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TIIVISTELMÄ 
 
 
 

Tutkintotyö on tehty Metso Power Oy:n Environmental Systems -osastolle. Metso 
Power Oy suunnittelee ja valmistaa laitteita ja prosesseja sellu-, paperi- ja 
energiateollisuudelle. 
 

Työn tavoitteena on parantaa suunnittelun ja valmistuksen yhteistyötä 
savukaasupesureiden valmistusprosessissa. Tutkintotyössä on selvitetty 
kirjallisuuden, ohjeistuksen, konepajaselvitysten ja käytännön kokemusten 
perusteella levyrakenteiden suunnittelua. Työssä tutustuttiin kirjallisuuden avulla 
konepajojen tavallisimpiin tuotantotekniikoihin. Konepajaselvitysten avulla 
tutkittiin konepajojen työtapoja sekä kerättiin tietoja valmistuksesta ja 
suunnittelusta. Tuotteita valmistavat konepajat sijaitsevat usein kaukana, joka 
vähentää suunnittelijan ja valmistuksen yhteistyötä. Tämä asettaa suunnittelulle 
paljon vaatimuksia valmistusmenetelmien ja raaka-aineiden tuntemiseksi. 
 

Työn tuloksena on kuvaus nykyaikaisten konepajojen levytyömenetelmistä ja 
suunnittelussa huomioon otettavia rakenteellisia ja mitoituksellisia seikkoja. Työn 
tuloksena löydettiin levytyön suunnittelussa huomioitavia kohteita. Huomioitaviksi 
seikoiksi nousivat erilaiset levykoot sekä rakenteelliset muutokset. Rakenteellisilla 
muutoksilla valmistusprosessia kyetään yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan. 
Yksinkertaistamalla valmistusprosessia virheiden ja hankaluuksia tuottavien 
kohteiden määrä valmistuksessa vähenee. Työn tavoitteena ollut valmistuksen ja 
suunnittelun yhteistyön parantaminen saavutettiin. Konepajaselvitysten avulla 
löydettiin kohteita, joihin tehtävät muutokset parantavat tuotteen valmistettavuutta. 
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ABSTRACT 
 
 

The engineering thesis is made for Metso Power Oy, Environmental systems. 
Metso Power Oy designs and manufactures equipments and processes for energy 
producers and pulp and paper industry. The aim for this thesis was to improve the 
cooperation of design and manufacturing in the production process of the flue gas 
scrubber. The research methods included literature, instructions and workshop 
analysis. 
 
Result of this thesis was a description of modern sheet metal working methods and 
the observation of structural and technical drawing matters in design of the sheet 
metal work. As a result of this work, targets to be considered in the sheet metal 
work design were defined.
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Yleistä 

 
Metso Power Oy toimittaa laitteita sellu- ja paperiteollisuudelle sekä 

energiantuotantoon. Päätuotteita ovat voima- ja soodakattilat, haihduttamot, 

ympäristönsuojelujärjestelmät sekä Service-palvelut. 

 

Eräs Environmental systems -osaston merkittävistä laitteista on savukaasupesuri. 

Kattilan jälkeiset kuumat savukaasut johdetaan savukaasupesurin tuloyhteeseen, 

jossa ne ensin jäähdytetään vedellä lähellä kaasun vesikastepistelämpötilaa. 

Pesurilla voidaan hiukkasten lisäksi tarvittaessa absorboida myös rikkiyhdisteitä ja 

muita happamia kaasukomponentteja syöttämällä pesuriin veden lisäksi alkalista 

kemikaalia. \13\ 

 

Savukaasupesureiden suunnittelussa pyritään huomioimaan pesureita valmistavien 

konepajojen valmistusmenetelmät sekä käytössä olevat tuotantovälineet. 

Nykyaikaisten levytyössä käytettävien hitsaus-, leikkaus- ja 

levynkäsittelymenetelmien huomioon ottaminen jo suunnittelun varhaisessa 

vaiheessa parantaa tuotteen valmistettavuutta, vähentää ongelmakohtia tuotteen 

siirtyessä valmistusvaiheeseen sekä alentaa tuotteen valmistuksesta aiheutuvia 

kustannuksia.
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1.2 Työn tavoitteet 

 

Tutkintotyön tavoitteena on parantaa valmistusprosessin huomioon ottamista 

suunnitteluvaiheessa. Työn tavoitteena on myös löytää savukaasupesureista 

kohteita, joissa valmistettavuutta parannetaan rakenteellisilla muutoksilla. 

Tutkintotyössä käsitellään valmistusprosessiin liittyviä aiheita ja pyritään 

parantamaan suunnittelun ja valmistuksen välistä yhteistyötä. Tavoitteena on 

nykyaikaisten levytyömenetelmien selvittäminen suunnittelun kannalta. 

 

Metso Power Oy:n Environmental Systems -osastolla valmistus tehdään 

alihankintana. Tuotteita valmistavat konepajat sijaitsevat usein kaukana, mikä 

vähentää suunnittelijan ja valmistuksen yhteistyötä. Tämä asettaa suunnittelulle 

paljon vaatimuksia valmistusmenetelmien ja raaka-aineiden tuntemiseksi. 

Jatkuvasti kehittyvät valmistusmenetelmät, suunnittelutyökalut ja raaka-aineet 

vaativat suunnittelulta ajan tasalla pysymistä. 

 

Tutkintotyössä selvitetään kirjallisuuden, ohjeistuksen ja käytännön kokemusten 

perusteella levyrakenteiden suunnittelua sekä valmistusprosessia. Lisäksi 

konepajaselvitysten avulla tutustutaan valmistusprosessiin ja siinä huomioitaviin 

asioihin. Työssä tarkastellaan jo toteutettujen savukaasupesureiden työpiirustuksia. 

Niiden avulla haetaan kohteita, joissa voidaan tehokkaammin ottaa huomioon 

levytyöprosessit. Tutkintotyö on tehty kahden jo toteutetun savukaasupesurin 

pohjalta, mutta suunnittelussa huomioitavat seikat pätevät myös muihin 

projekteihin.
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2 YRITYS JA TUOTTEET 

 

2.1 Metso-konserni 
 

Metso -konserni on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, jonka 

pääasiallisina toimialoina ovat massa- ja paperiteollisuus, kiven ja mineraalien  

käsittely sekä energiateollisuus. Konserni koostuu neljästä liiketoiminta-alueesta: 

Metso Paper, Metso Minerals, Metso Automation ja Metso Ventures. Metso-

konsernilla on liiketoimintaa noin 50 maassa ja henkilöstöä lähes 27000. Vuoden 

2007 liikevaihto oli noin 6 miljardia euroa, päämarkkina-alueiden sijoittuessa 

Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueelle. \21\ 

 

2.2 Metso Power Oy 
 

Metso Power Oy vastaa Metso-konsernin maailmanlaajuisista kattila-, haihdutin- ja 

ympäristönsuojelujärjestelmistä sekä Service-palveluista. Yhtiö on yksi maailman 

johtavista soodakattiloiden toimittajista maailmassa. Kuvassa 1 nähdään suurimmat 

yksiköt Suomessa, Ruotsissa, Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa. 

 

 

Kuva 1. Metso Power Oy:n suurimmat toimipisteet \23\ 
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Metso Power Oy:n tärkeimmät tuotteet sellu- ja paperiteollisuudelle sekä 

energiateollisuudelle ovat voima- ja soodakattilat, haihduttimet, 

ympäristönsuojelujärjestelmät sekä Service-palvelut. Metso Power Oy:llä on tällä 

hetkellä henkilöstöä 1600, joista Suomessa noin 800. Metso Power Oy:llä on 

myynti ja suunnittelutoimistoja eri puolilla maailmaa. \22\ 

 

2.3 Savukaasujen pesu- ja lauhdutuslaitteisto 
 

Kiinteää polttoainetta käyttävän kattilan savukaasujen puhdistus- ja 

lämmöntalteenotto laitteisto sisältää tyypillisesti 1 - 3 vaihetta, joista 

ensimmäisessä vähennetään rikkidioksidi-, kloorivety- ja kiintoainepäästöjä. 

Toisessa pesuvaiheessa savukaasuista lauhdutetaan täytekappalekerroksessa 

vesihöyryä, josta saatavan lauhteen lämpö otetaan talteen erillisissä 

lämmönvaihtimissa. 

 

Kuumat savukaasut johdetaan lauhdutinpesurin alaosassa sijaitsevaan 

tuloyhteeseen, jossa kaasut ensin jäähdytetään vedellä lähelle kaasun 

vesikastepistelämpötilaa. Savukaasun lämpötila laskee jäähdytyksen aikana 150 - 

200 °C:sta 60 - 70 °C:een, ja samalla savukaasun tilavuusvirta pienenee. 

Savukaasut johdetaan tämän jälkeen pesuvaiheeseen, jossa kierrätetään alkalista 

pesuliuosta. Kuvassa 2 on esitetty savukaasujen pesu- ja lauhdutuslaitteisto. 

 

 
Kuva 2. Savukaasupesuri ja lauhteen käsittely \10\ 
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Pesuvaiheen jälkeen kaasut johdetaan pisaranerottimen kautta erilliseen 

lämmöntalteenottovaiheeseen. Tässä vaiheessa savukaasuja jäähdyttävä pesuvesi 

jaetaan tasaisesti yli täytekappalekerroksen. Lämmennyt pesuvesi pumpataan 

lämmönvaihtimille, joiden avulla lämpö otetaan talteen. Lauhdutuksen jälkeen 

savukaasut johdetaan toisen pisaranerottimen kautta piippuun. \10\ \13\ 

 

 

3 SUUNNITTELU 
 

3.1 Yleistä 

 
Savukaasupesurin suunnittelu aloitetaan prosessisuunnittelusta saatavien 

lähtötietojen perusteella. Lähtötiedot määräävät savukaasujen virtausnopeuksien 

sekä muiden prosessiarvojen perusteella savukaasupesurin eri kokonaisuuksien 

fyysiset mitat. Nämä mitat toimivat lähtöarvoina savukaasupesurin suunnittelussa. 

