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The level of welding automation is very low in aluminium boatbuilding. To maintain competitiveness it is important to raise the level of welding automation and thereby reduce the
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KÄYTETYT LYHENTEET
3D

”3-dimensional” – Kolmiulotteinen

ABS

”Akryylinitriilibutadieenistyreeni” – Kestomuovilaatu

AC

”Alternating Current” – Vaihtovirta

Al

”Alumiini” – Alkuaine

°C

”Celsius-aste” – Lämpötilan yksikkö

CAD

”Computer Aided Design” – Tietokoneavusteinen suunnittelu

CNC

”Computerized Numerical Control” – Tietokoneistettu numeerinen ohjaus

DFA

”Design For Assembly” – Kokoonpanoystävällinen suunnittelu

DFM

”Design For Manufacture/Manufacturing/Manufacturability” – Valmistusystävällinen suunnittelu

DFMA

”Design For Manufacture and Assembly” – Valmistus- ja kokoonpanoystävällinnen suunnittelu

DFWA

”Design For Welding Assembly” – Hitsauskokoonpanoystävällinen suunnittelu

DFX

”Design For X” – X-näkökohdan huomioiminen suunnittelussa

dm3

”Kuutiodesimetri” – Tilavuuden yksikkö

DSM

”Design Structure Matrix” – Rakenteen analysointiin kehitetty menetelmä

Fe

”Rauta” – Alkuaine

FMU

”Flexible Manufacturing Unit” – Joustava valmistusyksikkö

H22

”Alumiinin toimitustila” – Kylmämuokattu ¼ kovaksi ja osittain hehkutettu

H32

”Alumiinin toimitustila” – Kylmämuokattu ¼ kovaksi ja stabiloitu matalassa
lämpötilassa

J

”Joule” – Energian yksikkö
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kg

”Kilogramma” – Painon yksikkö

kWh

”Kilowattitunti” – Energian yksikkö

LUT

”Lappeenranta University of Technology” – Lappeenrannan teknillinen yliopisto

m

”Metri” – Pituuden yksikkö

m2

”Neliömetri” – Pinta-alan yksikkö

m3

”Kuutiometri” – Tilavuuden yksikkö

MFD

”Modular Function Deployment” – Systemaattinen tuotekehitysmenetelmä
modulaaristen tuoteperheiden suunnittelemiseksi

MAG

“Metal Active Gas” – Metallikaasukaarihitsaus aktiivisella suojakaasulla

MIG

“Metal Inert Gas” – Metallikaasukaarihitsaus inertillä suojakaasulla

MIM

“Module Indication Matrix” – Moduulin osoitusmatriisi

mm

”Millimetri” – Pituuden yksikkö

MPa

”Megapascal” – Paineen yksikkö

s

”Sekunti” – Ajan yksikkö

T5

”Alumiinin toimitustila” – Jäähdytetty valmistuslämpötilasta ja keinovanhennettu

TIG

”Tungsten Inert Gas” – Wolframi-inerttikaasukaarihitsaus

QFD

“Quality Function Deployment” – Tuotekehitysmenetelmä, jolla tuotteeseen
kohdistuvat asiakastarpeet muutetaan tuotteen suunnitteluvaatimuksiksi

W

”Watti” – Tehon yksikkö
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1

1.1

JOHDANTO

Työn taustaa

Tämä työ on tehty Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle osana MODUVA-projektia
(Modulaarisuudella tehokkuutta venerunkojen valmistukseen). MODUVA-projekti on jatkoa vuosina 2008-2010 käynnissä olleelle ALVENE-projektille (Alumiiniveneen hitsauksen automatisointi). ALVENE-projektin tavoitteena oli tutkia ja kehittää alumiiniveneen
valmistukseen soveltuvaa robottihitsauksen tekniikkaa ja kartoittaa alumiinin hitsausprosessien teknologiatilannetta. Yksi tärkeä tavoite oli myös tulosten hyödynnettävyys venevalmistuksen ulkopuolelle muuhun alumiinia hitsaavaan teollisuuteen.
ALVENE-projektissa oli saatu selkeä kuva alumiinivenevalmistuksen nykytilanteesta ja
kehitystyön haasteista. Automatisointiaste on alumiiniveneiden valmistuksen toimialalla
matala ja sen nostaminen on ensiarvoisen tärkeää alan kilpailukyvyn ylläpitämiseksi sekä
edelleen parantamiseksi. Automatisointiasteen nostamiseen ja tuottavuuden parantamiseen
on olemassa hyvät edellytykset. Automatisoinnin käytön ja soveltamisen esteitä ei ole olemassa, mutta hidasteita ja käytön osarajoitteita kylläkin.

