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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

 

Lyhenne Lyhenteen selitys (Lähdeviite) 

 

A  Ampeeri (SI-järjestelmä) 

kJ/mm  Kilojoulea per millimetri (SI-järjestelmä) 

mm  Millimetri (SI-järjestelmä) 

MPa  Mega Pascal (SI-järjestelmä) 

PA Jalko- eli neutraalikulmainen hitsausasento (ESAB: Hitsaus-

asennot ja niiden tunnukset)  

V  Voltti (SI-järjestelmä) 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, pystyykö 5 mm paksut Strenx 700 MC- tai MC  

Plus -levyt hitsaamaan MAG-pienahitsauksena läpi yhdellä hitsauspalolla ilman hitsauskiin-

nittimiä. Osana työtä myös seurattiin hitsauksessa tapahtuvia muodonmuutoksia valmistet-

tavan kappaleen geometriaan. Pystylevyjen tulisi lopputuotteessa pysyä mahdollisimman yh-

densuuntaisina niin, että pystylevyjen reiät antavat akselin kulkea lävitseen. Työ on tehty 

Turussa sijaitsevan Koneteknologiakeskuksen Tripla-robottiasemalla. Robottiasemassa on  

YR – SV3 -robotit, joissa on Motomanin XRC -ohjaus.  

Työssä on kaksi eri osaa. Ensimmäinen osa käsittelee työn teoreettista osuutta. Teoriaosuus 

käy läpi hitsausta, yleisesti lujia rakenneteräksiä ja päättyy Strenx-materiaalin tietoihin. 

Toinen osa keskittyy työn toiminnalliseen osuuteen. Toiminnallisessa osuudessa käsitellään 

robottisasemaan ohjelmoitu hitsausohjelma, solun ja kappaleiden valmistelu sekä suoritetut 

testiajot. Tarvittavat kappaleet leikataan levyistä, niihin tarvittavat railot jyrsitään ja kappaleille 

etsitään sopivia hitsausarvoja. Lämmöntuonnin arvioinnissa käytetään SSAB:n WeldCalc-

sovellusta, joka laskee työlle materiaalin kannalta sopivan lämmöntuontiarvon. 

Työn toiminnallinen osuus tehdään yhteistyössä Johan Pusulan kanssa. Hän keskittyy 

työssä optiseen mittaukseen. Hänen opinnäytetyönsä löytää Theseuksesta nimellä ”Hitsatun 

kappaleen 3D-skannaaminen”. (valmistuu 2019) 
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2 HITSAUKSEN PERUSTEORIA 

2.1 MAG-hitsaus lyhyesti 

MAG-hitsaus on kaarihitsausprosessi, jossa valokaari on suojattu suojakaasulla. Hitsaus pis-

toolin päästä tuleva suojakaasu ympäröi valokaaren ja suojaa sulaa. Lisäaine siirtyy pisa-

roina valokaaressa hitsiin. Lisäainelanka tuo lisää ainetta hitsiin ja voi olla joko umpilankaa 

tai täytelankaa. Lisäainelangan tarvitsee yleensä vastata hitsattavaa kappaletta kemialliselta 

koostumukseltaan. MAG-hitsauksessa langansyöttölaite syöttää lankaa vakionopeudella hit-

sauspistooliin ja siitä valokaareen. Vakionopeuksinen langansyöttö tekee lopputuloksesta ta-

saisemman. (ESAB osaamiskeskus: MIG/MAG-hitsaus.) Valmistuvan hitsin tasaisuuteen 

vaikuttaa hitsaajan kyky pitää hitsauspistoolin kuljetusnopeuden tasaisena Tällaista ongel-

maa ei ilmene robottihitsauksessa, jossa robotti kykenee pitämään tarkalleen halutun kulje-

tusnopeuden. 

Nimitys MAG-hitsaus tulee englannin kielen sanoista Metal-Arc Active Gas Welding. Active 

viittaa siihen, että hitsauksessa käytetty suojakaasu on aktiivinen ja reagoi hitsisulan kanssa. 

(ESAB osaamiskeskus: MIG/MAG-hitsaus.) 

2.2 Hitsauspistoolin sijainti ja asento 

Hitsauspistoolin etäisyys hitsattavasta pinnasta vaikuttaa syntyvään tunkeumaan. Pistoolin 

lähestyessä hitsattavaa pintaa, alkaa valokaari keskittyä pienemmälle alueelle synnyttäen 

suuremman tunkeuman kuvion 1 mukaisesti. (AGA MIG MAG Welding Brochure.) 

 

Kuvio 1. Hitsauspistoolin etäisyyden vaikutus tunkeumaan (AGA MIG MAG Welding 
Brochure). 
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Hitsauspistoolin asennolla on vaikutus syntyvään tunkeumaan. Työntävällä liikkeellä tun-

keuma jää matalimmaksi mutta vaikutusalue on leveämpi. Neutraalissa- eli pystysuorassa 

asennossa tunkeuma suurenee mutta vaikutusalue kapenee. Suurimman tunkeuman saa-

vuttaa vetävällä liikkeellä mutta tällöin myös vaikutusalue jää kapeimmaksi. Hitsauspistoolin 

asennon ollessa vetävä tai työntävä, on tärkeää, ettei kallistuskulma ole liian jyrkkä. Liian 

jyrkkä kallistuskulma huonontaa suojakaasun suojausvaikutusta. Kuvio 2 havainnollistaa 

hitsauspistoolin kulman vaikutusta hitsin tunkeumaan. (AGA MIG MAG Welding 

Brochure.) 

 

Kuvio 2. Hitsausasentojen vaikutus tunkeumaan (AGA MIG MAG Welding Brochure). 
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3 LUJAT TERÄKSET 

Teräksiä, joiden myötölujuus on yli 550 MPa, kutsutaan usein suurlujuusteräksiksi. Vetolu-

juuden ylittäessä 780 MPa aletaan myöskin käyttämään termiä ultraluja teräs. Yli 1000 MPa 

vetolujuuden teräksistä puhutaan niin sanoittuina GigaPascal-teräksinä. (World Auto Steel: 

Steel Basics.) 

Suurlujuusteräksien korkeamman lujuuden ansiosta niillä on useita etuja tavanomaisempiin 

teräksiin (MET 16/87): 

• Korkeampi lujuus antaa mahdollisuuden suunnitella suurempia jännityksiä rakentei-

siin. Pienempi määrä suurlujuusterästä pystyy kestämään saman kuormituksen kuin 

tavanomainen teräs, joka johtaa kevyempiin rakenteisiin. Vaihtamalla suurlujuuste-

räksiin voidaan näin kuljetus- ja nostokaluston hyötykuormaa kasvattaa. 

• Rakenteita voidaan yksinkertaistaa, jolloin painon säästöä saattaa parhaimmillaan 

tapahtua jopa 40–60 %. Yksinkertaistetut rakenteet helpottavat hitsaustyön määrää 

ja vähentää lisäaineen tarvetta. 

• Suurlujuusteräksillä myös saavutetaan korkeampi kulutuksen ja pintapaineen kesto. 

Suurlujuusteräksien käytössä on kuitenkin myös omat rajoittavat tekijänsä (MET 16/87): 

• Lämmöntuontirajoitukset tarkkenevat, joka tekee hitsaustyöstä vaativampaa. Tar-

kentuneet rajoitukset tarvitsee myös ottaa huomioon hitsaajien koulutuksessa. 

• Suurlujuusteräksiin jää korkeampi jäännösjännitystaso. Tämä voi lisätä haurasmur-

tumis- ja jännityskorroosiovaaraa. Samalla väsymiskestävyys alenee etenkin kuor-

man vaihtuessa suuresti. 

• Rakenteen jäykkyys pienenee, jolloin jäykistämättömien palkkien taipuminen, vään-

tyminen ja lommahdus alttius lisääntyy. 

• Rakenteiden valmistus- ja tarkastusvaatimukset ovat suurlujuusteräksillä korkeam-

mat pienemmän kriittisen vikakoon takia. 

Suurlujuusteräksien tarjoaman painonsäästön takia ne ovat yleisiä kohteissa joissa, raken-

teen omapaino on huomattava osa kokonaiskuormituksesta. Nosturit, kuljetus- ja maansiir-

tokalusto sekä kaasu- ja nestesäiliöt ovat yleisiä suurlujuusteräksien käyttökohteita. Suurlu-

juusteräksien ”myötörajahinta” on yleisesti pienempi kuin perinteisillä rakenneteräksillä. Sa-

man aikaisesti lujien teräksien hitsaus ja liitosten tarkastus on vaativampaa kuin perinteisillä 
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rakenneteräksillä, mikä nostaa valmistuskustannuksia. Työn vaativuuden aiheuttamat kus-

tannukset kuitenkin usein jäävät pienemmiksi kuin syntyvät säästöt hitsaustyön vähenemi-

sestä. (MET 16/87.) 