Suunnitteluun vaikuttaa myös tehdaslayout. \16\ 

 

3.2 Suunnitteluprosessi 

 

Savukaasupesurin suunnittelijalla on käytössään määrittelylomake (data sheet), 

joka määrää pesurin tyypin. Tyypin lisäksi data sheet määrittelee fyysisiä mittoja 

pesurin rakenteelle. Pohjan rakenne, pesusuuttimet, välikartio, tuloyhteiden määrä 

ja pinta-alat sekä muita rakenteellisia seikkoja määrätään data sheetissä. 

Suunnittelijalla on lisäksi käytössä suunnitteluautomaatti, jonka avulla suunnittelija 

saa alustavan mallin savukaasupesurin rakenteesta syöttämällä lähtötiedot 

suunnitteluautomaattiin. \16\ 

 

Prosessisuunnittelija määrittää savukaasupesurin putkiyhteiden koot ja sijainnit. 

Lisäksi prosessisuunnittelija määrää toiminnalliset mitat sekä vaiheiden 

lukumäärän. 
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3.3 Suunnittelumenetelmät 

 
Savukaasupesurin suunnittelussa käytetään suurelta osin SolidWorks 3D-

ohjelmistoa. Lisäksi käytössä on AutoCad-ohjelma, jonka käyttö on vähäisempää. 

SolidWorks-ohjelmisto sisältää osa-, pinta ja kokoonpanomallinnuksen sekä 

ohutlevytoiminnot.  

 

3D-ohjelmien etuja verrattuna 2D-ohjelmistoihin: 

 

- nopeampi suunnitteluprosessi 

- vähemmän suunnitteluvirheitä 

- vähemmän suunnitteluvirheistä aiheutuvia viivästyksiä tuotannossa 

- parempi muutosten hallinta 

- kerran luodun tiedon parempi hyödyntäminen 

- parantunut tiedon jakaminen 

- parempi visuaalisuus 

 

Suunnitteluvirheiden väheneminen ja niiden aikaisempi havaitseminen ovat 3D-

suunnittelun suurimpia hyötyjä. 3D-suunnittelulla päästään eroon erilaisista osien 

yhteensopivuusvirheistä ja työpiirustusvirheistä. 2D-piirustuksiin tehtävät 

muutokset eivät välttämättä päivity kaikkiin projektioihin tai niitä ei ole riittävästi. 

Mitoitus saattaa myös olla puutteellinen tai sitä ei ole tehty oikein. 3D-malli on 

lisäksi 2D-mallia selvästi visuaalisempi. Tämä parantaa tuotteen kokonaiskuvan 

hahmottamista ja siten osaltaan myös vähentää virheiden syntymismahdollisuuksia 

ja tuo mahdolliset virheet helpommin havaittaviksi. 3D-suunnittelussa levityskuvat 

tekee ohjelma, jolloin voidaan syöttää erilaiset työkalutiedot ohjelmaan. Ohjelma 

huomioi työkalut ja laskee taivutusten venymät, jolloin levityskuvasta saadaan 

tarkasti lopullista tuotetta vastaava. Selvä nopeutuminen suunnitteluprosessiin 

saadaan tuoteperheiden suunnittelusta, jolloin samasta mallista voidaan tuottaa 

erikokoisia ja eri komponentteja sisältäviä versioita. \4\ 
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4 VALMISTUSMATERIAALIT 

 

4.1 Käytetyt materiaalit 

 

Savukaasupesureiden valmistukseen käytettävät materiaalit määräytyvät 

prosessisuunnittelun perusteella.  

 

Ohutlevyiksi määritellään kuuma- ja kylmävalssatut teräslevyt, joiden 

materiaalivahvuus on alle 3 mm. Tätä vahvempia levyjä nimitetään levyiksi. Tässä 

työssä tarkastellaan materiaalivahvuuksiltaan 2,5 – 12 mm vahvoja ruostumattomia 

teräslevyjä, haponkestäviä teräslevyjä sekä duplex-teräslevyjä. \7\ 

 

Työssä käsiteltyjen projektien osien valmistukseen käytetään pääasiassa 

seuraavassa listassa esiintyviä materiaaleja. 

 

EN 1.4306, austeniittinen ruostumatonteräs 

EN 1.4362, austeniittis-ferriittinen – teräs (duplex-teräs) 

EN 1.4462, austeniittis-ferriittinen – teräs (duplex-teräs) 

EN 1.4404, austeniittinen haponkestävä teräs 

EN 1.4547, (254 SMO®), austeniittinen haponkestäväteräs 

SS2343-28, austeniittinen haponkestävä teräs 

 
 

Käytetyt materiaalit asettavat omat rajoituksensa valmistusmenetelmille. 

Seostettujen terästen seosaineet aiheuttavat erilaisia rajoituksia terästen käsittelyyn, 

muovaamiseen ja liittämiseen. Hitsausmenetelmät ovat yksi valmistuksen osa-alue, 

jossa materiaalilla on suuri merkitys menetelmää valittaessa.
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4.2 Ruostumaton teräs 

 

Ruostumattomia teräksiä käytetään nimensä mukaisesti kohteissa, joissa tavalliset 

teräkset korrodoituvat. Hapettavissa olosuhteissa teräksen pinnalle muodostuu 

kromiseoksen ansiosta ohut, tiivis passiivikerros, joka estää korroosion etenemisen. 

Suojakerros on hapettavissa olosuhteissa helposti uusiutuva. Standardin mukaan 

ruostumattomissa teräksissä on vähintään 10,5 % kromia. Muita tyypillisiä 

seosaineita ovat molybdeeni, nikkeli ja typpi. \30\ 

 

4.3 Haponkestävä teräs 
 

Haponkestävä teräs on molybdeeniseostettua austeniittista terästä. Molybdeeni 

parantaa pistesyöpymiskestävyyttä ja vaikuttaa suotuisasti hitsattavuuteen. 

Molybdeeniä käytetään seosaineena kromilla ja nikkelillä seostetuissa teräksissä, 

jolloin saavutetaan korkeat myötörajat ja sitkeysarvot. \25\ 

 

4.4 Duplex-teräs 
 

Duplex-teräkset ovat austeniittis-ferriittisiä teräksiä. Austeniittiset ruostumattomat 

teräkset kestävät hyvin korroosiota, mutta niiden lujuus on yleensä vaatimaton. 

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ovat lujia ja niiden jännityskorroosionkestävyys  

on hyvä. Toisaalta ne ovat taipuvaisia vetyhaurauteen ja niiden sitkeys on huono. 

Duplex-teräksissä yhdistyvät sekä austeniittisten että ferriittisten ruostumattomien 

terästen hyvät ominaisuudet hitsattavuuden, muovattavuuden ja korroosionkeston 

osalta. Duplex-teräkset soveltuvat hyvin kohteisiin, joissa teräkseltä vaaditaan 

erinomaista korroosionkestävyyttä yhdistettynä hyviin lujuus- ja 

sitkeysominaisuuksiin. Duplex-terästen tyypillinen käyttöympäristö on 

kloridipitoinen vesi. Yleisimpiä käyttökohteita ovat mm. kemian laitteet ja 

prosessit, paperi- ja selluloosateollisuus sekä paperikoneen osat. \25\ \30\ 
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5 VALMISTUSMENETELMÄT 
 

5.1 Hitsaus 

 

5.1.1 MIG/MAG- hitsaus 

 

MIG/MAG-hitsaus on käytetyin hitsausmenetelmä tällä hetkellä. MIG/MAG-

hitsaus perustuu valokaareen, joka palaa suojakaasun ympäröimänä hitsauslangan 

ja työkappaleen välillä. Sulanut hitsauslanka siirtyy pisaroina hitsisulaan. 

Langansyöttölaite syöttää tasaisesti hitsauslankaa valokaareen. Tämä mahdollistaa 

pitkän katkeamattoman hitsin, verrattuna puikkohitsaukseen, jossa määrämittaisen 

hitsauspuikon takia hitsiin syntyy paljon aloituksia ja lopetuksia. Kuvassa 3 on 

MIG/MAG-hitsauksen prosessi, jossa hitsauslaitteessa itsessään olevan 

langansyöttölaitteiston lisäksi polttimen päässä on vetävä langansyöttölaite. 

Hitsausprosessista käytetään nimitystä MAG-hitsaus, kun käytössä on aktiivinen 

suojakaasu, jolloin suojakaasu reagoi hitsisulassa olevien aineiden kanssa. 

Aktiivinen suojakaasu on yleensä argonin ja hiilidioksidin kaasuseos tai puhdas  

hiilidioksidi. Reagoimaton suojakaasu on yleensä argon, helium tai näiden 

kaasuseos, joita käytettäessä prosessia kutsutaan MIG-hitsaukseksi.  MIG/MAG-

hitsausta käytetään mm. teräsrakenteita, putkistoja, paineastioita valmistavassa 

teollisuudessa sekä ohutlevyteollisuudessa. 

 

Hitsattavan aineen paksuus MIG/MAG-hitsauksessa on tavallisesti 0,7 - 20 mm. 

MIG/MAG-hitsauksen etuihin voidaan lukea jatkuva lisäaineen tuonti, joka 

mahdollistaa katkeamattoman hitsin, hyvä tuottavuus, edullinen lisäaineen hinta 

sekä kuonan tuottamattomuus. Haittapuolina MIG/MAG-hitsauksessa ovat 

suojakaasun arkuus tuulelle, monimutkaisempi laitteisto kuin puikkohitsauksessa ja 

huollon sekä kunnossapidon tarpeellisuus.
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Ruostumattomien terästen MIG/MAG-hitsaus on yleensä MAG-hitsausta, koska 

suojakaasuina käytetään hitsisulan kanssa reagoivia aktiivisia kaasuja. Suojakaasun 

reagointi hitsisulan kanssa parantaa valokaaren vakautta ja pitää sulaneen 

lisäaineen pisarakoon riittävän pienenä. Runsaasti molybdeenilla seostettujen 

austeniittisten haponkestävien terästen hitsauksessa käytetään joskus 

nikkelivaltaisia lisäaineita, joiden hitsauksessa käytetään reagoimattomia kaasuja. 

