteeseen tai tukipinnan 

kohdalle, vaan tarvittavien suhteellisten pienien voimien vuoksi se voidaan kohdistaa myös tukipisteiden 

välille. Ohuet levyt, joiden taipuma jo tarvittavalla kiinnitysvoimalla muodostuisi huomattavaksi, on 

kuitenkin tuettavaa kiinnitysvoiman vaikutuspisteen kohdalta. 

Ohutlevyjen paikoituksessa voidaan käyttää tukipintoina magneetteja, jotka samalla muodostavat 

tarvittavan kiinnitysvoiman. Tällä tavalla levykappale saadaan kiinnitetyksi takaapäin ja levyn etupuoli jää 

vapaaksi esteistä. 

Levyjen paksuus- ja esivalmistustoleranssien vaikutusta voidaan pienentää käyttämällä 

vastepintoina niitä pintoja, jotka välittömästi määräävät railon sijainnin, kuva 33. 

                          
                                       Kuva 33.                                                                               Kuva 34. 

                      Levyn paksuustoleranssin vaikutuksen                                        Reikien käyttäminen  

                  eliminointi hitsauskiinnittimellä                                                    levynosan paikoittamiseen 

Levyssä oleva pyöreä reikä, kuva 34, on erittäin käyttökelpoinen paikoituselin. Kahdella reiällä voidaan 

korvata levyn kolme ulkopuolista tukipistettä. Osien mittatarkkuudelle on eduksi, jos samoja reikiä on voitu 

käyttää osan paikoittamiseen myös muissa työvaiheessa, esim. särmäyksessä. 

Putket, profiilit 

Tavallisimpia hitsattavia profiileja ovat pyörö- ja neliöputket, I- ja L-tangot sekä pyöröteräkset. Yleinen 

ratkaisu profiilin paikoittamiseksi on sijoittaa se profiilin muotoiseen tai nelikulmaiseen hahloon. Hahlot 

tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle hitsattavaa kohtaa, kuitenkin siten, että hitsien luokse päästävyys ei 

kärsi. Profiilia kannattavien tukipintojen tulee olla kapeat. Tämän vuoksi käytetään usein 

pyöröterästappeja. Pyöreän profiilin paikoituksessa voidaan käyttää V-muotoisia tukia, millä profiilin keskiö 

saadaan tarkasti tuen keskitasolle. 

Meistetyt ja vedetyt osat 

Meistettyjen ja vedettyjen osien paikoituksen ongelmana on kappaleen kolmiulotteisuus sekä usein 

pyöreät, epäsäännölliset muodot. Osan täsmällinen paikoittaminen ulko- tai sisäpinnasta voi olla vaikeata. 

Kappaleeseen meistetyt reiät tai hahlot ovat usein edullisimpia paikoituselementtiä. Tällaisia elementtejä 

tulee pyrkiä lisäämään jopa pelkästään oikean ja yksiselitteisen paikoittamisen aikaansaamiseksi. Näin 

voidaan hitsauskiinnitintä merkittävästi yksinkertaistaa. 
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Irrallisten elementtien käyttäminen 
Irrallisten elementtien käyttöä osien paikoituksessa ei yleisesti suositella, koska niihin liittyy aina tietty 

sekaantumis- tai häviämisriski, joita luonnollisesti voidaan vähentää kiinnittämällä irto-osa esim. kettingillä 

emokiinnittimeen. Varastoinnissa irtokomponentit hankaloittavat kiinnittimen käsittelyä joka tapauksessa. 

Irtokomponenttien käytöllä voidaan kuitenkin joissakin tapauksissa merkittävällä tavalla yksinkertaistaa 

hitsauskiinnittimen rakennetta ja jopa korvata erillisiä vaihekiinnittimiä. Irrallisten elementtien käytöllä 

voidaan myös helpottaa valmiin kappaleen poistamista kiinnittimestä. tyypillinen irtoelementti on 

korvakkeen paikoittamisessa käytetty korvakereiän läpimenevä tappi. 

 
Kuva 35. 

Kuvassa korvakeparin molemmin puoleinen tuenta aiheuttaa läpimenevään tappiin huomattavat 

irrottamista vaikeuttavat kitkavoimat nuolilla osoitettuihin kohtiin, kun hitsaus aiheuttaa korvakkeiden 

kulmamuodonmuutoksen ∆  ja hitsin poikittaisen kutistuman ∆L. 

 
Kuva 36. Reunaholkin paikoittaminen olakeakselilla ja kiilaparilla. 