Suurlujuusterästen käyttö ei ole kuitenkaan suositeltavaa kaikissa sovelluksissa. Rakenteet, 

jotka on mitoitettu suurimman sallitun taipuman tai venymän mukaan, kuten taivutuspalkit, 

jouduttaisiin mitoittamaan materiaalin jäykkyyden takia hyvin korkeiksi. Tällaisessa tapauk-

sessa lujuuden noususta vastaavaa rakenteen kevenemistä ei tapahtuisi. Palkin profiilimuo-

don muuttaminen voi kuitenkin mahdollistaa suurlujuusteräksen käytön vastaavissa tilan-

teissa. (MET 16/87) (Koivisto ym. 2008, 290.) 
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4 STRENX-TERÄSTEN KÄSITTELY KONEPAJASSA 

4.1 Leikattavuus 

Strenx-materiaali-nimikettä kantavat levyt pystytään leikkaamaan happi-, plasma- tai laser-

leikkuuna. Kylmäleikkuumenetelmät, kuten läpilyöminen tai leikkaus, soveltuvat kaikille 

Strenx-laaduille tiettyihin levypaksuuksiin saakka. Strenx-nimikkeen levyt on karkaistu ja 

hehkutettu, jonka takia ne ovat alttiita pehmenemiselle lämpöleikkuussa. Muiden karkaistu-

jen ja hehkutettujen levyjen tavoin Strenx-materiaali on myös altis leikkuureunan halkeilulle. 

(SSAB, Cutting of Hardox and Strenx.) 

4.1.1  Leikkuureunahalkeama 

Strenx-teräksissä saattaa ilmetä leikkuureunahalkeilua. Leikkuureunahalkeama muistuttaa 

ilmiönä hyvin paljon vetyhalkeamaa ja ilmenee, kun käytetään lämpöleikkuuta. Leikkuureu-

nahalkeaman tapahtuessa voi kestää 48 tuntia tai, jopa kaksi viikkoa ennen kuin halkeama 

tulee näkyviin. Halkeaman riski nousee levyn lujuuden ja paksuuden noustessa. (SSAB, Cut-

ting of Hardox and Strenx.) 

Leikkuureunahalkeaman muodostumiseen vaikuttaa vedyn määrä ja mahdolliset jäännös-

jännitykset levyssä. Vähentämällä vetypitoisuutta ja jäännösjännityksiä voidaan leikkuureu-

nahalkeaman mahdollisuutta pienentää. Esilämmitys, jälkihehkutus ja pienennetty leikkuu-

nopeus ovat toimivia vaihtoehtoja leikkuureunahalkeaman estämiseksi. (SSAB, Cutting of 

Hardox and Strenx.) 

Esilämmittämällä materiaali ja leikkaamalla kappaleen ollessa vielä lämmin vähentyy leik-

kuupintaan pääsevä vedyn määrä. Esilämmitys on suositeltavaa, mikäli leikkuutapana käy-

tetään happileikkuuta tai plasmaleikkuuta, jossa leikkuukaasuna toimii happi. Laser- ja 

muulle plasmaleikkuulle esilämmitystä ei suositella huonontuvan leikkauspintajäljen takia. 

Lämmitysuuni on suositelluin vaihtoehto esilämmitykseen sen koko levyn kattavan tasaisen 

lämmityksen takia. Taulukossa 1 on SSAB:n antama esilämmitykseen käytettävien lämpöti-

lojen ylärajat. (SSAB, Cutting of Hardox and Strenx.) 
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Taulukko 1. Suurimmat sallitut esilämmitystilat eri Strenx-materiaaleille lämpöleikkuuta 
varten (SSAB, Cutting of Hardox and Strenx). 

 

Jälkihehkutus luotettavasti estää leikkuureunahalkeilua. Jälkihehkutus tulee aloittaa vii-

meistään 30 minuuttia kappaleen leikkauksesta. Nopean aloittamisen lisäksi on tärkeää olla 

lämmittämättä kappaletta liikaa. Uunin lämpötilan ei tulisi ylittää maksimilämpötilaa, joka on 

kyseiselle levylle annettu. Peukalosääntönä on, että jokainen millimetri levypaksuutta vie vä-

hintään 5 minuuttia läpi lämpenemisen varmistamiseksi. Varmistamalla että kappale on koko 

paksuudeltaan lämmennyt, saavutetaan paras suojaus leikkuureunahalkeilulta. Mikäli läm-

mitys tehdään polttimilla, ei leikkuureunan tulisi ylittää 700 °C. (SSAB, Cutting of Hardox and 

Strenx.) 

Vähennetty leikkausnopeus antaa materiaalin lämmetä leikkuualueen ympäriltä tasaisem-

min, mikä tekee lämpövaikutusalueesta suuremman. Suurempi vaikutusalue vähentää leik-

kuureunan alueelle jäävää jäännösjännitystä. Leikkuunopeuden vähentäminen ei kuitenkaan 

ole yhtä luotettava keino kuin esilämmitys ja jälkihehkutus. Myöskään taulukoidun leikkuuno-

peuden alittaminen ei anna enempää suojaa leikkuureunahalkeimalta. Tämä tarkoittaa, että 

mikäli mahdollista olisi tehokkainta käyttää leikkuunopeutta, joka on mahdollisimman lähelle 

taulukossa 2 annettua alinta leikkuunopeutta (SSAB, Cutting of Hardox and Strenx.) 
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Taulukko 2. Suositeltu alin leikkuunopeus materiaalin paksuuteen verrattuna (SSAB, Cut-
ting of Hardox and Strenx). 

 

Muita keinoja vähentää leikkuureunahalkeaman muodostumisen mahdollisuutta on vähen-

tää kappaleiden jäähtymisnopeutta kasaamalla leikatut kappaleet yhteen. Välttämällä leik-

kauksessa teräviä kulmia vähentyy kappaleisiin jäävä jäännösjännitys. Geometrian pyöristä-

misellä on vastaava vaikutus jäännösjännityksiin. (SSAB, Cutting of Hardox and Strenx.) 

4.1.2 Happileikaus 

Happileikkaus toimii hyvin Strenx-materiaalille, ja sillä kyetään leikkaamaan jopa 1000 mm 

paksuja levyjä. Happileikkauksella pystyy myös leikkaamaan ohuempia levyjä mutta yleisin 

alaraja on 20 mm. Osa Strenx-luokista ei vaadi minkäänlaisia ylimääräisiä ennakkotoimen-

piteitä happileikkausta varten. Nämä luokat vastustavat voimakkaasti leikkuureunahalkeilua. 

Strenx 700–960 paksuudesta 80 mm ylöspäin ja Strenx 1100 paksuudesta 30 mm ylöspäin 

ovat alttiita leikkuureunahalkeamalle mutta riskiä voi laskea aikaisemmissa kappaleissa mai-

nituilla tavoilla. (SSAB, Cutting of Hardox and Strenx.) 
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4.1.3 Plasmaleikkaus 

Strenx soveltuu plasmaleikkaukseen. Koneesta riippuen Strenx-levyjä pystytään leikkaa-

maan 50 mm paksuuteen saakka. Plasmaleikkaus ei eroa Strenx-materiaalilla normaalista 

rakenneteräksen leikkuusta. Happileikkauksessa mainitut rajoittavat tekijät pätevät yhä plas-

malla leikatessa. Plasmalla leikkuunopeuden vähentäminen on hyvä keino vähentää leikkuu-

reunahalkeilua. (SSAB, Cutting of Hardox and Strenx.) 

4.1.4 Laserleikkaus 

Strenx-materiaalia kyetään laserleikkaamaan arviolta 25 mm maksimipaksuuten saakka. 

Yleisimmät leikkauspaksuudet ovat 15 mm ja alle. Laserleikkauksessa voidaan käyttää sa-

moja leikkausarvoja kuin tavalliselle rakenneteräkselle. Laserleikkaus on nopeampaa kuin 

happileikkaus ja antaa plasmaleikkausta paremman leikkuupinnan jäljen. Ohuiden levypak-

suuksien ja pienen lämmöntuonnin takia laserleikkaus ei vaadi esilämmitystä, joka olisi tässä 

tapauksessa haitallinen leikkuureunan jäljelle. (SSAB, Cutting of Hardox and Strenx.) 