Hitsaus on tällöin MIG-hitsausta. \5\ 

 

 

 
Kuva 3. MIG/MAG-hitsauksen periaate \27\ 
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5.1.2 TIG-hitsaus 

 

TIG-hitsauksessa valokaari palaa sulamattoman elektrodin ja työkappaleen välillä, 

suojakaasun ympäröimänä. Lisäaine tuodaan hitsisulaan erikseen, kuvan 4 

osoittamalla tavalla. TIG-hitsaus on mahdollista suorittaa myös ilman lisäainetta. 

TIG-hitsauksen tärkeimpiä käyttökohteita ovet ohutseinämäiset, vaativat putkistot 

ja paineastiat. Hitsattavan aineen paksuus on 0,1 - 8 mm. TIG-hitsauksen etuihin 

luetaan mm. lisäaineeton hitsaus, ohuiden aineiden hitsaus, pieni 

jälkikäsittelytarve. Haittapuolina TIG-hitsauksessa ovat mm. arkuus tuulelle, 

arkuus epäpuhtauksille. 

 

 
Kuva 4. TIG-hitsauksen toimintaperiaate \27\ 

 

TIG-hitsausta käytetään runsaasti ohutseinämäisten putkien liitoksissa. 

Levyrakenteissa TIG-hitsauksen käyttö rajoittuu lähinnä ohuimpiin 

levyvahvuuksiin sekä vaativissa kohteissa pohjapalkojen hitsaukseen. TIG-hitsaus 

soveltuu lähes kaikille materiaaleille. Eniten sitä käytetään ruostumattomien 

terästen sekä alumiinin hitsaukseen. \5\ 
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5.1.3 Plasmahitsaus 

 

Plasmahitsauksessa valokaari palaa elektrodin ja työkappaleen tai plasmasuuttimen 

välillä. Tämän lisäksi tarvitaan erillinen suojakaasu. Plasmalla tarkoitetaan sähköä 

johtavaa kaasua. Plasmahitsauksen paras hyöty saavutetaan ruostumattoman 

teräksen hitsauksessa. Tyypillinen aineenpaksuusalue on 3 - 8 mm. Plasmahitsaus 

on hyvin lähellä TIG-hitsausta ohuilla, alle 3 mm materiaalivahvuuksilla, jolloin 

prosessia kutsutaan sulattavaksi hitsaukseksi. Hitsattavan materiaalin vahvuuden 

kasvaessa plasmahitsauksen suurempi energiatiheys mahdollistaa lävistävän 

hitsauksen, jolla saavutetaan syvä tunkeuma ja suuri hitsausnopeus.   

Plasmahitsauksen etuina ovat mm. suuri hitsaus nopeus, hyvä hitsin laatu ja pienet 

muodonmuutokset. Haittapuolia vastaavasti ovat kallis laitteisto (kuva 5), tarkka 

parametrien säätö ja valmistus- sekä sovitetarkkuuksien korkeat vaatimukset. \5\ 

 

 
Kuva 5. Automatisoitu plasmahitsauslaitteisto \11\ 

 

Plasmahitsausta käytetään paljon erilaisten ruostumattomien säiliöiden ja putkien 

hitsaukseen. Ohuilla, alle 8 mm, materiaalivahvuuksilla plasmahitsauksella 

saavutetaan läpihitsaus yhdeltä puolelta ilman juurenavausta. \5\ 
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5.1.4 Laserhitsaus 

 

Laserhitsauksessa lasersäde keskitetään pienelle alueelle, jolloin lämpötila nousee 

riittävän korkeaksi kyeten sulattamaan materiaalia. Myös laserhitsauksessa 

käytetään suojakaasua, jolla suojataan materiaalin hapettuminen. Kuten 

plasmahitsauksessa, myös laserhitsaus mahdollistaa kaksi hitsaustapaa. 

Pienitehoisilla lasereilla tai lasersäteen keskittyessä isolle alalle laserhitsaus on 

sulattavaa hitsausta kuten TIG-hitsaus. Hitsaustehon kasvaessa laserhitsaus 

muuttuu lävistäväksi hitsaukseksi, kuten plasmahitsauksessa. Kuvassa 6 nähdään 

lävistävällä hitsauksella saavutettava syvä tunkeuma ja kapea hitsauspalko. 

Laserhitsaus on mahdollista suorittaa joko ilman lisäainetta tai lisäaineen kanssa. 

 

 
Kuva 6. Laserhitsauksen periaatekuva \18\ 
 

 

Laserhitsauksen etuja ovat suuri hitsausnopeus, jopa useita metrejä sekunnissa, 

pienet muodonmuutokset, suuri tunkeuma ja hyvä hitsin laatu. Haittapuolia ovat 

laitteiston kallis hinta, liitettävien kappaleiden korkeat tarkkuusvaatimukset ja suuri 

tarkkuusvaatimus lasersäteen liikuttelussa.  
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Ruostumattomat teräkset ovat yleisesti erittäin hyvin laserhitsattavia. Tavallisilla 

päittäis- ja pienahitseillä saavutetaan ilman ongelmia liitoksille asetettavat 

tyypilliset vaatimukset. Laserhitsin pieni lämmöntuonti pienentää rakeenkasvua 

verrattuna perinteisiin hitsausmenetelmiin, ja siksi laserhitsin lujuus on lähempänä 

perusaineen lujuutta kuin kaarihitseissä. \3\ 

 

 

5.1.5 Jauhekaarihitsaus 

 
Jauhekaarihitsauksessa valokaari palaa hitsauslangan ja työkappaleen välillä 

hitsausjauheen alla. Valokaari ei ole näkyvä kuten useissa muissa 

hitsausprosesseissa. Hitsausjauhe suojaa sulaa ympäröivän ilman vaikutuksilta. Osa 

jauheesta sulaa muodostaen kuonakerroksen hitsin päälle ja osa jauheesta jää 

irtonaiseksi jauhekerrokseksi hitsin päälle. Sulanut jauhekerros poistetaan hitsin 

päältä hitsauksen jälkeen. Kuvassa 7 on jauhekaarihitsauksen eri komponentit. 

 

 
Kuva 7. Jauhekaarihitsaus \5\ 
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Jauhekaarihitsausta käytetään pääasiassa raskaassa ja keskiraskaassa 

konepajateollisuudessa sekä laivanrakennuksessa hitsattaville teräksille, kuten 

ruostumaton teräs. Jauhekaarihitsausta käytetään pääasiallisesti paksujen 10 - 40 

mm vahvojen materiaalien hitsaukseen, mutta jauhekaarihitsausta voidaan käyttää 

myös tätä ohuempien sekä vahvempien materiaalien hitsaukseen. 

 

 
Kuva 8. Jauhekaarihitsauslaitteisto \11\ 

 

Jauhekaarihitsaus on yleensä mekanisoitua hitsausta. Hitsausliike on yleensä 

koneellinen ja sen voi suorittaa joko hitsauslaite tai työkappale. Kuvassa 8 on 

jauhekaarihitsauslaitteisto, jonka pääosat ovat hitsauslaite, hitsauslisäaineet, 

hitsaustorni sekä pyöritysrullasto. Pyöritysrullastolla saadaan aikaan hitsausliike, 

mikäli hitsaussauma kulkee lieriön ympäri. Hitsaustornin puomilla saadaan aikaan 

lieriön pituussuuntainen hitsausliike. 

  

Jauhekaarihitsauksen etuja ovat hyvä tunkeuma, suuri hitsiaineentuotto, suuri 

hitsausnopeus ja hyvä hitsin laatu. Jauhekaarihitsaus ei synnytä roiskeita, savuja tai 

säteilyä eikä se ole tuulelle arka. Jauhekaarihitsaus mahdollistaa jatkuvan, 

pitkäaikaisen hitsauksen. Haittapuolina jauhekaarihitsauksessa ovat mm. kallis  
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laitteisto, tiukat sovitustarkkuudet, jauheesta syntyvä pöly ja monimuotoisten 

kappaleiden huono hitsattavuus. \5\ \27\ 

 

5.1.6 Puikkohitsaus 

 

Puikkohitsauksessa valokaari palaa hitsauspuikon pään ja työkappaleen välillä. 

Sulaessaan hitsauspuikko tuo hitsisulaan lisäaineen, jonka lisäksi puikon päällyste 

sulaessaan muodostaa kaasuja ja kuonaa, jotka suojaavat hitsisulaa. Tästä syystä 

puikkohitsauksessa ei tarvita suojakaasua. Kuvassa 9 on nähtävissä hitsauspuikko  

ja sen ympärillä oleva päällyste. Puikkohitsausta käytetään laivanrakennuksessa, 

erikoisterästen hitsauksessa, asennuspaikalla hitsatessa sekä ulkohitsauksessa. 

Hitsattavan aineen paksuus on 1 mm:stä ylöspäin. Ainevahvuudella ei ole 

käytännössä ylärajaa. Puikkohitsausta käytetään myös tilanteissa, joissa hitsattava 

materiaali on erikoinen, harvoin hitsattava, ja hitsattavaa on vähän. 