7.5  OSIEN KIINNITTÄMINEN 
Tavallisimmat osat kiinnitetään käsikäyttöisillä pikakiinnittimillä, jotka perustuvat nivelvipumekanismilla 

aikaansaatuun voimaan ja lukkiutuvat itse. Käsikäyttöisen nivelvipumekanismin haittapuoli on se, että 

työkappaleen muutokset vaikuttavat siihen nopeasti. Haluttu puristusvoima saadaan aikaan vain tietyllä 

kappalemitalla. Mikäli kappaleen mitat poikkeavat ohjeellisesta mitasta, puristusvoimaa ei joko kehity 

lainkaan tai siitä tulee niin suuri, että kiinnitintä ei saada lukittuun asentoon. Tavanmukaisin ratkaisu tähän 

ongelmaan on kuminen painin, jolla voi tasata huomattaviakin mittapoikkeamia. Kumipainimella on se 

huono puoli, että se kuluu nopeasti ja saattaa jopa palaa, mikäli sijaitsee liian lähellä hitsattavaa kohtaa. 

Näiden ilmiöiden ehkäisemiseksi voidaan käyttää erilaisia jousitettuja painimia. 
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                      Kuva 37. Nivelvipukiinnitin.                                             Kuva 38. Työntötankokiinnitin. 

7.6  KIINNITTIMEN MITOITUS JA MUOTOILU 
Hitsauskiinnittimen mitoituksessa ja muotoilussa on otettava huomioon muutama luonteenomainen piirre. 

Ensiksikin osien mitoissa on sekä materiaalista että valmistuksesta johtuvia epätarkkuuksia. Lisäksi 

kappaleessa tapahtuu hitsatessa muodonmuutoksia. Ja sekin tulee tiedostaa, että irrallisina aseteltavista 

osista muodostuu lopulta jäykkä, entistä suurempi kokonaisuus. 

Hitsauksessa tapahtuvan muodonmuutoksen suuruutta on hyvin vaikea laskea etukäteen. Siksi 

hitsauskiinnittimissä tulee käyttää tukia. Kokeilemalla voidaan selvittää, mihin ne kannattaa asettaa, jotta 

lopputulos olisi hyvä. Säädettävinä tukina voidaan käyttää esimerkiksi ruuveja tai epäkeskoja. 

 7.7  LÄMPÖJÄNNITYSTEN JA VETELYJEN HUOMIOON OTTAMINEN /8/ 
Hitsausvetelyt johtuvat lämpölaajenemisesta ja -kutistumisesta. Vetelyistä tyypillisimpiä ovat 

kulmamuodon muutokset. Joissakin tapauksissa voi ilmetä myös hitsin poikittais- ja pituussuuntaista 

kutistumista. Pääsääntönä voidaan pitää, että hitsauskiinnittimellä ei pyritä estämään 

hitsausmuodonmuutoksia vaan niitä vain pyritään ohjaamaan hallittuun suuntaan. Siihen ei tarvita suuria 

voimia, joten kiinnitin voidaan rakentaa kevyeksi. 

Kulmamuodonmuutoksia voidaan tasata etukäteen esiasetuksella tai -taivutuksella (kuva 39). 

 
Kuva 39. Tyypillisiä hitsauksessa tapahtuvia kulmamuodonmuutoksia. 

Hitsausjärjestyksen on oltava sellainen, että osien keskinäinen liikkumavapaus säilyy mahdollisimman 

pitkään. Ensin hitsataan ne hitsit tai hitsin osat, jotka estävät vähiten osien liikkumavapautta myöhempien 

hitsien aikana. Näin ehkäistään jännityshuippuja ja rakenteen muodonmuutosta. 

Jos kahden hitsin hitsaus aiheuttaa erisuuruiset ja vastakkaissuuntaiset muodonmuutokset, ensin hitsataan 

se hitsi tai hitsin osa, joka aiheuttaa erikseen hitsatessa pienemmän muodonmuutoksen. 
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            Kuva 40. Hitsit erikseen hitsattaessa.                                          Kuva 41. Hitsausjärjestys. 

Kun kyse on monipalkohitseistä, peräkkäiset palkokerrokset kannattaa hitsata vuoron perään eri suuntiin, 

jos se on käytännössä mahdollista. Monipalkohitsausta eli useammalla palolla toteutettua hitsausta 

sovelletaan silloin, kun railotilavuudet ovat suuria eli hitsattavana on paksuja levyjä ja hitsausrailon 

täyttäminen normaaliin tapaan yhdellä palolla olisi vaikeaa.  