4.2 Hitsattavuus 

4.2.1 Esityöstön ja -lämmityksen tarve 

Alle 4 mm paksujen levyjen reunat eivät vaadi erikoistoimenpiteitä normaalissa kaarihitsauk-

sessa. Limittäis- ja pienaliitoksissa kuitenkin kaikki levypaksuudet vaativat jonkinlaista esi-

työstöä, joko koneistamalla pinta tai lämpöleikkauksella poistamalla pinnasta materiaalia. Lii-

tosalueen valmistelut eivät vaadi sen enempää työtä kuin tavanomaisemmilla teräksillä. Läm-

pöleikkauksessa saattaa muodostua ohut oksidikerros liitoksen pintaan. Kerroksen poista-

minen on suositeltua ennen minkäänlaista hitsaamista. Plasmalla suositellaan käytettäväksi 

happipohjaista plasmaa sillä typpi aiheuttaa pinnan huokoistumista. Mikäli typpeä käytetään 

leikkauksessa, tarvitsee pinnasta koneistaa pois noin 0,2 mm alue. (SSAB, Strenx Welding 

Brochure.) 

Hyvin alhaisen hiilipitoisuuden ansiosta Strenx on materiaalina vetyhalkeilua korkeasti vas-

tustava. Vetyhalkeilun riskin minimoimiseksi tulisi vedyn määrä valmistellussa liitosalueessa 

minimoida kuten myös hitsattuun liitokseen tuleva jännitys. Ensimmäinen on mahdollista saa-
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vuttaa käyttämällä vähävetyistä lisäainetta ja puhdistamalla liitosalue epäpuhtauksista. Jän-

nityksen vähentämiseksi ei tulisi käyttää lisäainetta, joka on lujempaa kuin mitä on tarvittava 

liitoksen lujuus. Asettamalla ilmaraon maksimissaan 3 mm korkuiseksi ja suorittamalla hit-

sauksen jäännösjännityksiä minimoivalla tavalla, saadaan jännityksiä vähennettyä. (SSAB, 

Strenx Welding Brochure.) 

Hitsaustilan lämpötilan ollessa yli +5 °C ei Strenx-teräksillä ole tarvetta esilämmitykselle le-

vypaksuuksien ollessa 10 mm tai alle. Poikkeuksena on Strenx 1300, joka vaatii esilämmi-

tyksen 8 mm eteenpäin. Lämpötilan ollessa alle +5 °C tulee liitosalue esilämmittää vähintään 

+60 °C lämpöiseksi. (SSAB, Strenx Welding Brochure.) 

Strenx 700 ja Strenx 1300 välin materiaaleja on saatavilla suuremmilla levypaksuuksilla kuin 

MC, Plus ja CR laatuja. Suuremman lujuuden ja levypaksuuden takia tarvitsee kyseiset ma-

teriaalit esilämmittää tiettyjen levypaksuuksien jälkeen taulukon 3 mukaisesti. (SSAB, Strenx 

Welding Brochure.)  

 

Liitettäessä eri paksuisia levyjä yhteen, paksuin levy määrittelee tarvittavan esilämmityksen 

tarpeen. Eri laatuisia teräksiä yhdistettäessä, pienin ylin esilämmityslämpötila määrittelee 

esilämmityksen tarpeen. Esilämmitys tulisi mitata 75 mm etäisyydeltä kumpaakin suuntaan 

liitoksesta. (SSAB, Strenx Welding Brochure.) 

Yli 25 mm paksuisilla levyillä on suositeltavaa käyttää asymmetrista liitosta. Paksuilla levyillä, 

levyn paksuus suunnassa keskelle on voinut jäädä kemikaaleja, jotka saattavat helpottaa 

vetyhalkeaman syntymistä. Asymmetrinen railogeometria on suositeltu sijoitettavaksi kuvion 

1 mukaisesti. (SSAB, Strenx Welding Brochure.) 

Taulukko 3. Esilämmityksen tarve eri materiaaleille hitsausta varten (SSAB, Strenx Wel-
ding Brochure). 
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Kuvio 3. Asymmetrinen liitos (SSAB, Strenx Welding Brochure). 

 

4.2.2 Lisäaine ja suojakaasu 

Taulukot 4–6 käsittelevät Strenx-materiaalille sopivia hitsaussuojakaasuja ja lisäaineita. 
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Taulukko 4. EN-luokan lisäaineet (SSAB, Strenx Welding Brochure). 
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Taulukko 5. AWS-luokan lisäaineet (SSAB, Strenx Welding Brochure). 
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Taulukko 6. Esimerkki suojakaasuja ja niiden käyttökohteita (SSAB, Strenx Welding 
Brochure). 
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5 LUJAN RAKENNETERÄKSEN 

ROBOTTIHITSAAMINEN ILMAN HITSAUSKIINNITINTÄ 

Tässä luvussa käsitellään kappaleen hitsausta edeltäviä valmisteluvaiheita. 

5.1 Toteutettava kappale 

Työn tarkoituksena on selvittää, mikäli kuvan 3 kappale on mahdollista toteuttaa Strenx 700 

MC- tai MC Plus- teräksestä hitsaamalla ne yhteen MAG-pienahitsauksena. Hitsin tulisi saa-

vuttaa täysi tunkeuma yhdeltä puolen hitsaten yhdellä hitsauspalolla. Valmiin kappaleen pys-

tylevyjen reikien tulisi olla keskenään yhdensuuntaiset niin, että niistä saadaan esimerkiksi 

akseli läpi. Hitsaus on tarkoitus tehdä ilman hitsauskiinnittimiä Koneteknologiakeskuksen ti-

loissa olevalla Tripla-robottisolulla.  

 

Kuva 1. Toteutettava kappale. 
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5.2 Solu ja käytetty laitteisto 

Tässä luvussa esitellään työssä käytettyjä Tripla-robottisolun robotteja, laitteita, suojakaasua 

ja lisäainetta. Kuvassa 4 on Tripla-robottisolu ja kuvissa 5–6 on työssä käytetyt robotit ja 

niiden ohjelmoinnissa käytettävät nimet. 

 

Kuva 2. Tripla-robottisolu. Kuvan alareunassa valmistetut telineet. 
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Kuva 3. Robotti R1 / Hitsausrobotti. 

 

Kuva 4. Robotti R2 / Pohjalevytarttuja. 
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Kuva 5. Robotti R3 / Pystylevytarttuja. 

Solusta löytyy langansyöttölaitteena Motoman WTC-Ultramanic langansyöttölaite. Hitsaus-

virtalähteenä toimii Kempo 3200 hitsausvirtalähde. Langasyöttölaite ja hitsausvirtalähde ovat 

esitettyinä kuvassa 8. 

 

Kuva 6. Hitsausvirtalähde (alla) ja langansyöttölaitteisto (päällä). 
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Työssä käytettiin hitsaussuojakaasuna AGA:n MISON 18 -hitsaussuojakaasua. MISON 18 

sisältää 18% hiilidioksidia (CO2), 0,03% typpioksidia (NO) ja loput argonia (Ar). MISON 18 -

suojakaasu sisältää vähemmän hiilidioksidia kuin MISON 25 ja toimii hyvänä yleiskäyttöisenä 

suojakaasuna. MISON 18 tarjoaa myös vakaamman valokaaren näin vähentäen pintarois-

keita. (AGA Tuotetiedote MISON 18) Aikaisemmin sivulla 19 olleesta taulukosta voidaan 

myös päätellä, että MISON 18 kelpaa suojakaasuksi. 

Lisäainelangaksi valikoitui LNM MoNiVa -umpilanka. Kyseinen lisäainelanka on AWS: 

ER110S-G -luokkaa, joka sivun 18 taulukon mukaan olisi sopivaa Strenx-materiaalin hitsauk-

seen. LNM MoNiVa:n myötöraja on 690 MPa, joka jää hieman alle Strenx-materiaalin 700 

MPa myötölujuutta. (Lincoln Electric verkkosivut) Tällöin hitsistä tulee 10 MPa perusainetta 

heikompi. Tämä kuitenkin todettiin hyväksyttäväksi sillä perusainetta lujempi lisäaine lisäisi 

kappaleeseen syntyvää jäännösjännitystä. LNM MoNiVa -lisäainelanka on myös yhteenso-

piva MISON 18 -suojakaasun kanssa. Kuvassa 9 lisäainelangan tuotepakkaus. 