 

 
Kuva 9. Puikkohitsauksen periaate \27\ 

 

Puikkohitsauksen etuja ovat toimivuus kaikissa olosuhteissa ja yksinkertainen 

laitteisto. Puikkohitsauksen huonoina puolina voidaan luetella seuraavat asiat:  
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määrämittainen puikko, kuonan tuotto, puikot arkoja kosteudelle säilytettäessä ja 

huono tuottavuus. \5\ 

 

 

5.1.7 Kitkahitsaus 

 

Kitkahitsauksessa tarvittava lämpö tuotetaan puristamalla liitospintoja vastakkain 

ja pyörittämällä niitä toisiinsa nähden. Tätä perinteistä kitkahitsausta käytetään 

mm. akselien ja tankojen liitosmenetelmänä. Toinen kitkahitsausmenetelmä on 

FSW-hitsaus, jossa käytetään pyörivää työkalua, kuva 10. Työkalussa on profiloitu 

kärkiosa, joka tunkeutuu hitaasti kahden liitettävän kappaleen väliseen railoon. 

Työkalun ja kappaleiden välille syntyy kitkalämpöä, joka pehmentää kappaleita. 

Pehmennyt materiaali työntyy eteenpäin kulkevan työkalun etupuolelta sen taakse, 

jolloin kappaleiden välille syntyy pitävä liitos. FSW-hitsauksen etuja ovat mm. 

suojakaasun ja lisäaineen tarpeettomuus, pienet muodonmuutokset sekä savujen ja 

säteilyn tuottamattomuus. Kitkahitsauksessa materiaalin koostumus ei muutu eikä 

hitsiin ei jää korkeita palkoja, jotka mahdollisesti vaatisivat hiomista. FSW-

hitsausta käytetään tällä hetkellä lähinnä alumiinin hitsaukseen. \27\ \29\ 

 
Kuva 10. FSW-hitsaus \27\ 
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5.2 Leikkaus 

5.2.1 Laserleikkaus 

 

Laserleikkaus on terminen prosessi, jossa osa materiaalista höyrystyy ja osa sulaa. 

Materiaali poistetaan leikkauskohdasta kaasuvirran avulla, kuva 11. 

Laserleikkauksella saavutetaan suurella leikkausnopeudella kapea ja tasalaatuinen 

leikkausjälki. Laserleikkaus jaetaan kolmeen pääryhmään: polttoleikkaus, sulattava 

leikkaus ja höyrystävä leikkaus. 

 

 
Kuva 11. Laserleikkauksen periaate \27\ 

 

Tavallisin laserleikkausmenetelmä on polttoleikkaus, jossa kaasuna käytettävällä 

hapella lisätään energiaa leikkauskohteeseen, tavallisen polttoleikkauksen tapaan. 

Sulattavassa laserleikkauksessa sula poistetaan leikkausrailosta korkeapaineisella 

kaasuvirralla. Tässä leikkausprosessissa leikkauskaasuna käytetään usein typpeä, 

joten prosessia kutsutaan myös typpileikkaukseksi. Sulattavassa laserleikkauksessa  

ainoa lämmönlähde on lasersäde. Höyrystävässä laserleikkauksessa leikkaus 

tapahtuu materiaalia höyrystämällä. Kaasuvirralla puhalletaan höyry pois 

leikkausrailosta. Höyrystävä leikkaus tarjoaa mahdollisuuden ohuiden metallien 

leikkaamiseen erittäin tarkasti. 
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Laserleikkaus voidaan suorittaa yksi-, kaksi-, tai kolmiulotteisena. Esimerkkinä 

yksiulotteisesta laserleikkauksesta voidaan mainita nauhatuotteiden leikkaus. 

Kaksiulotteinen laserleikkaus käsittää tasomaisen levynleikkauksen, kuten kuvassa 

12. Uusimpana mahdollisuutena laserleikkauksen sovellukseen on kolmiulotteinen 

leikkaus. Se mahdollistaa valmiiksi muovattujen levytuotteiden laserleikkauksen 

nivelvarsirobotilla. Kolmiulotteinen laserleikkaus helpottaa reikien ja aukkojen 

paikoittamista, mahdollistaen niiden leikkaamisen jo valmiiksi muovattuun 

kappaleeseen. 

 

 
Kuva 12. Laserleikkaus \27\ 

 

Ruostumattomissa teräksissä olevat seosaineet haittaavat hapettumista ja näin 

vaikeuttavat hapen käyttöä leikkauksessa. Typpileikkauksella saavutetaan 

korkealuokkaisempi leikkaustulos kuin happileikkauksella. Typpileikkauksen 

leikkausrailo on purseeton ja korroosionkestoltaan perusainetta vastaava. 

 

Laserleikkauksen etuja ovat suuret leikkausnopeudet ohuilla materiaaleilla, hyvä 

leikkausjälki ja alhaiset käyttökustannukset. Laserleikkauksen haittoja ovat 

laitteiston kallis hinta ja leikkausnopeuden pieneneminen nopeasti ainevahvuuden 

kasvaessa. \3\ 
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5.2.2 Plasmaleikkaus 

 

Plasmalla tarkoitetaan korkeaan lämpötilaan kuumennettua, osaksi dissosioitunutta, 

osaksi ionisoitunutta, sähköä johtavaa kaasua. Plasma johdetaan polttimesta 

työkappaleeseen, jolloin syntyy valokaari. Plasmaleikkaus on sulatusleikkausta, 

jossa plasmakaaren avulla sulatetaan leikattavaan materiaaliin railo. Plasmalla 

pystytään leikkaamaan metalleja, joita muilla termisillä leikkausmenetelmillä ei 

kyetä leikkaamaan. Kuvassa 13 on plasmaleikkauslaitteisto. 

 

 
Kuva 13. Plasmaleikkauslaitteisto \11\ 

 

Plasmaleikkauksen etuja ovat suuret leikkausnopeudet, noin kaksi metriä 

minuutissa, kapea lämmönvaikutusala ja pienet muodonmuutokset. 

Plasmaleikkauksen haittapuolia ovat laitteiston kallis hinta, leikkausnopeuden 

pieneneminen nopeasti ainevahvuuden kasvaessa ja leikkauspintojen huonompi 

laatu verrattuna laserleikkaukseen. Plasmaleikkausta käytetään pääasiassa 

austeniittisen ruostumattoman teräksen sekä haponkestävän teräksen leikkaukseen, 

johon perinteinen polttoleikkausmenetelmä ei sovellu. \5\ 
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5.2.3 Vesileikkaus 

 

Vesileikkauksessa käytetään suurta painetta, jopa 400 MPa. Paineistettuun veteen 

lisätään metallien leikkauksen yhteydessä abrasiivia, eli hiekkaa, joka hioo 

materiaalia leikattavasta materiaalista, kuva 14. Vesileikkauksen suurin ero muihin 

levynleikkausmenetelmiin verrattuna on, ettei vesileikkauksessa synny lämpöä. 

Vesileikkaus ei näin ollen aiheuta materiaaliin termisiä muutoksia, jolloin 

eliminoidaan teräksen karkeneminen ja muodonmuutokset. 

 

 

Kuva 14. Vesileikkaus \19\ 

 

Abrasiivileikkauksessa vesileikkaus ei ole yhtä nopea leikkausmenetelmä kuin 

plasma- ja laserleikkaus, leikkausnopeuden ollessa noin metri minuutissa. 

Vesileikkauksen jäljiltä kappale ei vaadi jälkityöstöä, vaan on valmis 

asennettavaksi tai jatkokäsittelyyn. Vesileikkauksella voidaan leikata kaikkia 

tunnettuja materiaaleja. \29\ 
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5.2.4 Kaasuleikkaus 
 

Kaasuleikkaus on perinteinen leikkausmenetelmä seostamattomille ja 

niukkaseosteisille rakenneteräksille, kuva 15. Kaasuleikkauksessa leikattava metalli 

kuumennetaan syttymislämpötilaansa ja poltetaan hapen avulla. Hapen avulla 

puhalletaan sulanut metalli pois leikkausrailosta. Toiselta nimeltään 

polttoleikkauksena tunnetussa menetelmässä kuumennuskaasuina käytetään 

asetyleeniä, propaania, metaania tai seoskaasuja. \27\ 

 

 
Kuva 15. Kaasuleikkaus \27\ 

 

5.3 Levynkäsittely 

 
Levynkäsittelyä voidaan helpottaa rullastoilla ja käsittelypöydillä. Erilaisilla 

käsittelypöydillä saadaan kappaleet nostetuksi ja käännetyksi oikeaan asentoon 

hitsausta, kokoonpanoa tai maalausta varten. Käsittelypöydillä pystytään 

lyhentämään kokoonpano- ja hitsausaikoja sekä parantamaan ergonomiaa ja 

turvallisuutta. Kuvassa 16 on käsittelypöytä, jota käytetään avuksi painavan 

kappaleen käsittelyyn hitsauksessa. 
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Kuva 16. Hitsauksessa käytettävä käsittelypöytä \12\ 

 

5.4 Särmäys 

 

Särmäys on yksi levyjen taivutusmenetelmistä. Särmäyksessä levyaihio puristetaan 

haluttuun kulmaan työkalujen välissä. Kuvassa 17 on esitetty särmäyspuristuksessa 

tarvittavat työkalut, painin sekä vastin, joiden väliin levyaihio paikoitetaan. 

Muuttamalla työkalujen muotoa saadaan aikaan erilaisia taivutusmuotoja. 