Jotta kappale olisi helppo irrottaa, on tärkeää, että hitsausmuodonmuutokset ohjataan kiinteistä tuista 

poispäin. Kiinteän tuen suuntaan vaikuttava hitsausmuodonmuutos voi liikuttaa hitsattavan kappaleen pois 

paikaltaan. 

Hitsauslämpö vaikuttaa sekä hitsattavan kappaleen että hitsauskiinnittimen muotoihin. Olisi pyrittävä 

siihen, että hitsauskiinnitin lämpenisi mahdollisimman vähän. Kannattaa käyttää mahdollisimman pieniä 

vastepintoja, ettei lämpö siirtyisi niiden kautta kappaleesta kiinnittimeen. 

7.7.1 Hitsausjärjestys jännitysten ja muodonmuutosten vähentämiseksi /13/ 
Hitsauksessa kehittyvä lämpö siirtyy epätasaisesti ja eri aikaan hitsattavan rakenteen liitoksiin. Määrätyllä 

hetkellä korkein lämpötila on siinä tai niissä kohdissa, joissa hitsausta parhaillaan suoritetaan. 

Metallin myötöraja tai 0,2-raja pienenee lämpötilan noustessa. Yli 500 oC:n lämpötilassa tavallisen 

hiiliteräksen myötöraja on niin pieni, että se helposti tyssääntyy puristusjännityksen vaikutuksesta. Kun 

kuumentuvan metallinlämpölaajeneminen esimerkiksi hitsauksessa estyy jäykkänä pysyvien osien 

vaikutuksesta, syntyy kuumentuneeseen kohtaan puristusjännitys mikä voi aiheuttaa siihen 

tyssääntymisen. Kun tyssääntynyt kohta jäähtyy se samoin kuin hitsikin pyrkii kutistumaan. Jäykkänä 

pysyvät osat usein kuitenkin estävät vapaan kutistumisen, joten liitokseen syntyy vetojännitys. 

 
                                         Kuva 42. 

 
                                   Kuva 43. 
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Kuva 44. Syöttöpalkkissa ”pätkähitsaus´” vuoron perään kummaltakin puolen. 

Esitaivutus  130 mm, hitsauksen jälkeen syöttöpalkki on suora 

Muodonmuutos esimerkki: 
Muutoksen suuruus riippuu ko. metallin lämpölaajenemiskertoimesta α: 

 ferriittinen teräs α = 12 x      / oC 

 austeniittinen teräs α = 18 x      oC 

                                               
∆L= α x L x αT 

kun L = 1000 mm ja ∆T= 100 oC, on lämpöpiteneminen ferriittisellä teräksellä 1,2 mm 

Jos lämpöpiteneminen on täysin estetty, aiheuttaa lämpötilan nousu ja tasainen jakaantuminen 

kappaleeseen puristusvoiman F = α x ∆T x E x  A =  

12 x      x 100 oC x 206 kN /mm2 x 1900 mm2 = 470 kN (47 ton.) 

E = kappaleen kimmomoduli, on 206 kN/mm2 

A = kappaleen pinta-ala estosuunnassa (esim: 100 x 100 putki, 5 mm seinämällä = 1900 mm2) 

Normaali lämpöpiteneminen siis lisää kappaleen tilavuutta ja täten kasvattaa mekaanisia kiinnitysvoimia. 

kiinnityselinten kimmoinen jousto kykenee yleensä ottamaan vastaan nämä ilman haittavaikutuksia. 

Suunnittelemalla sopiva hitsausjärjestys pyritään lämmön jakaantumista ja hitsausjännityksiä estämään tai 

tasoittamaan. Hitsausjärjestyksellä pyritään myös sallimaan hitsattaville osille liikkumamahdollisuus 

toisiinsa nähden niin myöhäiseen valheeseen hitsausta kuin mahdollista. 
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Ennen kuin hitsausjärjestystä voidaan pätevästi suunnitella, on tunnettava perustekijät, jotka vaikuttavat 

hitsausjännitysten ja muodonmuutosten syntymiseen. 

Hitsausjärjestyksen on oltava sellainen, että osien liikkumavapaus toisiinsa nähden säilyy 

mahdollisimman myöhäiseen vaiheeseen. Ensin hitsataan ne hitsit tai hitsien osat, jotka vähiten estävät 

osien liikkumavapautta seuraavien hitsien aikana. Näin estetään jännityshuippujen ja rakenteen 

muodonmuutoksen syntyminen. 