 

Kuva 7. Käytetyn lisäainelangan tuotepakkaus. 
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5.3 Solun valmistelu ja kappaleiden tuotanto 

Ensimmäinen huomattava asia Tripla-solussa oli kappaleiden poimintatelineiden puute. Il-

man telineitä solusta ei löytynyt sopivaa paikkaa, josta tarttujarobotit olisivat yltäneet poimi-

maan kappaleet. Tarvittavat pidikkeet kappaleille suunniteltiin Solidworks-ohjelmalla ja val-

mistettiin koulun 3D-tulostimilla. Keskeisiä asioita pidikkeiden suunnittelussa olivat, että nii-

den tarvitsi olla tarvittavan korkealla pöytätasosta, johon ne kiinnitettäisiin, kappale pysyisi 

niissä sellaisessa kulmassa, josta robotin olisi helppoa hakea ne ja että kappaleet olisivat 

niihin sijoitettaessa aina samassa pisteessä. Pidikkeet tulostettiin Tough PLA -materiaalista, 

jotta pidikkeet varmasti kestäisivät puristimet, joilla ne pöytään kiinnitettäisiin. Pidikkeiden 

valmistuttua ne sijoitettiin robottisoluun robottien ulottuville. Pidikkeet kiinnitettiin pyötätasoon 

kiinni kuvien 10 ja 11 kuvaamalla tavalla. 

 

Kuva 8. Pohjalevyn pidike. 
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Kuva 9. Pystylevypidikkeet 1 harmaa ja 2 musta. 

Koneteknologiakeskuksen henkilökunta auttoi levyjen leikkaamisessa ja railojen jyrsinnän 

asetuksissa. Kappaleiden leikkaamista varten haluttavat kappaleet 3D-mallinnettiin So-

lidworks:lla, josta saatiin muutettua tiedostot DWG-formaattiin nestausta varten. Nestatut 

kappaleet leikattiin levystä Koneteknologiakeskuksen levytyökeskus Finn-Power LPE 5:n la-

serleikkausta käyttäen. Materiaali todettiin liian lujaksi, että sitä olisi järkevä lyödä läpi tarjolla 

olleilla läpilyöntityökaluilla. Laserleikkaus on myös hyväksyttävä leikkausmenetelmä SSAB:n 

materiaalitiedostoissa. 

Ensimmäisiä testiajoja varten päädyttiin opettajan kehoittamana kokeilemaan 3 mm ja 45° 

railoja, näin jättäen pystylevyihin 2 mm suoraa osuutta. Railot jyrsittiin Koneteknologiakes-

kuksen manuaalijyrsimellä.  
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5.4 Solun ohjelmointi 

5.4.1 Kotiasemat ja nimeäminen 

Tripla-robottisolun robottien ohjelmoinnissa luotiin selkeä pääohjelma, josta ohjattiin aliohjel-

mia. Pääohjelmasta on helppoa löytää aliohjelmat, joista tarvittavat muokattavat arvot kuten 

hitsausarvot tai hitsauspistoolin asento voidaan muuttaa ilman, että kyseistä riviä tarvitsee 

etsiä kaikkien ohjelman komentorivien seasta. Nimeämällä työssä käytetyt aliohjelmat joko 

P_ tai PIEN etuliitteillä pystyy aliohjelmat erottamaan muista robotille tallennetuista ohjel-

mista. Kotiasemina toimivat robotille luodut HOMER1 ja HOMER2 kotiasemaohjelmat, joista 

robotit aina lähtevät ja palaavat työn päätyttyä. Pääohjelmassa on myös kommenteilla tar-

kennettu mitä tietyt aliohjelmat tekevät. 

5.4.2 Pystylevyjen kiinnitykset 

Ensimmäisen pidikkeen 1 pystylevy kiinnitetään ensin ohjelmassa silloitushitseillä. Seuraa-

vaksi pidikkeestä 2 oleva pystylevy haetaan ja kiinnitetään silloitushitseillä. Kuvissa 12 ja 13 

pohjalevy ja pystylevyt aloituspisteissään. 

 

Kuva 10. Pohjalevy lepäämässä pidikkeessään. 
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Kuva 11. Pystylevyt lepäämässä pidikkeissä 1 ja 2. 

Kappaleiden haussa on tarpeen laittaa lyhyt WAIT-komento ennen kuin tarttujan leuat me-

nevät kiinni. Ilman komentoa tarttujat eivät kunnolla pysähdy poimintapisteessä, vaan koet-

tavat lähteä seuraavaan sijaintiin ennen leukojen sulkeutumista. WAIT-komennolla varmis-

tetaan, että tarttujat pysähtyvät poimintapisteessä.  

Pystylevyjen tarttujarobotissa R3 ilmeni ongelma. Ongelma oli, etteivät pystylevyt pysyneet 

täysin paikallaan tarttujan leuoissa vaan saattoivat liikkua tarttumispisteessä pyörivästi ko-

vissa nopeuksissa. Jotkin liikeradat myös satunnaisesti aiheuttivat pientä liikettä pystyle-

vyissä. Ongelman uskotaan johtuvan kuvassa 14 näkyvästä tarttujan pyöreästä tartuntapin-

nasta. Pyöreä tartuntapinta-ala on mitä luultavimmin liian pieni varmistaakseen tiukan pidon 

kappaleesta. Tarttujaan ei löytynyt vaihtopäätä tai osaa, joka olisi ratkaissut ongelman. 
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Kuva 12. Robotti R3 tarttujan uskottu ongelma alue. 

Pystylevyjen alareunan ja pohjalevyn yhdensuuntaisuuden takaamiseksi, robotti käy kosket-

tamassa pystylevyllä pohjalevyn pintaa kevyesti, josta se nousee halutulle etäisyydelle silloi-

tushitsejä varten. Tämän noston määrä määrittelee hitsauksessa käytettävän ilmaraon. Kos-

ketuksen varmistamiseksi ohjelma tarvitsee uuden WAIT-komennon. 

Pystylevyt ja pohjalevy kiinnitetään alustavasti 90° kulmassa, jotta hitsien kutistumisen vai-

kutus pystylevyjen kulmaan pohjalevyyn nähden on mahdollisimman helppo todeta. PA eli 

jalkohitsausasento on yleensä paras hitsausasento pienahitsauksille ja antaa eniten tilaa ro-

bottiaseman hitsausrobotille R1. Tämän johdosta kokoamis- ja hitsausasento on kallistettu 

45° myötäpäivään. Silloitushitsit ajetaan aliohjelmilla PIENPIS1 ja PIENPIS2 

Alun perin harkittu hitsauksen toteutus pystylevyjen kappaleen keskelle olevalta puoliskolta 

todettiin mahdottomaksi tilan puutteen takia. Hitsauspistoolia olisi ollut mahdotonta saada 

osoittamaan suoraan ylhäältä alas hitsattaessa. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi suorittaa hitsaus 

ulkopuoleiselta sivulta.  
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5.4.3 Mittaus 

Pystylevyjen silloitushitsauksen jälkeen ohjelma suorittaa PIEN_MIT-aliohjelman, jossa poh-

jan tarttuja R2 tuo kappaleen optiseen mittaukseen. Optisessa mittauksessa käytetty skan-

neri ei tue pyörivän kappaleen mittausta, jonka takia mittaus pitää tehdä liikeradalla.  

Radaksi valikoitui pieni neliörata, jossa kappaletta kallistetaan samalla. Kallistuksella saa-

daan näytettyä kameralle kaikkia reunoja ja tasopintoja, pohjatasoa lukuun ottamatta. Pel-

källä kallistamisella voitaisiin saavuttaa sama mutta lineaariliikettä käytettäessä ilman liike-

rataa, ei kyetä ohjelmaa säätämään tarvittavan hitaaksi. Liian suuri nopeus skannauksen 

aikana aiheuttaa kuvauksen epäonnistumisen. Tekemällä kallistuksien kanssa samanaikai-

sesti lyhyt liike, kyetään kallistuksien nopeutta säätämään matalammaksi.  

Ennen kuvaus liikeradan käynnistymistä on ohjelmaan asetettu PAUSE-komento. Tällä voi-

daan varmistaa, että skanneri kuvaa, kun liikerata käynnistyy. PAUSE-komennon aikana voi-

daan tarvittaessa suojata kappaleen hitsausalue ja levittää talkkia, alumiinihydroksidia ja kal-

siumkarbonaattia sisältävä kehite kappaleeseen. Kehitteen levittäminen kappaleeseen takaa 

paremman kuvan skannauksesta.  