Särmättävä kappale paikoitetaan ennen jokaisen särmän taivutusta koneen takana 

oleviin takavasteisiin. Särmäyspuristin voi olla joko mekaaninen, hydraulinen tai  

sähkömekaaninen. Tavallisesti särmäyspuristin on manuaalinen, jolloin tarvitaan 

työntekijä särmäämään kappale. Särmäyspuristimiin on myös mahdollista liittää 

erilaisia robottisovelluksia, joilla korvataan työntekijä. \6\ 
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Kuva 17. Särmäyksessä käytettävät perustyökalut \6\ 

 

Rajoittavana tekijänä särmättävän reunan mitalle on särmäyspuristimen 

särmäysvoima. Reunan kaventuessa vaadittava särmäysvoima kasvaa. Erään 

särmäyspuristimen ohjeistus kapeimmalle särmättävälle reunalle: 

 

Käytettävissä olevat vastimen V-aukot eli uraleveydet: 

20 mm, 50 mm, 80 mm ja 125 mm 

Kapein toteutettavissa oleva kappaleen reuna = mmV 5
2
+  

Esimerkkinä 4000 mm leveän, 8 mm vahvan levyn särmäys 20 mm leveällä 

vastimella, murtolujuuden ollessa 550 N/mm2. Särmäyksessä vaadittava 

puristusvoima on 1126 tonnia. Vastimen leveyden kasvaessa 50 mm:iin voiman 

tarve laskee 451 tonniin. Kuvassa 18 oleva 600 tonnin kapasiteetilla varustettu 

särmäyspuristin kykenisi edellisillä arvoilla suoritetussa särmäyksessä 

valmistamaan minimissään 30 mm levyisen reunan kappaleeseen.  \11\ 
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Kuva 18. Särmäyspuristin \11\ 

 

5.5 Levyn pyöristys 

 

Levyn pyöristys on paljon käytetty menetelmä levyrakenteiden valmistuksessa. 

Pyöristyskoneen, toiselta paljon käytetyltä nimeltään mankelin telojen välissä oleva 

levy liikkuu edestakaisin telojen pyöriessä, kuvan 19 mukaisesti. Jokaisella 

ajokerralla telojen keskinäistä asemaa muutetaan. Tällöin levylle muokkautuu 

vähitellen haluttu muoto. Lieriöiden lisäksi pyöristyskoneella voidaan valmistaa 

kartiota, säätämällä taivutustela vinoon. Lieriön pyöreyttä mitataan taivutusmallin 

avulla pyöristyksen aikana.  

 
Kuva 19. Levyn pyöristäminen telojen välissä \2\  
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Taivutettavat materiaalivahvuudet vaihtelevat 0,5 mm:stä 50 mm:iin asti. 

Isokokoiset pyöristyskoneet, joilla paksuja levyvahvuuksia kyetään muokkaamaan, 

ovat varustettuja epäsymmetrisellä telojen sijoituksella. Telojen ollessa 

epäsymmetrisesti toisiinsa nähden voidaan alkutaivutus suorittaa koneellisesti ja 

näin nopeuttaa käsittelyaikaa. Kuvan 20 pyöristyskone on lisäksi varustettu 

aputelalla, joka sijaitsee pyöristystelojen yläpuolella tukien muokattavaa levyä sen 

halkaisijan ollessa suuri. \2\ 

 

 
Kuva 20. Pyöristyskone \11\ 
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5.6 Muovaus 

 

Muovaavalla työstöllä tarkoitetaan yleisesti esim. särmäystä, jossa levyä 

muokataan ilman materiaalin irtoamista. Muovattavan kappaleen geometria 

muodostuu osittain tai kokonaan työkalun geometrian mukaan. Muovauksessa 

käytettävät voimat ovat huomattavan suuria, verrattuna esimerkiksi lastuavaan 

työstöön. 

 

Levynmuovausprosessin suunnittelussa voidaan käyttää hyväksi CAD-ohjelmien 

levittämistyökalua. CAD-ohjelmien levittämistyökaluilla voidaan myös arvioida  

levyn käyttäytymistä muovauksessa. Levynmuovausprosessin suunnittelussa 

voidaan käyttää hyödyksi myös muovauksen simulointia, jossa aihiot ja työkalut 

mallinnetaan elementtimenetelmällä. Simuloinnilla pystytään erittäin luotettavasti 

ennustamaan mm. rypyttymiset ja repeytymiset, ilman kalliita prototyyppejä. \1\ 

 

5.7 Ruostumattomien terästen pintakäsittely 

 

Ruostumattomien ja haponkestävien terästen pintakäsittelyssä hitsatut saumat 

peitataan typpihappoon ja fluorivetyhappoon perustuvilla peittausliuoksilla, jolloin 

poistetaan hitsauksessa syntynyt hapettunut oksidikerros. Kemiallisessa 

peittauksessa tapahtuu hapettumisprosessi, joka liuottaa oksidikerroksen ja oksidin 

alla olevan kromista köyhtyneen kerroksen. Suuret pinnat ja teräsrakenteet 

peitataan ruiskuttamalla peittausliuos käsiteltäviin pintoihin. Yksittäiset 

hitsaussaumat ja pienet pinta-alat peitataan levittämällä siveltimellä peittaustahnaa 

halutulle alueelle. Peittauksen jälkeen rakenne on huuhdeltava vedellä. Huuhtelu 

poistaa teräksen pinnalta peittausainejäämät ja jäämäoksidin. Puhtaaksi huuhtelu on 

erittäin tärkeä suojaavan oksidikalvon uudelleen muodostumista varten.  
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Pintakäsittely on mahdollista suorittaa myös muilla tavoilla. Hiomalla tai 

harjaamalla on mahdollista poistaa hapettunut oksidikerros, käyttämällä puhtaita ja 

vain ruostumattomiin tai haponkestäviin teräksiin aikaisemmin käytettyjä  

hiomavälineitä. Hionnalla tai harjauksella ei kuitenkaan saavuteta 

korroosionkestävyydeltään peittausta vastaavaa lopputulosta. 

 

Hiekkapuhalluksella ja lasikuulapuhalluksella voidaan myös poistaa oksidit ja 

epäpuhtaudet. Puhallusta käytettäessä puhallusaineen on oltava ehdottoman 

puhdasta. Hiekka- tai lasikuulapuhalluksella ei kuitenkaan saavuteta peittauksen 

tasoista lopputulosta. 

 

Yhdistämällä edellä mainitut menetelmät saadaan aikaan erinomainen lopputulos. 

Hitsaussauman hiekkapuhallus tai hionta ja sen jälkeinen peittaus on hyvä 

menetelmä saavuttaa alkuperäinen materiaalin korroosionkestävyys. \27\ 

 

5.8 CNC-ohjaus 

 

CNC-ohjaus on numeraalisesti tietokoneella suoritettavaa koneen ohjausta. CNC 

on lyhenne sanoista Computer Numerical Control. CNC-ohjaus helpottaa 

työskentelyä ja tekee sen turvallisemmaksi. CNC-ohjauksella tuotteen laatu ja 

mittatarkkuus paranevat. Myös materiaalihukka vähenee. CNC-ohjaus on 

nykyaikana käytössä lähes kaikissa konepajateollisuuden sovelluksissa. 

Yleisimmin CNC-ohjausta käytetään eri koneistussovellusten lisäksi esim. laser-, 

plasma- ja vesileikkauksessa. 

 

CNC-ohjauksessa työkalun liikkeet tai työstöradat suunnitellaan tietokoneella, 

CAD-ohjelman avulla. CAD on lyhenne sanoista Computer Aided Design. Halutut 

kappaleet piirretään ensin tietokoneella ja nämä geometriat muutetaan CAM- 

ohjelman avulla CNC-ohjauksen vaatimaan muotoon. CAM on lyhenne sanoista 

Computer Aided Manufacturing.  
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CNC-ohjausta voidaan hyödyntää myös erilaisissa levyntyöstöön tarkoitetuissa 

laitteissa. CNC-ohjattujen levytyökeskusten käyttämisen syitä ovat mm. pienet 

tarkastus- ja mittavälikustannukset, lyhyet kappaleajat ja laskevat  

yksikkökustannukset. CNC-ohjatuilla levytyökeskuksilla pystytään yhdistämään 

useita työvaiheita, jolloin välivarastoja jää pois ja läpäisyaika lyhenee. \29\ 

 

CNC-ohjaus särmäyspuristimessa 

 
Särmäyspuristimessa CNC-ohjauksella voidaan hallita kappaleen paikoitus ja 

taivutuskulma. CNC-ohjatun särmäyspuristimen etuja manuaaliseen verrattuna ovat 

mm. lyhyet asetusajat, lyhyt kappaleaika, parantunut laatu ja vähentyneet virheet. 

 

 

Kuva 21. CNC-ohjattu särmäyspuristin \17\ 

 

Kappaleessa mahdollisesti olevat useat taivutuskohdat ohjelmoidaan CNC-

ohjattuun särmäyspuristimeen, ja se suorittaa jokaisen särmäyksen oikeassa 

järjestyksessä. Tämä edelleen estää manuaalisessa työskentelyssä mahdollisesti 

tapahtuvia virheitä. 
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CNC-ohjatulla särmäyspuristimella voidaan kompensoida erilaiset särmäystyötä 

vaikeuttavat asiat, kuten takaisin jousto, levyn vahvuus, oikaistu pituus ja 

taivutussäde. Kuvassa 19 on CNC-ohjauksella varustettu särmäyspuristin. 

 

 

6 SAVUKAASUPESURIN VALMISTUS 

 
Tutkintotyössä tarkasteltavaksi valittiin kaksi eri projektia. Savukaasupesureista 

toinen oli kokonaan valmistettu ja toinen oli valmistuksen loppusuoralla. Projektit 

valittiin tarkastelun kohteiksi, koska työpiirustukset olivat uusia ja helposti 

saatavissa. Lisäksi projektien valintaan vaikutti niiden erilaiset rakenteet. Tässä 

työssä projekteista käytetään nimityksiä Projekti 1 ja Projekti 2. Työpiirustusten 

sekä valmistuksen aikana otettujen valokuvien avulla opinnäytetyöhön valittiin 

molemmista projekteista eri osakokonaisuuksia, joiden rakenteisiin perehdyttiin 

tarkemmin. Projekteja tarkasteltaessa syntyneiden kysymysten ja ideoiden 

perusteella laadittiin kysymyslista. Se lähetettiin kolmelle eri konepajalle, jotka 

olivat olleet mukana projekteissa tai ovat valmistaneet vastaavia tuotteita (Liite 1). 