1.2

Tutkimushankkeen ja yritysten esittely

MODUVA-projektin keskeisimpiä tavoitteita ovat alumiinisen venekonstruktion kehittäminen valmistusystävällisempään suuntaan sekä modulaarisen kiinnitintekniikan kehittäminen. Venerunkojen konstruktion kehittämisessä pyritään hyödyntämään DFMA:n (Design
for Manufacture and Assembly) sekä modulaarisuuden periaatteita. Rungon konstruktiosta
hahmotetaan modulaarisuuteen soveltuvia pääpiirteiltään yhteneviä osakokoonpanoja ja
näiden osakokoonpanojen robotisoituun hitsaukseen kehitetään modulaarinen kiinnitinjärjestelmä. Kiinnittämisessä hyödynnetään mm. itsepaikoittuvien liitosten ominaispiirteitä.
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Tutkimushankkeessa siis robottihitsattavuus ja sen tehostaminen ovat tärkeässä roolissa.
Tätä kautta myös osavalmistustarkkuus on hyvin merkittävä tutkimuskohde. Lisäksi myös
alumiinin hitsauksessa esiintyvien muodonmuutosten hallinta ja ennakointi liittyy läheisesti
robottihitsattavuuteen. Kuvassa 1 on esitetty tutkimushankkeeseen liittyvät asiat.

Kuva 1. Tutkimushankkeeseen liittyvät asiat.
MODUVA-projekti on Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Tekesin sekä neljän yrityksen
yhteinen tutkimushanke. Mukana olevia yrityksiä ovat Kewatec Aluboat Oy, Terhitec Oy,
Promeco Group Oy sekä HT Engineering LTD.
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1.2.1 Kewatec Aluboat Oy
Kewatec Aluboat Oy on Kokkolassa toimiva alumiiniveneiden valmistaja. Yritys valmistaa
7-20 metrisiä huvi- ja työvenekäyttöön soveltuvia alumiiniveneitä. Yritys aloitti toimintansa 1998 ja työllistää tällä hetkellä lähes 20 henkilöä sekä useampia eri alojen alihankintayrityksiä. Suurin osa tuotannosta menee vientiin erityisesti Ruotsiin, mutta yritys on myös
aktiivinen Norjan markkinoilla. Viime aikoina myynti on kasvanut myös Suomessa.

1.2.2 Terhitec Oy
Terhitec Oy:n tuotteisiin kuuluvat alumiinirunkoiset Silver Alufibre TM-veneet, ABSmuoviset Terhi-veneet sekä lasikuituiset Sea Star-veneet. Yhtiö työllistää n. 90 henkilöä
Rymättylässä, Ähtärissä sekä Tukholmassa. Alumiinirunkoiset Silver Alufibre TM-veneet
valmistetaan Ähtärissä. Silver-venemallistoon kuuluu yhteensä 19 eri huvivenemallia pituudeltaan 4,05-7,30 metriä.

1.2.3 Promeco Group Oy
Promeco Group Oy on perustettu vuonna 2009, kun viisi mekaniikka- ja sähköalan järjestelmätoimittajaa yhdistyivät. Promeco Groupin liikevaihto on n. 55 miljoonaa euroa ja
työntekijöitä yrityksessä on 320 henkilöä. Toimipisteitä yrityksellä on Alajärvellä, Kankaanpäässä, Hämeenkyrössä, Seinäjoella, Vaasassa ja Puolassa. Promeco Group Oy valmistaa alumiinituotteita mm. kiskokalustoon, meriliikenteeseen sekä energiateollisuuteen. Alihankintana yritys valmistaa alumiiniveneen runkoja.