Liikeradan lopussa käytetään myös PAUSE-komentoa. Lopussa oleva PAUSE-komento ta-

kaa, että kappale ei lähde siirtymään hitsattavaksi skannerin vielä ollessa päällä, joka saat-

taisi aiheuttaa skannaukseen turhia häiriöitä. Tässä vaiheessa myös voidaan poistaa hit-

sausalueen suojaus. 

Ennen hitsausta tehtyä mittausta käytetään selvittämään kuinka pystylevyjen kulma pohjale-

vyn suhteen saattaa muuttua. Muutosten perusteella voidaan valmiiseen kappaleeseen 

tehdä kulman muutoksen ennakointi, jolloin valmiin tuotteen pystylevyjen kulma pohjalevyyn 

tulisi olemaan mahdollisimman lähelle 90°.  

5.4.4 Hitsaus 

P_HITS1 ja P_HITS2 ovat varsinaiset pienahitsiohjelmat. Alkuun hitsauspistooli on asetettu 

osoittamaan suoraan alas neutraalikulmassa. Näin pistooli on 45° sekä pohja- että pystyle-

vystä. Hitsauspisteen sijaintia ja pistooliin kulmaa on helppo muuttaa näistä aliohjelmista. 

Hitsaukset ajetaan vuoron perään kääntämällä kappale välissä tarttujan pään akselia pyö-

räyttämällä. Kääntö suoritetaan välissä olevalla P_KAANTO-aliohjelmalla. Ajon nopeutta-

miseksi kappaletta ei pyöräytetä aluksi ympäri. Tämä tarkoittaa sitä, että P_HITS1 on pidike 
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2 pystylevyn hitsaus ja P_HITS2 on pidike 1 pystylevyn hitsaus. Pystylevyt numeroidaan 

pidikkeiden mukaan, joka helpottaa hitsauksissa olevien mahdollisten virheiden korjausta. 

Hitsauksien jälkeen ohjelma tuo kappaleen jälkimittaukseen, joka suoritetaan samalla ohjel-

malla kuin aikaisempikin mittaus (PIEN_MIT). Tämän jälkeen kappale on valmis tuotavaksi 

pöydälle P_TUONTI-komennolla, jonka jälkeen robotit ajavat itsensä takaisin kotiasemiinsa 

HOMER1 ja HOMER2. 

5.4.5 Pääohjelman PIENA_OP rakenne 

Kuvio 3. PIENA_OP rakenne ja suoritusjärjestys. 
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6 TESTIAJOT, HAVAINNOT JA MUUTOKSET 

Testiajoja suoritettaessa etsittiin, minkälaisilla arvoilla valokaari saataisiin palamaan parhai-

ten ja koetettiin pysyä SSAB:n WeldCalc-sovelluksen suosittelemissa lämmöntuonti ar-

voissa. Ohjelma suositteli pitämään lämmöntuontiarvon 0,90 kJ/mm alapuolella. Lämmön-

tuonnin alaraja ei ollut oleellinen. Alarajan alittava ajo ei kykenisi saavuttamaan tarvittavaa 

täyttöä tai läpitunkeumaa toiselle puolelle. Kaikki testiajot dokumentoitiin OneDrive pilveen 

Excel-taulukoksi, johon kaikkien kappaleiden kuvat myöskin linkitettiin. Taulukoitua dataa 

pystyy helposti vertailemaan, joka helpottaa johtopäätöksien tekoa. 

Jokainen valmistunut kappale numeroitiin ennen hitsausta ja toimitettiin päivien päätteeksi 

opettajalle säilöön. Kaikille työhön liittyville ja projektin osana olleille annettiin oikeudet Excel-

taulukkoon. 

6.1 Testiajot 1–11 

Testiajot 1–5 suoritettiin eriävillä hitsaus arvoilla käyttämällä 45° ja 3 mm railoa 1 mm ilma-

raolla. Testiajot vaihtelivat 260–280 A välillä volttien pysyessä 26 V ja vapaalangan pituuden 

ollessa 18 mm. Testiajoista kävi nopeasti ilmi ettei 1 mm ilmaraolla ja käytetyllä railolla päästä 

tarvittavan suuriin tunkeumiin. Tämän helpottamiseksi päädyttiin ilmarakoa nostamaan 2 mm 

korkeudelle. Tämän tavoitteena oli antaa enemmän tilaa, jossa vaikuttaa pystylevyn sulami-

seen helpottamalla sulan metallin virtausta. Kuvassa 15 kappaleen 5 hitsin pinnan puoli. 

 

Kuva 13. Kappale 5 hitsin pinnan puoli. 

Seuraavassa testiajossa 6 oli tunkeuma parantunut muttei vielä tyydyttävä. Testiajoissa 7 ja 

8 nostettu lämmöntuonti 0,87 kJ/mm oli yhä liian pieni tyydyttävän hitsauksen saavutta-
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miseksi. Tästä pystyi toteamaan, ettei käyttämällä 45° ja 3 mm railoa ollut mahdollista saa-

vuttaa tyydyttävää tunkeumaa ylittämättä lämmöntuonnin suositusrajaa. Jäljellä olleilla kap-

paleilla suoritettiin testiajot 9–11. Näissä testiajoissa tietoisesti ylitettiin lämmöntuonnin suo-

situsraja ja kokeiltiin 2,5 mm ilmarakoa. Lämmöntuonti nousi näissä testiajoissa, koska hit-

sausnopeutta pienennettiin. Kuvissa 16–19 kappaleiden 8 ja 11 hitsien pinnat ja juuret. 

 

Kuva 14. Kappale 8 hitsin pinnan puoli. 

 

Kuva 15. Kappale 8 hitsin juuren puoli. 
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Kuva 16. Kappale 11 hitsin pinnan puoli. 

 

Kuva 17. Kappale 11 hitsin juuren puoli. 

Edellä olleiden testiajojen perusteella pystyi toteamaan että 3 mm railosta jäävä 2 mm suora 

osuus on liian suuri kunnollista sulattamista varten. Vaikka lämmöntuonti ylittyi ei silti tun-

keuma ollut tyydyttävä ja pystylevyjen alaraja ei ollut sulanut riittävästi. Ratkaisuna tähän, 

päätettiin railon kokoa kasvattaa. Seuraaviin testiajoihin tehtyihin kappaleisiin ajettiin suu-

remmat 45° ja 4 mm railot. Railon kasvaessa läpisulatettava osuus laskisi vain 1 mm pak-

suiseksi. 
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6.2 Testiajot 12–18 

Testiajot 12–18 toteutettiin käyttämällä 45° ja 4 mm railoa.  

Ensimmäisissä testeissä lähdettiin lämmöntuonnin ylärajalta ja ilmarako palautettiin 1 mm 

korkuiseksi. Uskomuksena oli, että suuremman railon takia ilmarakoa ei tarvitsisi olla yhtä 

paljon. Pienemmän ilmaraon toivottiin varmistavan, ettei tapahdu läpivalumaa. Testiajoon 15 

mennessä oli selvää ettei 1 mm ilmarako riitä, vaikka lämmöntuonti ylitti suositusrajan. Tes-

tiajossa 15 oli myöskin hitsauspistoolin asentoa kallistettu hieman pohjalevyn suuntaiseksi 

tavoitteena onnistua sulattamaan pystylevyjen alareunaa paremmin. Ilmarako palautettiin 

seuraavia testiajoja varten takaisin 2 mm korkeaksi samoista syistä kuin aikaisemmin. Ku-

vassa 20 kappaleen 15 pinnan puoli ja kuvassa 21 kappaleen 15 juuren puoli. 

 

Kuva 18. Kappale 15 hitsin pinnan puoli. 



31 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville Salonen 

 

Kuva 19. Kappale 15 hitsin juuren puoli. 

Testikappaleissa 16–18 tunkeuma alkoi vaikuttaa paljon paremmalta kuin aikaisemmin mutta 

ongelmaksi muodostui 45° ja 4 mm railon aiheuttaman suuren poikkipinta-alan täyttyminen. 

Vaikka tunkeuma parantui, piti lämmöntuonnin raja ylittää ja siitä huolimatta railo ei täyttynyt 

hitsauslisäaineella. Hitsien tunkeuma jäi hieman vajavaiseksi hitsin juuren puolelta ja hitsin 

pinnanpuoleinen hitsi ei täyttynyt tarvittavaa määrää jääden vajaaksi. Kuvissa 22 ja 23 kap-

paleen 16 pinta ja juuri. 