Kysymyslistojen purkaminen tapahtui yrityksiin suoritettujen konepajaselvitysten 

yhteydessä pidetyissä palavereissa. Yhden konepajan kohdalla kysymyslistojen 

purku suoritettiin sähköpostilla. 
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6.1 Projektit 

 

6.1.1 Projekti 1 

 
Projektissa 1 on kyseessä voimakattilan savukaasujen puhdistuslaitteisto. Laitteisto 

sisältää kaksi vaihetta, joista ensimmäinen on suunniteltu poistamaan savukaasuista 

kiintoaine mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi osa savukaasujen sisältämistä 

rikkioksidista ja kloorivedystä peseytyy alkaliseen pesuliuokseen. Toisessa 

pesuvaiheessa savukaasuista poistetaan edelleen epäpuhtauksia ja lämmitetään 

kaukolämpövettä erillisissä lämmönvaihtimissa. Savukaasupesurin halkaisija on  

6500 mm ja korkeus 12000 mm. Savukaasupesurin päämitat on lueteltu taulukoissa 

1 ja 2. Tässä työssä käsiteltävissä kohteissa käytetään materiaaleina EN 1.4547-, 

EN 1.4362- ja EN 1.4404-teräksiä tai niitä vastaavia tuotteita. 

 

 

Taulukko 1. Projektin 1 osien päämitat 

 Korkeus  
(mm) 

Halkaisija 
max. (mm) 

Halkaisija 
min. (mm) 

Materiaali-
vahvuus (mm) 

Materiaali 

 
Vaippa 

 
14800 

 
6500 

 
 

 
8-10 

EN 1.4362 
EN 1.4462 
S355J2G3 

Välikartio 1365 6500 5400 5 EN 1.4462 
Pohja 1100 6500 1002 5 EN 1.4462 
Tulokanava  2900  5 EN 1.4547 

 

 

Taulukko 2. Projektin 1 osien päämitat 

 Pituus 
(mm) 

Leveys 
(mm) 

Korkeus. 
(mm) 

Materiaali-
vahvuus (mm) 

Materiaali 

Täytekappale-
kerroksen 
kannatinpalkit 

 
14800 

 
110 

 
250 

 
8 
 

 
EN 1.4404 

Kourut 5685–3730 630–680 185–216 2,5 EN 1.4404 
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6.1.2 Projekti 2 

 

Projektissa 2 on kyseessä voimakattilan savukaasujen puhdistus- ja 

kostutinlaitteisto. Savukaasupesuri sisältää kolme vaihetta, joista ensimmäinen on 

suunniteltu poistamaan savukaasuista kiintoaine mahdollisimman tehokkaasti. 

Lisäksi osa savukaasujen sisältämistä rikkioksidista ja kloorivedystä peseytyy 

alkaliseen pesuliuokseen. Toisessa ja kolmannessa pesuvaiheessa savukaasuista 

poistetaan edelleen epäpuhtauksia ja lämmitetään kaukolämpövettä erillisissä 

lämmönvaihtimissa. Savukaasupesurin halkaisija on n. 5400 mm ja korkeus n. 

10000 mm. Savukaasupesurin päämitat on lueteltu taulukoissa 3 ja 4. Tässä työssä 

käsiteltävissä osissa käytetään pääasiassa materiaaleina EN 1.4362-, EN 1.4404-, 

254 SMO- ja SS2343-28-teräksiä. 

 

 

Taulukko 3. Projektin 2 osien päämitat 

 Korkeus 
(mm) 

Halkaisija 
max. (mm) 

Halkaisija 
min. (mm) 

Materiaali-
vahvuus (mm) 

Materiaali 

Vaippa 10650 5410  5 SS2343-28 
Välikartio 2050 5400 3800 5 EN 1.4462 
Pohja 316,9–100 5400  5-10 EN 1.4362 
Tulokanava  2890 2400 5 SMO 254 

 
 

 

Taulukko 4. Projektin 2 osien päämitat 

 Pituus  
(mm) 

Leveys 
(mm) 

Korkeus. 
(mm) 

Materiaali-
vahvuus (mm) 

Materiaali 

Täytekappale-
kerroksen 
kannatinpalkit 

 
4400–5312

 
110 

 
220 

 
6 
 

 
EN 1.4362 

Kourut 3940–3520   2,5 EN 1.4362 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 38(55) 
Kone- ja tuotantotekniikka, tuotekehitys 
Arto Nokkonen 

 

 

6.2 Konepajaselvitykset 
 

 

Konepajaselvitykset tehtiin alihankkijoina toimiville konepajoille, joille oli 

aikaisemmin lähetetty kysymyslista. (Liite 1.) Kysymyslistaan oli valittu 

savukaasupesureista yksittäisiä kohteita, joihin etsittiin valmistusprosessia 

helpottavia ratkaisuja. Tämän lisäksi listassa oli työpiirustuksien laatuun sekä 

suunnitteluun liittyviä kysymyksiä, huomioon ottaen valmistusprosessi ja 

konepajan toiveet. 

 

Työpiirustukset 

 

Konepajaselvityksissä kävi ilmi, että alihankkijat olivat yleisesti tyytyväisiä 

työpiirustusten laatuun ja niiden merkintöihin. Kuviin jouduttiin harvoin tekemään 

suuria muutoksia. Muutoksia vaatineet kohteet olivat pääasiassa puutteellisia 

hitsausmerkintöjä. Hitsausmerkinnät tulisi merkitä standardin EN 22553 mukaan. 

Usein hitsausmenetelmästä ei ole varmuutta suunnitteluvaiheessa mikä johtuu 

konepajojen erilaisista laitekannoista. Suunnittelussa on mahdotonta valita kaikkiin 

kohteisiin täydelliset hitsausmerkit. 

 

Levykoot 

 

Toinen konepajaselvityksissä esiin noussut asia oli eri levykokojen vaikutus 

suunnitteluun. Mikäli aikaa levyjen hankkimiseen on tarpeeksi, ei levykoolla ole 

suurta merkitystä, vaan levyt voidaan hankkia tarvittavien mittojen mukaan. On 

kuitenkin syytä ottaa huomioon nauha- ja levytuotteiden saatavissa olevat 

vakiokoot. Kylmävalssaamalla valmistettuja nauhatuotteita on saatavissa 12 mm:n 

vahvuuteen asti riippuen teräslajista ja leveydestä. Nauhatuotteiden vakioleveydet 

ovat 1500 mm ja 2000 mm. Tätä vahvemmat tuotteet ovat kuumavalssattuja 

kvartto-levyjä, joiden maksimileveys on tavallisesti 3000 mm. 
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Vakiolevykoot tulee huomioida suunniteltaessa esimerkiksi savukaasupesurin 

vaippaa. Vaipan eri levyjen saumakohdat olisi pyrittävä paikoittamaan siten, että 

hitsattava sauma ei ole alle 200 mm etäisyydellä mahdollisista pesurin sisäosien  

hitsaussaumoista. Hitsattava sauma aiheuttaa aina materiaaliin muodonmuutoksia. 

Välttämällä lähekkäin olevia hitsaussaumoja vaippa säilyttää paremmin muotonsa. 

Vaippa kootaan asettamalla lieriön muotoisia levyrakenteita päällekkäin. Sisäosat 

asennetaan vaipan sisään ennen seuraavan lieriön asennusta. Hitsaussaumoista 

aiheutuva muodonmuutos vaikeuttaa vaipan seuraavien lieriöiden asennusta. 

 

 

6.2.1 Nakkilan Konepaja Oy 
 

Nakkilan Konepaja Oy on perustettu vuonna 1948. Nakkilan Konepaja Oy palvelee 

asiakkaitaan prosessiteollisuuden laitetoimituksissa sekä biopolttoainekäyttöisten 

lämpölaitosten investoinneissa. Asiakaskuntana Nakkilan Konepaja Oy:llä ovat 

mm. kansainvälisesti toimivat metsä-, kemian- sekä öljynjalostusteollisuuden 

yritykset. Nakkilan Konepaja Oy koostuu kahdesta eri liiketoimintayksiköstä, 

Nakkila Works ja Nakkila Boilers, joissa työskentelee yhteensä noin 90 henkilöä. 

\24\ 

 

6.2.2 West Welding Oy 

 
West Welding Oy on Suomen länsirannikolla toimiva konepaja, jossa työskentelee 

noin 100 henkilöä. Liikevaihto vuonna 2006 oli noin 13 miljoonaa euroa. West 

Welding Oy:n asiakkaat ovat tunnettuja koti- ja ulkomaisia teollisuusyrityksiä. 

Yrityksen tuotteet koostuvat pääasiassa paineastioista, lämmönvaihtimista, 

teollisuusputkistoista ja koneikoista. \31\ 
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6.3 Tarkasteltavat tuotteet 

 
Tarkasteltavaksi valittiin molemmista projekteista eri osia, joihin perehdyttiin 

tarkemmin ja pyrittiin löytämään kohteita, joiden valmistettavuutta pystytään 

parantamaan. 

 

6.3.1 Vaippa 
 

Pesurin vaippa valmistetaan haponkestävästä teräslevystä, jonka materiaalivahvuus 

8 - 12 mm. Vaippa valmistetaan mankeloimalla levystä kolme eri lieriön osaa, 

jotka hitsataan pystyasennossa toisiinsa kiinni. Näitä lieriötä päällekkäin 

asentamalla vaipasta kootaan erillään ala- sekä yläosat. Vaipan ala- ja yläosiin 

asennetaan sisäosat vaipan osien ollessa vielä erillään toisistaan. Näin sisäosien 

valmistus ja asennus on helpommin toteutettavissa. Tarvittavien sisäosien 

asennuksen jälkeen vaipan ala- ja yläosat käännetään vaaka-asentoon, jossa 

tapahtuu lopullinen vaipan ala- ja yläosien yhdistäminen sekä putkistojen asennus.  