Kappaleen poistettavuuden kannalta on tärkeää, että hitsausmuodonmuutokset ohjataan kiinteistä 

vasteista poispäin. kiinteän vasteen suuntaan vaikuttava hitsausmuodonmuutos voi liikuttaa hitsattavan 

kappaleen pois paikaltaan.  Erityisesti on varottava alla olevien kuvien 45 mukaisia tapauksia, joissa 

hitsausmuodonmuutokset lukitsevat kappaleen kitkavoimalla pysyvästi kiinteiden vasteiden väliin. 

 
Kuva 45. Väärin suunnitellussa hitsauskiinnittimessä hitsausmuodonmuutokset lukitsevat kappaleen paikoilleen. 

Hitsauslämpö vaikuttaa paitsi hitsattavan kappaleen myös hitsauskiinnittimen muotoihin ja mittoihin. Tulee 

pyrkiä siihen, että hitsauskiinnitin lämpenee mahdollisimman vähän. Tämän vuoksi on edullista käyttää 

mahdollisimman pieniä vastepintoja, joiden kautta lämpö siirtyy kappaleesta kiinnittimeen. Mikäli 

hitsauskiinnitin hitsauksen aikana merkittävästi lämpenee, on myös vaara, että sen valmistuksen aikana 

syntyneet hitsausjännitykset laukeavat, jolloin kiinnittimen muodot ja mitat saattavat muuttua ratkaisevalla 

tavalla. Tällaisissa tapauksissa kiinnitin on myöstö käsiteltävä ennen loppuvarustelua. 

7.8  ROISKEIDEN VAIKUTUSEN ELIMINOINTI 
Kiinnittimien tarkkuutta ja toimivuutta häiritsevät roiskeet, jotka niihin käytössä tarttuvat. Roiskeiden 

määrä riippuu lisäaineesta, suojakaasusta, hitsausparametreista ja hitsausasennosta. Kokonaan niiden 

muodostumista ei nykytekniikalla voida estää, mutta niiden vaikutusta voidaan vähentää esimerkiksi 

kiinnittimen muotoilulla tai materiaalivalinnalla (kupari- ja alumiinisuojat teräksen hitsauksessa) tai 

pintakäsittelyllä (pintakarkaisu, maalaus). 

7.9 HITSAUSKIINNITTIMEN VAATIMUKSET  /11/ 
Hitsauksen kannalta tärkein hitsauskiinnittimen tehtävä on varmistaa hitsattavan tuotteen mitta- ja 

muototoleranssien toteutuminen. 

Hitsauskiinnittimen suunnittelun tavoitteina ovat yksinkertainen lataus ja purku sekä jalostumattomien 

työnvaiheiden vähentäminen. 

Suunnittelijan on otettava huomioon mm. tuotteen kokoamisjärjestys ja -vaiheet, hitsauksen aiheuttamien 

jännitysten ja muodonmuutosten vaikutus sekä hitsauksen ulottuvuus. 

Kappaleen muodonmuutokset on ehdottomasti otettava huomioon suunnittelussa, ettei synny ns.  

lukkiutuvaa rakennetta.  
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Lisäksi tuotteen kokoamisen ja irrottamisen kiinnittimestä tulisi olla nopeaa ja helppoa.  

 

Joustavassa hitsausautomaatiossa osa hitsauskiinnittimen tehtävistä ja haasteista siirtyy 

kappaleenkäsittelyrobotille ja sen työkaluille eli robotin tarraimille. Hitsauskiinnittimen suunnittelu vaatii 

tiedon lisäksi kokemusta. 

 

8 HITSATTAVAT OSAT TOISTENSA PAIKOITUSELIMENÄ /9/ 
Hitsauskiinnitintä on usein mahdollista yksinkertaistaa tuntuvasti, kun käytetään hitsattavia osia toistensa 

paikoituseliminä. Edellytyksenä on, että osissa on jokin yhteinen muoto, jonka avulla niiden keskeinen 

asema voidaan määrittää riittävän tarkasti. Ellei osissa ole tällaista muotoa valmiina, se voidaan valmistaa 

erikseen. Siihen voidaan käyttää esimerkiksi lasertekniikkaa. 