 

Kuva 20. Kappale 16 hitsin pinnan puoli. 
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Kuva 21. Kappale 16 hitsin juuren puoli. 

Testikappaleista kävi selväksi että 45° ja 4 mm railo on yksinkertaisesti liian suuri poikkipinta-

alallisesti, että sen kykenisi täyttämään yhdellä hitsauspalolla samalla pysyen lämmöntuon-

tisuosituksissa. Railon täyttö vaatisi huomattavasti hiljaisemman hitsausnopeuden ja noste-

tun langansyötön, joka nostaisi lämmöntuonnin huomattavasti suositus rajan yli.  

Täytettävän poikkipinta-alan vähentämiseksi ilman, että railon syvyyttä vähennettäisiin, rat-

kaisu oli vaihtaa railon kulmaa pienemmäksi. Näin pystylevyssä pysyisi helpommin sulatet-

tava 1 mm suora osuus mutta täytettävä poikkipinta-ala vähenisi.  

6.3 Testiajot plus1–5 

Jäljelle jäänyt Strenx 700 MC levy oli säilössä taipunut liian kaarelle eikä ollut enään leik-

kauskelpoinen. Samaa materiaalia ei ollut saatavilla enempää mutta SSAB:lta saatiin Strenx 

700 MC Plus levyä. Plus-levy ei poikkea juurikaan aikaisemmin käytetystä MC-levystä hit-

sattavuudeltaan. Tämän takia loput testiajot on tehty Strenx 700 MC Plus levyllä ja eritelty 

Excel-taulukossa etuliitteellä Plus. 
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Testiajoja plus1–5 varten tehtävät pystylevyjen railot jouduttiin tekemään manuaalisesti hio-

manauhalla. Railoista ei tullut tämän johdosta tasaisia, joten näistä testeistä saatava data ei 

ollut yhtä luotettavaa kuin edeltävissä. 

Plus1–5 testiajoissa koetettiin lähestymistapana volttien pudottamista 22–24V alueelle läm-

möntuonnin vähentämiseksi. Tällöin pystyttäisiin langansyöttönopeutta lisäämään tai hit-

sausnopeutta pienentämään kuitenkin pysyen lämmöntuonnin sallituissa rajoissa. Lämmön-

tuonnin ollessa pienempi kyettäisiin lisäainetta tuomaan enemmän ja hitsauspistoolia aja-

maan hitaammin. Tunkeuman parantamiseksi muutettiin hitsauspistoolin liike vetäväksi. En-

nen ollut 90° neutraali kulma muutettiin 70° vetäväksi kulmaksi. Tämän lisäksi vapaalangan 

pituus tiputettiin 15 mm etäisyyteen. Aiemmin ollut 2 mm ilmarako säilytettiin näissä tes-

tiajoissa. Kuvissa 24–27 kappaleiden plus2 ja plus 5 pinnat ja juuret. 

 

Kuva 22. Kappale plus2 hitsin pinnan puoli. 
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Kuva 23. Kappale plus2 hitsin juuren puoli. 

 

Kuva 24. Kappale plus5 hitsin pinnan puoli. 
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Kuva 25. Kappale plus5 hitsin juuren puoli. 

Testiajoissa lämmöntuonti nousi 1,00 kJ/mm, mutta tunkeuma ei ollut vielä aivan tyydyttävä. 

Paikoitellen railojen syvyyksien epätasaisuuden takia oli testiajoista vaikea tehdä johtopää-

töksiä varmuudella. Vika saattoi olla pistoolin asennossa tai railojen paikoittaisessa liian suu-

ressa paksuudessa. Välillä hyvältä vaikuttavat juurihitsit viittasivat siihen, että täyden 30° ja 

5 mm railoa voisi olla toimiva. Täydessä 5 mm railossa tarvittava sulatettava osuus olisi mi-

nimoitu, joka helpottaisi pystylevyn sulamista täysin osaksi pohjalevyä. 

6.4 Testiajot plus6–9 

Mahdollisuus käyttää jyrsintä railoissa ei ollut saatavilla, joten pystylevyjen railot testiajoihin 

plus6–9 piti tehdä käsin. Liiallisen aineenpoiston pelon takia pystylevyjen railot vaihtelivat 5–

4 mm paikoitellen. Keskimääräisesti railot olivat 4,5–5 mm välillä. 

Railojen geometrian vaihtelun takia testiajot plus6–9 keskittyivät enemmän hitsauspistoolin 

asennon parantamiseen pienillä muutoksilla. Silloitushitsien todettiin olevan huonosti uudel-

leen sulavia ja ne siirrettiin mahdollisimman lähelle päätyjä. Hitsin alkuun ohjelmoitiin lyhyt 

liike, joka hitsattiin pienemmällä hitsausnopeudella. Tällä tavoiteltiin, että alkuun saataisiin 

hieman parempi tunkema. Vetävässä liikkeessä alun tunkeuma jää muuta hitsiä pienem-

mäksi. Loppuun ohjelmoitiin takaisin ajo estämään pahinta kraatterin muodostumista. Aikai-

semmin ohjelmoitu lopetusviive ei ollut yksinään riittävä korjaamaan kraatterin syntyä täysin. 

Kaikki testiajot ajettiin edellisiä muutoksia lukuun ottamatta samoilla hitsausarvoilla. Kuvissa 

28 ja 29 näkyy kappaleen plus8 pinta ja juuri. 
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Kuva 26. Kappale plus8 hitsin pinnan puoli. 

 

Kuva 27. Kappale plus8 hitsin juuren puoli. 

Läpitunkeuma edelleen viittasi, että 30° ja 5 mm railo olisi toimiva ratkaisu mutta tästä ei ollut 

varmuutta railojen geometrian vaihtelun takia. 
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6.5 Testiajot plus11–16 

Testiajoihin plus10–16 railot kyettiin jälleen tekemään jyrsimellä. Jyrsimellä railoista tuli tarkat 

30° ja 5 mm. Testit aloitettiin viimeksi olleilla arvoilla jotka, olivat 1,00 kJ/mm ylittäen 0,90 

kJ/mm suositusrajan. Aikaisempaa 2 mm ilmarakoa käytettiin yhä sillä ilmaraon nostaminen 

lisäisi täytettävää pinta-alaa. 

Hitsaustestit keskittyivät edelleen hitsauspistoolin asennon korjauksiin ja optimaalisen asen-

non etsimiseen. Tunkeuma saavutti riittävän suuruuden mutta juuren puoleinen hitsi ei sula-

nut riittävästi pohjalevyyn jättäen pienen railon pystylevyn sulaneen hitsin ja pohjalevyn vä-

liin. Tämän uskotaan johtuneen hitsauspistoolin huonosta asennosta. Pystylevyt sulavat hy-

vin ja hitsin pinnan puoli on melko tyydyttävä. Ongelmana on, ettei pohjalevyä saatu asennon 

muutoksista riippumatta sulamaan riittävästi. Pystylevy ja pohjalevy eivät sulautuneet yhteen 

saumattomasti vaan juuren puolen alareunaan jäi rakoa. Kuvissa 30 ja 31 näkyy kappaleen 

plus15 pinta ja juuri. 

 

Kuva 28. Kappale plus15 hitsin pinnan puoli. 
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Kuva 29. Kappale plus15 hitsin juuren puoli. 

6.6 Testiajoista saata mittausmateriaali 

Mittauksista saatiin johdonmukaisesti todettua, että hitsisulan kutistuminen aiheuttaa vain 

pienen kulmavirheen pystylevyihin. Mittaustuloksien perusteella pystylevyt eivät koe pohja-

levyn keskiosaan tai toisiinsa nähden liikettä. Tällöin ennakkokulman ottaminen pystylevyistä 

olisi vain haitallista lopputuotteelle. Mikäli pohjalevy olisi huomattavasti paksumpi kuin pys-

tylevyt (10–15 mm paksuudelta), saattaisi pystylevyissä ilmetä hitsin kutistumisesta johtuvaa 

muutosta. 
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7 LOPPUPÄÄTELMÄT 

Testiajojen perusteella voidaan päätellä, että 5 mm paksun Strenx 700 MC ja Strenx 700 MC 

Plus levyjen läpipienahitsaus olisi luultavasti mahdollista yhdellä hitsauspalolla. Vaikka val-

mista kappaletta ei ehditty valmistaa, voidaan teorioida ajon olevan mahdollista. Loiventa-

malla railoa entisestään 20–25° välille voidaan tarvittavaa langansyöttöä vähentää pienenty-

neen railotilavuuden ansioista. Langansyötön pienentyessä virta pienenee, jolloin jännitettä 

voidaan nostaa ja tunkeuma paranee. Näin tehtäessä silti pysyttäisiin sallituissa lämmön-

tuontirajoissa. Sijoittamalla pistoolia vielä tarkemmin puoli v-railon tyveen ja pitämällä hit-

sausasento enemmän pohjalevyssä voidaan tarvittava läpihitsaus saavuttaa.  