 

Vaipan suunnittelussa on otettava huomioon saatavissa olevat levykoot. Alle 12 

mm vahvuisia levyjä, riippuen teräslajista ja leveydestä, on saatavissa  

nauhatuotteina. Kylmävalssattujen nauhatuotteiden etu verrattuna 

kuumavalssattuihin kvartto-levyihin on niiden mittatarkkuus sekä pinnanlaatu. 

Nauhatuotteita on saatavissa vakiokokoisina, leveydet 1500 mm ja 2000 mm sekä 

vahvuudet 3, 4, 5, 6, 8, 10, ja 12 mm. Näiden tuotteiden vakioleveydet on 

huomioitava vaipan suunnittelussa. Levykokojen huomioinnilla estetään tarpeeton 

levyhukka sekä levyjen jatkamiset. 

 

Vaippaan vaakasuoraan hitsattu sauma aiheuttaa jokaista 1000 mm:ä kohden 

muodonmuutoksen, joka pienentää vaipan halkaisijaa 1 mm:n. Tämän lisäksi 

hitsaussauma aiheuttaa muitakin muodonmuutoksia. Vaipan muodonmuutokset 

aiheuttavat ongelmia vaipan kokoamisessa. Lieriöiden levyt, joista vaippa kootaan, 

eivät muodonmuutosten jälkeen osu päittäin toisiinsa, ja tämä vaikeuttaa 

kokoonpanoa. Tämän takia suunnittelussa on pyrittävä kiinnittämään huomiota  
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sisäosien asennuskohtiin. Vaipan sisälle hitsaamalla kiinnitettävät osat olisi hyvä 

sijoittaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle vaipan hitsaussaumasta. Tällä 

pienennetään hitsauksen aiheuttamia muodonmuutoksia vaippaan ja säilytetään 

paremmin vaipan haluttu muoto. 

 

Vaipan valmistusprosessiin vaikuttaa oleellisesti vaipan levypaksuus. Ohut vaipan 

materiaali ja suuri halkaisija, joka suurentaa pesurin massaa, aiheuttaa 

hankaluuksia käytettäessä valmistuksessa avuksi pyöristysrullia. Pyöritysrullat, 

kuvassa 22, helpottavat savukaasupesurin lopullista kokoonpanoa, joka suoritetaan 

pesurin ollessa vaakatasossa. Pesurin ollessa pyöritysrullien päällä sitä voidaan 

helposti pyörittää oikeaan asentoon hitsauksen ja kokoonpanon helpottamiseksi.  

 

Mikäli pesurin vaippa on suunniteltu valmistettavaksi esim. 5 mm:n vahvuisesta 

levystä, pyöritysrullat aiheuttavat pesurin kyljen painumisen sisään. 

 

 
Kuva 22. Pyöritysrullat \11\ 

 

Projektissa 2 vaipan levyvahvuus oli 5 mm, joten pesurin pyörittämiseksi 

vaakasuorassa asennossa pesurin päihin tehtiin pyöristystuet joiden avulla vaippa 

tuettiin pyöritysrullille. Projektissa 1 vaippa oli vahvemmasta 8 mm paksusta 

levystä, joka mahdollisti pesurin asettamisen suoraan pyöritysrullille ilman vaipan 

painumista. 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 42(55) 
Kone- ja tuotantotekniikka, tuotekehitys 
Arto Nokkonen 
 

6.3.2 Välikartio 

 

Projektissa 1 välikartio on valmistettu 5 mm vahvasta duplex-teräslevystä. 

Välikartio on 1365 mm korkea ja alaosa halkaisijaltaan 6500 mm. Välikartion 

alaosassa on 30° kulmassa 280 mm korkea kartio, josta välikartio jatkuu suorana, 

halkaisijaltaan 5400 mm:n lieriönä. 

 

Kuvassa 23 näkyvä osan 3 tarve vältetään hitsaamalla välikartio suoraan kiinni 

vaippaan. Osa 3 on koko vaipan ympäri kulkeva 5 mm vahva ja 80 mm leveä levy, 

joka on hitsattu vaippaan ylä- sekä alapuolelta pienahitseillä. Välikartion  

hitsaaminen suoraan kiinni vaippaan vaatii muutoksia välikartion suunnitteluun. 

Välikartion materiaalivahvuutta on syytä kasvattaa, jolloin välikartiosta tulee 

tukevampi ja asennus vaipan sisälle helpottuu. Muutoksella vähennetään kahden 

vaipan ympäri kulkevan hitsaussauman tarve. Nykyisen valmistustavan etuna on 

halkaisijaltaan 120 mm vaippaa pienempi välikartio. Tämä helpottaa välikartion 

asettamista paikalleen hitsausta varten. 

 

 
Kuva 23. Projektin 1 välikartion nykyinen kiinnitys vaippaan 
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Projektissa 2 välikartio valmistetaan viidestä eri osasta. Välikartion yläosassa on 

708 mm korkea lieriö, halkaisijaltaan 3800 mm. Lieriöön kiinnitetään hitsaamalla 

851 mm korkea kartio, jonka alaosan halkaisija on 4790 mm. Kartion alapäässä on 

myös lieriö, pituudeltaan 320 mm ja halkaisijaltaan 4790 mm. 

 

 
Kuva 24. Projektin 2 välikartion kiinnitys vaippaan 

 

Suoran osuuden jälkeen kartio on 166 mm korkea ja alapään halkaisijaltaan 5360 

mm. Välikartion alle hitsataan levy, jonka päälle välikartio hitsataan. Tämä vaipan 

koko kiertävä levy on ulkohalkaisijaltaan 5400 mm ja sisähalkaisijaltaan 5300 mm. 

Levy on kuvassa 24 osa 3. Kaikki välikartion osat valmistetaan duplex-

teräslevystä. Näiden lisäksi kartion alaosaan hitsataan tukiraudat. 

 

Kuten Projektissa 1 myös tässä välikartiossa on mahdollisuus kuvassa 24 näkyvän 

osan 3 poistamiseen. Välikartio voidaan hitsata suoraan vaippaan kiinni, samalla 

tavalla kuin projektissa 1. 
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6.3.3 Täytekappalekerroksen kannatinpalkit 
 

Välikartion kannatinpalkkien profiiliksi tulisi valita lähin mahdollinen valmiina 

tuotteena saatavissa oleva putkipalkki. Palkin valinnassa tulisi huomioida 

konepajan särmäyspuristimen vaatimukset palkin leveyden ja vahvuuden suhteen. 

Valmiin palkin valinnalla saavutetaan mahdollisuus, jossa konepaja voi ostaa 

putkipalkit valmiina tuotteina, mikäli tuotannossa on kiire. Konepajan vaatimukset 

huomioon otettaessa konepajalle jää kuitenkin mahdollisuus valmistaa tarvittavat 

palkit myös itse, jos palkkia ei ole saavilla aikataulun vaatimissa rajoissa. 

 

6.3.4 Kourut 
 

Pesurin kourut ohjaavat pesuveden välikartion reunoille, kuva 25. Ne ovat 2,5 

mm:n vahvuisesta haponkestävästä teräksestä särmäämällä valmistettuja 630 ja 680 

mm leveitä kouruja. Kourujen rakenne on esitetty kuvassa 26. Kourut kiinnitetään 

hitsaamalla 50 mm leveään 6 mm vahvaan hst-teräs levyyn. Kourujen päihin on 

hitsattu 25 mm leveät ”lipat”. 

 

 
Kuva 25. Projektin 1 kourut asennettuna paikoilleen \14\ 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 45(55) 
Kone- ja tuotantotekniikka, tuotekehitys 
Arto Nokkonen 

 

 

Kourujen päät on mahdollista valmistaa kahdella eri tavalla. Kourut voidaan ensin 

särmätä valmiiksi, minkä jälkeen muotoillaan halutun mallisiksi 

kulmahiomakoneella. Toinen tapa on leikata kourut valmiiksi levityskuvan avulla. 

Levityskuvissa kourujen päät on muotoiltu valmiiksi, joten ne ovat särmäyksen 

jälkeen valmiit asennettaviksi. Molempien projektien työpiirustuksissa kourujen 

levyvahvuudeksi oli merkitty 2,5 mm. Levy valitaan nauhatuotteiden vakiokokojen 

perusteella, joten käytännössä levyvahvuudeksi vaihtuu 3 mm. 

 

 
Kuva 26. Projektin 1 kourujen työpiirustus 

 

Kourut voidaan myös leikata valmiiksi esim. plasmaleikkauskoneella oikeaan 

muotoon särmäystä varten. Tätä varten kouruista on tehtävä levityskuvat DWG- tai  

DXF-muodossa. Erillisiä levityskuvia tehtäessä on huomio kiinnitettävä kuvan 

oikeaan mittakaavaan, jonka tulee olla 1:1. Tämän lisäksi levityskuvasta tulee 
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poistaa kaikki ylimääräiset viivat ja varmistua, että muotoviivat ovat 

katkeamattomat. Levityskuvissa on tämän lisäksi hyvä olla muutama tarkistusmitta, 

joista on helppo havaita tärkeimmät mittasuhteet. Kouruja suunniteltaessa tulee 

myös mahdollisuuksien rajoissa huomioida saatavissa olevat levykoot. Kourujen 

levityskuvan määräämän kourun levyn leveyden tulisi olla levyn leveydellä 

jaollinen. Näin vältetään levyn reunaan jäävä hukkaosuus sekä mahdollinen 

hitsaamalla suoritettava levyjen yhdistäminen riittävän leveäksi kourun valmistusta 

varten. 

 

6.3.5 Yhteet 
 

Yhteiden tulo- tai lähtökulmat vaipan kyljestä ovat myös yksi huomioitava asia. 

Savukaasupesurin prosessivaatimukset huomioiden yhteiden asennusta voidaan 

helpottaa yhteessä olevan lyhyen suoran osuuden avulla. Suora osuus ennen yhteen 

lähtökulman alkamista tuottaa yhteen ja vaipan väliin 90° kulman. Mikäli yhteet 

valmistetaan kuvan 27 mukaisiksi, on vaipan aukoittaminen hankalaa. Vaippaan 

valmistettavan aukon pystysivut ovat suoria, mutta vaakasuorista reunoista 

joudutaan tekemään kaarevat. 