Tuotesuunnittelijat ovat tärkeässä asemassa, kun ruvetaan hyödyntämään lasertekniikkaa. Usein robotin 

varsinainen hitsausaika on lyhyt verrattuna valmisteleviin levytyövaiheisiin, ja tarkalla osavalmistuksella ja 

levytyötä helpottavalla suunnittelulla robotin käyttökelpoisuutta saadaan kasvatettua merkittävästi. 

Esimerkiksi railon hakua voidaan vähentää tai välttää. Nykyaikaiset tehokkaat ja tarkat levyosien 

valmistusmenetelmät ja uudet materiaalit lisäävät robottihitsauksen kustannustehokkuutta. 

8.1 LASERLEIKKAUS 
Laserleikkauksessa lasersäde kohdistetaan työkappaleen pinnalle, jolloin siinä oleva materiaali sulaa tai 

höyrystyy koko levyn paksuudelta. Sulanut materiaali poistetaan railosta lasersäteen suuntaisesti 

virtaavalla, paineistetulla leikkauskaasulla. Tätä paikallista materiaalinpoistoaluetta liikutetaan levyä pitkin, 

mikä saa levyn leikkautumaan. Laserleikkaukselle on tyypillistä suuri leikkausnopeus ja pieni, mutta 

energiatiheydeltään erittäin tehokas säde. Leikkausjälki on pienen laserpisteen ansiosta tarkka ja tehokas. 

Laserleikkaus soveltuu tällaisiin termisesti leikattaviin materiaaleihin, kuten 

o seostamattomiin rakenneteräksiin ja kulutusteräksiin, kun ainevahvuus on enimmillään 15–25 mm 

o ruostumattomiin ja haponkestäviin teräksiin, kun ainevahvuus on enimmillään 20 mm 

o seostettuihin alumiineihin, kun ainevahvuus on enimmillään 8 mm. 

Ohuimmillaan materiaalivahvuudet voivat olla noin 0,5 mm. Leikkausrailo on 0,15–0,20 mm, 

leikkaustarkkuus   0,1 mm., reunan vinous 0,1 mm 15 mm paksulla levyllä. 

Terminen leikkausmenetelmä tarkoittaa sitä, että leikattava metalli kuumennetaan paikallisesti 

sulamislämpötilaansa ja poltetaan suuntaamalla siihen puhtaan hapen muodostama kaasusuihku. Sulassa 

tilassa oleva metallioksidi poistetaan leikkausrailosta hapen liike-energian avulla. 

Laserleikkauksessa voidaan käyttää niin kutsuttua itsepaikoittuvaa liitosta (kuva 46), jolloin 

laserleikkauksessa on koiras- ja naarashahlot. Paikoitusnastojen käytöllä nopeutetaan hitsausvaihetta ja 

kokoonpanovaihetta. Kun laserleikkausta käytetään tällä tavalla, hitsausohjaimien tarve vähenee. 
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Kuva 46. Itsepaikoittuva liitos.                               Kuva 47. Lasertekniikka kiinnittimessä. 

Itsepaikoittuva liitos asemoi liitospinnat tarkasti toisiinsa. Samalla se toimii juuritukena, ja hitsaus 

helpottuu. Silloituksesta voidaan monesti luopua. Myös hitsauskiinnityksen rakenne yksinkertaistuu ja 

halpenee. 

                       
                  Kuva 48. Laserleikatut ohutlevyt                                Kuva 49. Plasmaleikatut vanvat levyt.                                                                                                                   

                                                                                                                             (kennolaatikko periaate) 

Rakenteeseen muotoiltuja itse paikoittuvia liitoksia, levyt paikoittavat itse itsensä. 

9 ROBOTTIHITSAUS /14/ 
Osien ja nimikkeiden lukumäärä on asia, joilla suunnittelija pystyy vaikuttamaan robottihitsauksen 

kannattavuuteen. Osien lukumäärän minimointi paitsi lyhentää kappaleen asetusaikaa myös vähentää 

robottihitsauksen siirtoliikkeitä. Niistä taas koostuu merkittävä osuus robottihitsauksen sivuajoista. Jos 

kappaleessa on lukumääräisesti vähän mutta pitkiä ja yhtämittaisia hitsejä, voidaan robottihitsauksessa 

saavuttaa hyvinkin 90 % kaariaikasuhde. Jos hitsit ovat lyhyitä ja sijaitsevat etäällä toisistaan, voi olla 50 % 

kaariaikasuhteen saavuttaminen olla ylivoimainen tehtävä. 