Railon loiventuessa vähenee täytettävä pinta-ala. Tämä parantaa pistoolin puoleisin hitsin 

laatua vähentämällä täyttöön kuluvaa lisäaineen määrää. Tällöin hitsistä tulisi kuperampi ja 

reunahaavojen todennäköisyys myöskin pienenisi.  

Mikäli pohjalevyn suoruus on lopputuotteen kannalta tärkeää, tulee työssä käytetyillä tart-

tujilla hitsauksesta mahdoton. Mittauksissa jatkuvasti ilmeni, että pystylevyjen sijainti lähellä 

pohjalevyn reunaa aiheutti ilmiön, jossa pystylevyt pysyivät paikoillaan ja jähmettyvän hitsin 

vetovaikutus vaikutti yksinomaan pohjalevyn päätyyn. Pystylevyt pysyivät levyn keskiosaan 

nähden lähes 90° kulmassa ja reiät pysyivät yhdensuuntaisina keskenään. Sen sijaan poh-

jalevyn päädyt taipuivat ylöspäin joitain asteita. 

 



40 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville Salonen 

LÄHTEET 

ESAB: Hitsausasennot ja niiden tunnukset https://www.esab.fi/fi/fi/support/documentation/educa-
tional/upload/xa00152112b.pdf Viitattu 30.05.2019 

ESAB osaamiskeskus: MIG/MAG-hitsaus https://www.esab.fi/fi/fi/education/blog/mig-mag-hit-
saus.cfm Viitattu 20.05.2019 

AGA MIG MAG Welding Brochure https://www.aga.fi/fi/images/AGA%20MIG%20MAG%20Weld-
ing%20Brochure%202014%20FI_tcm634-122347.pdf Viitattu 30.05.2019 

World Auto Steel, Steel Basics https://www.worldautosteel.org/steel-basics/automotive-steel-def-
initions/ Viitattu 23.05.2019 

MET 16/87. Tekninen Tiedotus. Lujien rakenneterästen hitsaus 

Koivisto, K; Laitinen, E; Niinimäki, M; Tiainen, T; Tiilikka, P & Tuomikoski, J. 2008. Konetekniikan 
materiaalioppi. Helsinki: Edita Prima Oy 

SSAB, Cutting of Hardox and Strenx V2 2016 https://www.ssab.fi/tuotteet/brandit/strenx/tuot-
teet/strenx-700-mc?accordion=downloads Viitattu 23.05.2019 

SSAB, Strenx Welding Brochure 2018 https://www.ssab.fi/tuotteet/brandit/strenx/tuotteet/strenx-
700-mc?accordion=downloads Viitattu 23.05.2019 

AGA, Tuotetiedote MISON 18  https://www.aga.fi/fi/images/AGA_MISON_18_Da-
tasheet_FI_tcm634-120501.pdf Viitattu 29.05.2019 

Lincoln Electric verkkosivujen tarjoama tuotetieto  https://www.lincolnelectric.com/en-gb/con-
sumables/Pages/product.aspx?product=products_consumableeu_migwires-lnm-lnmmoniva(lin-
colnelectric_eu_base) Viitattu 29.05.2019

https://www.esab.fi/fi/fi/support/documentation/educational/upload/xa00152112b.pdf
https://www.esab.fi/fi/fi/support/documentation/educational/upload/xa00152112b.pdf
https://www.esab.fi/fi/fi/education/blog/mig-mag-hitsaus.cfm%20Viitattu%2020.05.2019
https://www.esab.fi/fi/fi/education/blog/mig-mag-hitsaus.cfm%20Viitattu%2020.05.2019
https://www.aga.fi/fi/images/AGA%20MIG%20MAG%20Welding%20Brochure%202014%20FI_tcm634-122347.pdf
https://www.aga.fi/fi/images/AGA%20MIG%20MAG%20Welding%20Brochure%202014%20FI_tcm634-122347.pdf
https://www.worldautosteel.org/steel-basics/automotive-steel-definitions/
https://www.worldautosteel.org/steel-basics/automotive-steel-definitions/
https://www.ssab.fi/tuotteet/brandit/strenx/tuotteet/strenx-700-mc?accordion=downloads
https://www.ssab.fi/tuotteet/brandit/strenx/tuotteet/strenx-700-mc?accordion=downloads
https://www.ssab.fi/tuotteet/brandit/strenx/tuotteet/strenx-700-mc?accordion=downloads
https://www.ssab.fi/tuotteet/brandit/strenx/tuotteet/strenx-700-mc?accordion=downloads
https://www.aga.fi/fi/images/AGA_MISON_18_Datasheet_FI_tcm634-120501.pdf
https://www.aga.fi/fi/images/AGA_MISON_18_Datasheet_FI_tcm634-120501.pdf
https://www.lincolnelectric.com/en-gb/consumables/Pages/product.aspx?product=products_consumableeu_migwires-lnm-lnmmoniva(lincolnelectric_eu_base)
https://www.lincolnelectric.com/en-gb/consumables/Pages/product.aspx?product=products_consumableeu_migwires-lnm-lnmmoniva(lincolnelectric_eu_base)
https://www.lincolnelectric.com/en-gb/consumables/Pages/product.aspx?product=products_consumableeu_migwires-lnm-lnmmoniva(lincolnelectric_eu_base)


Liite 1 (1) 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville Salonen 

HITSAUSARVOTAULUKKO 

Testiajo Päivämäärä Materiaali Sillotusarvot Hitsausarvot Railo ja sen mitat Arvioitu lämmöntuonti Juurituki alku-/kraatterintäyttö linkki kuviin ilmarako kaasu vapaalanka 

1 5.4.2019 S700 mc A=260 V=28 Timer=1,75s  A=260 V=26 8,3mm/s 45Astetta 3x3mm 0,65 Kj/mm - 1s / 0,5s https://imgur.com/a/Ipt6qGn  1mm 18l/min 18mm 

2 5.4.2019 S700 mc A=260 V=28 Timer=1,75s  A=260 V=26 8,3mm/s 45Astetta 3x3mm 0,65 Kj/mm - 1s / 1s https://imgur.com/a/bpH5ybm 1mm 15l/min 18mm 

3 5.4.2019 S700 mc A=280 v=28 Timer=1,75s  A=260 V=26 7,3mm/s 45Astetta 3x3mm 0,69 Kj/mm - 1s / 1s https://imgur.com/a/XiUgXRO  1mm 15l/min 18mm 

4 5.4.2019 S700 mc A=280 v=28 Timer=0,5s A=260 V=26 7,3mm/s 45Astetta 3x3mm 0,75 Kj/mm - 1s / 1s https://imgur.com/a/uUchk1e 1mm 15l/min 18mm 

5 5.4.2019 S700 mc A=260 V=26 Timer=1s  A=280 V=26 8,3mm/s 45Astetta 3x3mm 0,7 Kj/mm - 1s / 1s https://imgur.com/a/DBiS0N4 1mm 15l/min 18mm 

6 5.4.2019 S700 mc A=260 V=26 Timer=0,75s A=280 V=26 8,3mm/s 45Astetta 3x3mm 0,7 Kj/mm - 0,5s / 1,5s https://imgur.com/a/o3p3rFW  2mm 15l/min 18mm 

7 5.4.2019 S700 mc A=260 V=26 Timer=0,75s A=280 V=26 6,7mm/s 45Astetta 3x3mm 0,87Kj/mm - 0,5s / 1,5s https://imgur.com/gallery/Dsjd49j  2mm 15l/min 18mm 

8 5.4.2019 S700 mc A=260 V=26 Timer=0,75s A=280 V=26 6,7mm/s 45Astetta 3x3mm 0,87Kj/mm - 0,5s / 1,5s https://imgur.com/a/eLquOa9  2mm 15l/min 18mm 

9 5.4.2019 S700 mc A=260 V=26 Timer=0,75s A=280 V=26 5mm/s 45Astetta 3x3mm 1,16Kj/mm - 0,5s / 1,5s https://imgur.com/a/7YrF2lB  2mm 15l/min 18mm 