 

 
Kuva 27. Vaipan tuloyhde 
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Suunniteltaessa yhteet kuvan 28 mukaisesti niiden tulo- ja lähtökulmat ovat 

vaakasuorassa vaippaan nähden. Tällöin vaippaan valmistettavan aukon tekeminen 

on yksinkertaisempaa. Kuvan 28 mukainen yhde mahdollistaa yksinkertaisemman 

suorakaiteen muotoisen aukon tekemisen vaippaan. Kuvassa 29 on levityskuva 

vaipasta, jossa nähdään aukon muoto, kun yhde tulee vaippaan vinossa kulmassa. 

 
Kuva 28. Vaipan tuloyhteen suora osuus 

 

 
Kuva 29. Levityskuva vaipasta 
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6.3.6 Pohja 
 

Projektissa 1 pesurin pohja on halkaisijaltaan 6500 mm, duplex-teräslevystä 

valmistettu 1100 mm korkea kartio. Duplex-teräslevyn materiaalivahvuus on 5 

mm. Projektissa 2 pesurin pohjana käytetään tasaista pohjalevyä, halkaisijaltaan 

5400 mm. Pohjalevy hitsataan kiinni 10 mm vahvoihin tukilevyihin, kahden asteen 

kulmaan. Tukilevyjen alapäät kiinnitetään hitsaamalla levyyn, jonka ulkohalkaisija 

on 5440 mm ja sisähalkaisija 5280 mm. Pohja valmistetaan duplex-teräslevystä. 

 

Konepajaselvitysten yhteydessä pohjaratkaisut havaittiin valmistuksen kannalta 

toimiviksi ratkaisuiksi. Pohjiin ei ollut tarvetta tehdä muutoksia eikä niissä ollut 

valmistuksen kannalta hankalia rakenteellisia kohtia. 

 

6.3.7 Tulokanava 
 

Tulokanava sijaitsee pesurin alaosassa. Tulokanavan kautta kuumat savukaasut 

ohjataan pesuriin, kuva 30. Projektissa 1 tulokanavan halkaisija on 2900 mm. 

Tulokanavan ympärillä on HE 300 B -palkeista koottu jäykisterakenne, joka on 

hitsattu kiinni pesurin vaippaan. Tulokanavalle puhkaistaan reikä pesurin vaippaan 

siten, että tulokanava saadaan hitsatuksi vaippaan kiinni sisäpuolelta. Tulokanavien 

asennus vaippaan helpottuu mikäli ne suunnitellaan kuten luvussa 6.3.5 (kuvat 27, 

28). 

 

Projektissa 2 tulokanava on kartionmallinen 2787 mm pitkä putki, jonka pesurin 

vaipasta lähtevässä päässä on suora, 962 mm pitkä osuus. Kartion halkaisija 

pienenee 2890 mm:stä 2400 mm:iin, kuva 31. Tulokanava kiinnitetään hitsaamalla 

pesurin vaippaan puhkaistuun reikään siten, että tulokanava pystytään hitsaamaan 

kiinni sisäpuolelta.  
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Kuva 30. Tulokanava kuvattuna pesurin sisältä \14\  

 

 

 

Kuva 31. Tulokanavan työpiirustus 

 

Konepajaselvitysten yhteydessä tulokanavien suunnittelussa ei havaittu ongelmia. 

Tulokanaviin ei ollut tarvetta tehdä muutoksia eikä niissä ollut valmistuksen 

kannalta hankalia rakenteellisia kohtia. 
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7 TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Työn tuloksina syntyi ratkaisuja rakenteellisiin muutoksiin savukaasupesurin 

valmistettavuuden parantamiseksi. Myös mitoitukseen ja työpiirustusten 

laatimiseen löydettiin valmistusprosessin kannalta hyödyllisiä parannuksia. 

Pääasiallisesti työpiirustukset olivat kuitenkin hyviä sekä tuotteet valmistettavissa. 

Työpiirustuksiin löydettiin uudistuksia ja parannuksia, joilla valmistusprosessista 

luodaan yksiselitteisempi ja selkeämpi. Työn tuloksena löytyi kohteita, joissa 

tuotteen valmistettavuutta pystytään parantamaan. Rakenteellisia muutosehdotuksia 

tuli välikartioon sekä yhteisiin. Erilaisia muutosratkaisuja tuli myös 

täytekappalekerroksen kannatinpalkkien valmistukseen sekä erilaisten levykokojen 

huomiointiin. Ottamalla huomioon suunnittelussa tuotteita valmistavien yritysten 

työmenetelmät ja valmistustavat saadaan valmistusprosessiin käytettävää aikaa 

lyhennettyä. Lisäksi virheet ja epäselvyydet valmistusprosessissa vähenevät. 

 

Työn tavoitteena ollut valmistuksen ja suunnittelun yhteistyön parantaminen 

saavutettiin. Konepajaselvitysten avulla saatiin muutosehdotuksia, joilla on 

mahdollista yksinkertaistaa ja nopeuttaa valmistusta. Lisäksi työpiirustuksiin tuli 

tarkennuksia sekä mitoitukseen liittyviä muutoksia. 
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8 YHTEENVETO 

 
Tutkintotyön tavoitteena oli parantaa valmistusprosessin huomioon ottamista 

suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena oli löytää savukaasupesureista kohteita, joiden 

rakennetta voidaan muuttaa tai valmistaa ne toisin valmistusprosessin 

helpottamiseksi. Metso Power Oy:n Environmental Systems -osastolla 

valmistusprosessi tapahtuu alihankintana. Tämä lisää haasteita suunnittelun ja 

valmistuksen yhteistyölle, jota tällä tutkintotyöllä pyritään parantamaan. 

Tutkintotyössä tarkasteltiin jo toteutettuja savukaasupesureja. Niiden 

työpiirustusten ja konepajaselvitysten avulla pyrittiin parantamaan tuotteen 

valmistettavuutta. 

 

Työn tuloksina löydettiin rakenteellisia muutoksia savukaasupesureihin. Näillä 

muutoksilla valmistusprosessista saadaan konepajojen kannalta helpompi ja 

yksinkertaisempi, minkä ansioista säästetään valmistukseen käytettävää aikaa sekä 

kustannuksia. Lisäksi tuloksina saatiin joitakin mitoituksellisia muutoksia sekä 

joitakin täsmennyksiä työpiirustuksiin. Rakenteelliset muutosehdotukset 

huomioimalla savukaasupesureiden valmistettavuutta kyetään parantamaan ja näin 

alentamaan kustannuksia. Tavoitteena ollut valmistuksen ja suunnittelun välisen 

yhteistyön parantaminen saavutettiin. Konepajaselvitysten avulla havaittiin 

kohteita, joita muuttamalla valmistusprosessia kyetään helpottamaan. 
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Liite 1  1/(2) 
 

 

Aihe:  TYÖSTÖMENETELMIEN HUOMIOINTI LEVYTYÖN   

  SUUNNITTELUSSA 

 

Tämän tutkintotyön tavoitteena on löytää asioita, jotka tulisi ottaa huomioon 

levytuotteiden teräsrakennesuunnittelussa, valmistusprosessin helpottamiseksi ja 

mahdollistaen nykyaikaisten työmenetelmien tehokkaan hyödyntämisen. 

Tavoitteena on selkeyttää nykyaikaisten levytyöstömenetelmien, kuten vesi-, laser-, 

ja plasmaleikkaus sekä särmäyksen ja levyn muovauksen vaatimuksia sekä 

mahdollisuuksia. Tavoitteena on parantaa levytuotteiden suunnittelua tuotteita 

valmistavien konepajojen kannalta. 

 

Työssä tarkastellaan jo toteutettujen savukaasupesureiden rakennepiirustuksia, 

joiden avulla pyritään löytämään kohteita, joissa voitaisiin tehokkaammin ottaa 

huomioon levytyöprosessit. 

 

Liitteenä kuvat kouruista ja täytekappalekerroksen kannatinpalkeista. 
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Kysymyslista: 
 
– Onko kourut helpommin valmistettavissa, jos ne valmistetaan mankeloimalla? (tai V-

muoto, tai tasapohjainen kahdella särmäyksellä) 
  
– Täytekappalekerroksen kannatinpalkit, voisiko palkkeja muuttaa valmistuksen 

helpottamiseksi? 
 

– Onko kuvissa mittoja, joita ei mittausmenetelmillä kyetä mittaamaan? Esim. 
kulmamitat, 
tulisiko kaarenpituus olla mukana? 
 

– Hyödyttäisikö levityskuvien lisääminen piirustuksiin valmistusprosessia? 
 
– Voisiko kuljetuksen vaatimukset huomioida jo suunnitteluvaiheessa? 
 
– NDT-menetelmät, ovatko sopivat ja laajuudeltaan riittävät? 

 
– Asettavatko eri hitsausmenetelmät rajoituksia tai antavatko mahdollisuuksia 

suunnitteluun? 
 

– Miten hitsattavat asennussaumat tulisi huomioida suunnittelussa? 
 

– Millaisia muutoksia uudet työmenetelmät ovat aiheuttaneet valmistusprosessiin 
lähiaikoina ja olisiko ne huomioitava suunnittelussa? 

 
– Kuinka paljon puutteita hitsausmerkinnöissä, ovatko riittävät? 
 
– Onko suunnittelu estänyt jotenkin valmistusprosessin kehittämistä? 
 
– Suurimmat ongelmat suunnittelussa valmistuksen kannalta? 
 
– Kuinka paljon muutoksia joudutaan piirustuksiin tekemään? 

 
– Ideoita ja muutos- tai parannusehdotuksia? 

 
Kiitoksia vaivannäöstänne!  
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