Suunnittelija asiantuntemus ratkaiseva projektin onnistumiselle 

 oma suunnittelu 

 suunnittelu alihankintana 
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Robottihitsauksessa pätee jopa vielä mekanisointilaitteita korostuneemmin hitsien standardivaatimus. 

 toistuvat liitosmuodot 

 toistuvat hitsikoot 

 selkeät hitsausohjeet 

 materiaalin puhtaus 

 pintojen puhallus ja puhdistus ennen hitsausta 

 ei ruostetta, kuonaa eikä valssihilsettä 

 liitokset rasvattomia ja kuivia 

Hitsausjärjestyksen suhteen robotti on kuitenkin mekanisointilaitetta olennaisesti joustavampi. Valittuja 

hitsejä voidaan hitsata vapaasti määriteltävissä järjestyksessä, kun taas mekanisointilaitteita 

käytettäessä tulee pyrkiä hitsaamaan peräkkäin samanlaisia hitsejä. 

Robottihitsauksen kannattavuus edellyttää korkeaa käyttöastetta ja tehokkaiden hitsausmenetelmien 

hyödyntämistä. Yhdessä nämä johtavat huomattavan suureen hitsauskapasiteettiin. Perinteinen 

robottiasema vastaa kapasiteetiltaan 6…9 käsin hitsaajaa, ja 6000 tunti vuodessa käyvä 

robottihitsausjärjestelmä jopa 20 käsin hitsaajaa. Jotta robottihitsauksen tuottavuus voidaan hyödyntää, 

robotilla hitsattavia tuotteita tulee valmistaa määriä, jotka vastaavat 6…20 käsin hitsaajan työtä. Riittävän 

hitsausvolyymin kerääminen robottihitsaukseen lieneekin Suomen konepajojen yksi merkittävä haaste. 

 

10   ROBOTTIEN YHTEISTYÖ HITSAUKSESSA /15/ 
Tuottavuus, taloudellisuus ja laatu ovat avainsanoja yrityksen kehittäessä tuotantoaan. Hitsaustuotannon 

robotisointi mahdollistaa tuotantokapasiteetin lisäämisen, ja robotisoinnin avulla voidaan lyhentää 

valmistettavien kappaleiden läpimenoaikaa. Hitsit ovat tasalaatuisempia kuin käsin hitsatessa, ja 

työergonomia paranee. 

Edellä esitettyjen etujen lisäksi robottien avulla voidaan muun muassa käyttää suurempia hitsausarvoja, 

parantaa kaariaikasuhdetta ja toistaa työkierrot tarkasti. 

Ylivoimaisesti käytetyin robottityyppi on kiertyvänivelinen robotti. Kiertyvänivelisen hitsausrobotin 

toimintaperiaate muistuttaa hyvin pitkälle ihmisen kättä. Kiertyvänivelisen robotin työalue on robotin 

kokoon nähden suuri. Lisäksi työaluetta voidaan laajentaa käyttämällä hyväksi ulkoisten apulaitteiden 

(kuten kääntö- ja pyörityspöytien) liikeakseleita. Käytössä voi olla esimerkiksi erillinen 

kappaleenkäsittelyrobotti. 

Robotilla hitsattaessa olisi pystyttävä robotisoimaan noin 80 prosenttia tuotteen hitseistä. Hitsauksen 

luoksepäästävyyden on oltava hyvä. Siihen voidaan vaikuttaa paljon tuote- ja kiinnitinsuunnittelulla. 

Luoksepäästävyyttä ja optimaalista hitsausasentoa voidaan edistää oikeanlaisilla kappaleenkäsittelylaitteilla 

(kuvassa 50 on ”grillaavat” pyörityslaitteet).  
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Kuva 50. Kappaleenkäsittelylaitteiden ja hitsausrobottien yhteistyö. Mallissa on neljä 

vastapöytäparimallista kappaleenkäsittelylaitetta ja kuusi hitsausrobottia. Kokonaishitsausaika jaetaan 

kuuden robotin kesken, jolloin yksittäisen kappaleen läpimenoaika on lyhyempi. Pöytä paikoittaa koko ajan 

samaan suuntaan. 

10.1 TYÖKALUTIETO ROBOTTIHITSAUKSEN ONGELMA /10/ 
Hitsauspolttimen työkalutietojen hallinta on yksi robottihitsauksen ongelmakohdista. 