10 5.4.2019 S700 mc A=260 V=26 Timer=0,75s A=280 V=26 5mm/s 45Astetta 3x3mm 1,16Kj/mm - 0,5s / 1,5s https://imgur.com/a/T8LCm0u 2,5mm 15l/min 18mm 

11 5.4.2019 S700 mc A=260 V=26 Timer=0,75s A=280 V=26 5mm/s 45Astetta 3x3mm 1,16Kj/mm - 0,5s / 1,5s https://imgur.com/a/hvp8i4g 2,5mm 18l/min 18mm 

12 17.huhti S700 mc A=260 V=26 Timer=0,75s A=260 V=26 6,7mm/s 45Astetta 4x4mm 0,81Kj/mm - 0,5s / 1,5s https://imgur.com/a/7JBemcU  1mm 15l/min 18mm 

13 17.huhti S700 mc A=260 V=26 Timer=0,75s A=260 V=26 1:5mm/s 2:5,9mm/s 45Astetta 4x4mm 1:1,08Kj/mm 2:0,93Kj/mm x 0,5s / 1,5s https://imgur.com/a/7lZFZvw 1mm 15l/min 18mm 

14 17.huhti S700 mc A=260 V=26 Timer=0,75s A=280 V=26 1:5mm/s 2:5,9mm/s 45Astetta 4x4mm 1: 1,16Kj/mm 2:1Kj/mm - 0,5s / 1,5s https://imgur.com/a/Qf3GpiW 1mm 15l/min 18mm 

15 17.huhti S700 mc A=260 V=26 Timer=0,75s A=280 V=26 1:5mm/s 2:5,9mm/s 45Astetta 4x4mm 1: 1,16Kj/mm 2:1Kj/mm - 0,5s / 1,5s https://imgur.com/a/5jEM5Ox  1mm 15l/min 18mm 

16 17.huhti S700 mc A=260 V=26 Timer=0,75s A=280 V=26 1:5mm/s 2:5,9mm/s 45Astetta 4x4mm 1: 1,16Kj/mm 2:1Kj/mm - 0,5s / 1,5s https://imgur.com/a/RO7HBgS 2mm 15l/min 18mm 

17 17.huhti S700 mc A=260 V=26 Timer=0,75s A=290 V=28 1:5mm/s 2:5,9mm/s 45Astetta 4x4mm 1:1,21Kj/mm 2:1,03Kj/mm - 0,5s / 1,5s https://imgur.com/a/iCHlIJE  2mm 15l/min 18mm 

18 17.huhti S700 mc A=260 V=26 Timer=0,75s A=290 V=26 1:5mm/s 2:5,9mm/s 45Astetta 4x4mm 1:1,3Kj/mm 2:1,11Kj/mm - 0,5s / 1,5s https://imgur.com/a/b1jfsnf 2mm 15l/min 18mm 

plus1 9.5.2019 s700 mc plus A=260 V=26 Timer=0,75s 
2:A=260 V=22 1:6mm/s 1:A=260 V=24 
2:6,7mm/s Palttiarallaan 30  1:0,76Kj/mm 2:0,69Kj/mm - 0,5s / 1,5s https://imgur.com/a/ruzzuU7 2mm 15l/min 18mm 

plus2 9.5.2019 s700 mc plus A=260 V=26 Timer=0,75s 
1:A=260 V=24 1:6mm/s  2:A=280 V=24 
1:6mm/s  Palttiarallaan 31 

1: 2:0,9Kj/mm 
2:083Kj/mm - 0,5s / 1,5s https://imgur.com/a/tqhrVwk 2mm 15l/min 15mm 

plus3 9.5.2019 s700 mc plus A=260 V=26 Timer=0,5s 
1:A=260 V=24 1:5mm/s  2:A=260 V=24 
5,6mm/s  Palttiarallaan 32 4mm 10,88Kj/mm 2:1Kj/mm - 0,5s / 1,5s https://imgur.com/a/s10Iv0R 2mm 15l/min 15mm 

plus4 9.5.2019 s700 mc plus A=260 V=26 Timer=0,5s 
1:A=260 V=24 1:5mm/s  2:A=260 V=24 
5,6mm/s  30asttetta 5mm 

1: 1,00Kj/mm 2: 
0,88Kj/mm - 0,5s / 1,5s https://imgur.com/a/i8mAEvw 2mm 15l/min 15mm 
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https://imgur.com/a/XiUgXRO
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https://imgur.com/a/DBiS0N4
https://imgur.com/a/o3p3rFW
https://imgur.com/gallery/Dsjd49j
https://imgur.com/a/eLquOa9
https://imgur.com/a/7YrF2lB
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https://imgur.com/a/b1jfsnf
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plus5 9.5.2019 s700 mc plus A=260 V=26 Timer=0,5s 
1:A=260 V=24 1:5mm/s  2:A=260 V=24 
5,6mm/s  30asttetta 5mm 

1: 1,00Kj/mm 2: 
0,88Kj/mm - 0,5s / 1,5s https://imgur.com/a/5QmjlUc 2mm 15l/min 15mm 

plus6 10.5.2019 s700 mc plus A=260 V=26 Timer=0,5s 
1:A=260 V=24 1:5mm/s  2:A=260 V=24 
5,6mm/s  30asttetta 5mm 

1: 1,00Kj/mm 2: 
0,88Kj/mm - Täytöt korvattu hitailla liikkeillä https://imgur.com/a/73ApcP9  2mm 15l/min 15mm 

plus7 10.5.2019 s700 mc plus A=260 V=26 Timer=0,75s 
1:A=260 V=24 1:5mm/s  2:A=260 V=24 
5,6mm/s  30asttetta 5mm 

1: 1,00Kj/mm 2: 
0,88Kj/mm - Täytöt korvattu hitailla liikkeillä https://imgur.com/a/EqP84Vo  2mm 15l/min 15mm 

plus8 10.5.2019 s700 mc plus A=260 V=26 Timer=0,75s 1:A=260 V=24 1:5mm/s  2:A=260 V=24 5mm/s  30asttetta 5mm 1,00Kj/mm - Täytöt korvattu hitailla liikkeillä https://imgur.com/a/KP6FLSq 2mm 15l/min 15mm 

plus9 10.5.2019 s700 mc plus A=260 V=26 Timer=0,75s 1:A=260 V=24 1:5mm/s  2:A=260 V=24 5mm/s  30asttetta 5mm 1,00Kj/mm - Täytöt korvattu hitailla liikkeillä https://imgur.com/a/ondQo8Z 2mm 15l/min 15mm 

plus11 15.5.2019 s700 mc plus A=260 V=26 Timer=0,75s 1:A=260 V=24 1:5mm/s  2:A=260 V=24 5mm/s  30asttetta 5mm 1,00Kj/mm - Täytöt korvattu hitailla liikkeillä https://imgur.com/a/PVT5rhF  2mm 15l/min 15mm 

plus12 15.5.2019 s700 mc plus A=260 V=26 Timer=0,75s 1:A=260 V=24 1:5mm/s  2:A=260 V=24 5mm/s  30asttetta 5mm 1,00Kj/mm - Täytöt korvattu hitailla liikkeillä https://imgur.com/a/B1cNM8m 2mm 15l/min 15mm 

plus13 15.5.2019 s700 mc plus A=260 V=26 Timer=0,75s 1:A=260 V=24 1:5mm/s  2:A=260 V=24 5mm/s  30asttetta 5mm 1,00Kj/mm - Täytöt korvattu hitailla liikkeillä https://imgur.com/a/Gk7Cqzy 2mm 15l/min 15mm 

plus14 15.5.2019 s700 mc plus A=260 V=26 Timer=0,75s 1:A=260 V=24 1:5mm/s  2:A=260 V=24 5mm/s  30asttetta 5mm 1,00Kj/mm - Täytöt korvattu hitailla liikkeillä https://imgur.com/a/Fat7jUv 2mm 15l/min 15mm 

plus15 15.5.2019 s700 mc plus A=260 V=26 Timer=0,75s 1:A=280V=24 1:6mm/s  2:A=280 V=24 6mm/s  30asttetta 5mm 0,90Kj/mm     - Täytöt korvattu hitailla liikkeillä https://imgur.com/a/3OzGQhH 2mm 15l/min 15mm 

plus16 15.5.2019 s700 mc plus A=260 V=26 Timer=0,75s 1:A=280V=24 1:5mm/s  2:A=280 V=24 5mm/s  30asttetta 5mm 1,08Kj/mm - Täytöt korvattu hitailla liikkeillä https://imgur.com/a/9uh2oUq  2mm 15l/min 15mm 
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