Mahdolliset törmäykset ja hitsausprosessista aiheutuva lämpö muuttavat hitsauspolttimen kärjen todellista 

sijaintia, jolloin se ei ole enää sama kuin hitsauspistoolin langan kärkeen määritelty alkuperäinen 

työkalupisteen sijainti. Syntyy poikkeama, ja koska työkalupisteen sijainti ei enää vastaa työkalun todellista 

asentoa tai paikkaa, robotti ei enää mene ohjelmoituihin paikoituksiin opetetulla tavalla.   

                                  
                                Kuva 51. Työkalupisteen valvonta.                            Kuva 52. Korjaamiseen tarkoitettu 

                                                                                                                                              BullsEye-laite.           
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ABB:n BullsEye-työkalun avulla hitsauspolttimen asento ja työkalupisteen sijainti pidetään jatkuvasti 

oikeana eli hitsauslangan kärjessä. Työkalupistettä hallitaan automaattisella aliohjelmalla, jossa 

hitsausrobotti liikuttelee poltinta BullsEyen ”hevosenkenkäosan” sisällä (kuvat 51 ja 52) ja katkoo samalla 

siinä olevaa lasersädettä eri kulmista. Säteen anturitietojen perusteella hitsausrobotti laskee ja päivittää 

robotin työkalukoordinaation sijainnin ja hitsauspolttimon kulloisenkin asennon. 

 Jos BullsEye-tyyppistä työkalua ei ole, robottihitsaussolun käyttäjä joutuu opettelemaan polttimen 

työkalukoordinaatiston itse. Käsin se käy huomattavasti hitaammin kuin automatisoituna. Automatisoituna 

toimenpide voidaan hoitaa myös hitsauskiinnittimen latauksen aikana. Huonoimmassa tapauksessa 

hitsausrobotin työkalupisteen oikea sijainti on jätetty kokonaan huomiotta, ja silloin hitsauksen 

paikoituspisteitä joudutaan korjaamaan jatkuvasti. Sellainen kierre heikentää huomattavasti 

hitsausrobottisolun tuottavuutta. 

Kuvassa 53 iso robotti vaihtaa kappaleet ja toimii samalla käsittelylaitteena. Robotti käsittelylaitteena 

liikkuu monipuolisemmin kuin kappaleenkäsittelylaitteiden hitsauspöytä- tai vastapöytäparimallit, mutta 

robotin kuormankantokyky on huomattavasti pienempi. Kääntelyn lisäksi robotti voi liikuttaa kappaleita 

kaikkiin ilmansuuntiin. 

 
Kuvassa 53. Isompi robotti vaihtaa kappaleet ja toimii samalla kappaleenkäsittelylaitteena. 

11. KEHITYSPIIRTEITÄ 
Valmistusajan vähentäminen robottihitsauksessa, käyttämällä O-pistekiinnitintä 

Haluttaessa lyhentää hitsauskiinnittimen ja siinä hitsattavan työkappaleen valmistusaikaa on tärkeä tutkia 

asetuksen sisältöä. 

Ulkoisen ja sisäisen asetuksen erottaminen 

Asetustyö voidaan jakaa kahteen komponenttiin: 

ULKOINEN ASENNUS 

jonka aikana robotti hitsaa  

SISÄINEN ASENNUS 

jonka aikana robotti ei hitsaa 1) 

 

1) puretaan ja ladataan uusia osia hitsauskiinnittimeen) 
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Asetusaikaa voidaan lyhentää siirtämällä sisäistä aikaa ulkoiseksi sekä lyhentämällä molempia asetusaikoja. 

asetusajat pienenevät dramaattisesti ja tätä kautta konekapasiteetti, paloaikasuhde suurenee. 

 

Hitsauspöytätyyppinen kappaleenkäsittelylaite 
”Pienikokoiset” työkappaleet voidaan asettaa hitsauskiinnittimeen hitsausrotin ulkopuolella ja siirtää 

kiinnitin työkappaleineen robotin kappaleenkäsittelylaitteeseen (hitsauspöytätyyppinen) 

Jos kiinnittimet joudutaan vaihtamaan erien välillä, on järkevää käyttää erillisiä apupöytiä. Robottia ei 

tarvitse seisottaa tarpeettomasti, kun kiinnittimet rakennetaan robotin ulkopuolella ja nostetaan valmiina 

robotin kappaleenkäsittelylaitteeseen. 

On taloudellista käyttää kahta kiinnitintä, joista toiseen voidaan kiinnittää työkappaleet robotin 

ulkopuolella hitsauksen aikana. Menetelmän taloudellisuus edellyttää, että kiinnittimen paikoitus 

kappaleenkäsittelylaitteen pöydälle on tarkka ja että kiinnittimen käsittely on nopeampaa kuin kappaleen 

asettaminen kiinnittimeen. 

Paikoittavat pikakiinnitys yksiköt, O-pistekiinnitin   

                
                                      Kuva 55.                                                                               Kuva 56. 

 Mahdollistavat nopeat asetusten vaihdot sekä suurienkin kappaleiden kiinnittämisen tunnettuun 

asemaan koneen ulkopuolella. 

 Asetusajat pienenevät dramaattisesti ja tätä kautta kone kapasiteetti, paloaikasuhde suurenee. 

 
Kuva 57. 
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Hydrauliikalla paikoittavat pikakiinnitys yksiköt mahdollistavat itse kiinnittimen kiinnittämisen 

o Kiinnityspöydän päällä hitsauskiinnittimessä, 3…4 kpl, kiinnitysyksiköitä. 

o Hitsauskiinnittimen rungon vastepinnan alapinnalla vetotappeja, jotka menevät 

kiinnitysyksiköihin. 

o On myös paineilmalla toimivia nollapistekiinnittimiä. 
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Cebotec Oy/Automa 2000: kuvat 10, 11. 

Erlatek Oy: kuva 7. 

Fastems Oy Ab: kuva 8. 

Haapakoski Tero/HT Laser Oy: kuvat, 25, 46, 53. 

Haapakoski Tero/HT Laser Oy/Mining and Construction Oy: kuva 47. 

Jaatinen Markus/Bronto Skylift Oy Ab: kuva 30. 

Jucat Oy: kuva 23, 26, 27.  

Lehtimäki Aarre/Sandvik Mining and Construction Oy: kuvat 25, 31, 32, 36, 44, 48, 49. 

Leino Kalervo/VTT Valmistustekniikka: kuva 19.     

New Firo Oy: kuvat 20, 25.  

Oy Esab/Miggytrac 1001: kuva 12. 

Oy Kontutek Ab/Amf (Andreas Maier GmbH): kuvat 37, 38. 

Pemamek Oy Copyright: kuvat 21, 22, 24, 29.  

Hiltunen Esa/Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto: kuva 9.  

Matti Peltomäki/Valmet Oy: kuvat 2, 3, 4, 5, 6.   

Teknologiainfo Teknova Oy: kuvat MET 15/87, 33, 34, 35, 39, 45. 

Toivanen Eero/AEL: kuvat 40, 41. 

Raula Ville/Abb Oy Robotics: kuva 50.  

Retco Oy Welding Products Suomi/Bug-O Systems USA: kuvat 14, 15, 16. 

Retco Oy Welding Products Suomi/Gecko: kuva 13. 

Savonlinnan Industria Center Oy: kuva 1. 

Wemasto Oy/Polysuode: kuvat 17, 18. 

FMS Tools: kuvat 55, 56, 57. 

AEL Insko-seminaarit, Innoweld/Timo Rytinki, Transteck Rautaruuki: kuvat: 42, 43. 

 

Kiitokset 
Kiitämme avusta kaikkia niitä yrityksiä ja henkilöitä, jotka ovat osallistuneet kirjan tekoon toimittamalla meille tarvitsemiamme 

tietoja ja kuvamateriaalia sekä kommentoimalla käsikirjoitusta. 

ABB Oy Robotics 

Cebotec Oy 

Erlatek Oy 

Fastems Oy Ab 

FMS-Tools 

Haapakoski Tero/HT Laser Oy 

Hiltunen Esa/Lappeenrannan teknillinen yliopisto  

Jaatinen Markus/Bronto Skylift Oy Ab 

Jucat Oy 

Leino Kalervo/VTT  

Lukkari Juha/ Oy Esab 

Mainio Juha/ABB Oy Robotics 

Marjasto Mika/Sandvik Mining and Construction Oy Loaders 

Matti Peltomäki/Valmet Oy   

New Firo Oy  

Oy Esab 

Oy Kontutek Ab  

Pemamek Oy Copyright 

Raula Ville/ABB Oy Robotics 

Retco Oy Welding Products Suomi 

Salonpää Jaakko/Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Sandvik Mining and Construction Oy 

Savonlinnan Industria Center Oy 

Teknova Oy 

Tienaho Erkki/TAMK/HT Lasertekniikka Oy. 

Toivanen Eero/AEL 

Toivonen Risto/Työterveyslaitos 

Wemasto Oy
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