1.2.4 HT Engineering LTD
HT Engineering LTD:n toimipaikka on Haapamäellä. Yritys on erikoistunut alihankintapalveluihin. HT Engineering valmistaa korkealaatuisia alumiinirunkoisia HTECH työveneitä ammattikäyttöön. Veneiden valmistuksen lisäksi yritys tarjoaa suunnittelu-, konsultointi-,
kuljetus-, huolto- ja koulutuspalveluita.
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1.3

Työn tavoitteet ja rajaus

Työn tavoitteena on pohjustaa alumiiniveneen rungon suunnittelua modulaariseen suuntaan
siten, että se olisi mahdollisimman pitkälle hitsattavissa robotin avulla. Työssä pyritään
esittämään keinoja, joilla alumiiniveneen rungon modulaarisuutta ja tätä kautta robottihitsattavuutta voitaisiin tehostaa. Lähtökohtana työlle on valmistus- ja kokoonpanoystävällinen suunnittelu, eli DFMA, ja erityisesti alumiiniveneen rungon suunnittelu robottihitsauksen kannalta. Modulaarisuudella käsitetään tässä alumiiniveneen rungon jakamista sellaisiin
osakokoonpanoihin (moduuleihin), jotka on mahdollista hitsata robotilla erikseen ja tämän
jälkeen kasata yhteen robotti- tai käsinhitsauksella.
Työ rajataan käsittelemään alumiinisten vapaa-ajan veneiden sekä työveneiden rungon modulaarista suunnittelua valmistustekniikan kannalta ja tarkemmin robotisoidun MIGhitsauksen kannalta. Työssä tarkastellaan siis alumiiniveneen rungon robottihitsauksen tehostamista erityisesti modularisuuden sekä valmistus- ja kokoonpanoystävällisen suunnittelun kautta.

1.4

Käytetyt tutkimusmenetelmät ja työn suoritus

Työssä tutkittiin robottihitsauksen tehostamista modulaarisuuden avulla. Modulaarisuutta
lähdettiin kehittämään veneen rungon rakenteeseen analysoimalla aluksi nykyisen rakenteen valmistusta ja valmistuksen ongelmakohtia. Uutta modulaarista konseptirakennetta
mietittiin ja suunniteltiin 3D-mallinnusohjelmien avulla. Mallinnuksessa käytettiin Delmia
V5-ohjelmistoon

sisällytettyä

Catia

V5-suunnitteluympäristöä

sekä

SolidWorks-

ohjelmistoa. Mallinnettua modulaarista konseptia testattiin simuloimalla hitsausta Delmia
V5-ohjelmalla. Aluksi mallinnettiin veneen rungon hitsaukseen soveltuva robottihitsaussolu, jonka jälkeen mallinnettu modulaarinen venerunko tuotiin soluun ja luotiin hitsauspolttimelle hitsausohjelma. Simulaatiosta saatiin lopputuloksena hitsausaika, jota verrattiin nykyiseen. Lisäksi simulaation avulla pystyttiin tutkimaan hitsauspolttimen luoksepäästävyyttä.
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2

MODULAARISUUS JA MODULAARISEN SUUNNITTELUN PERIAATTEET

Modulaarisuudelle ja moduulille on useita eri määritelmiä kirjallisuudessa ja monilla tutkijoilla on oma näkemyksensä modulaarisuuteen. Sana moduuli (englanniksi ”module”) on
johdettu latinan kielen sanasta ”modulus”, joka oli klassisen arkkitehtuurin mittayksikkö.
Modulaarisuus alkoi kehittyä 1900-luvun alkupuolella, kun standardisointia ja toiminnallista ajattelua alettiin yhdistää. (Hellström 2005, 17.) Tuolloin modulaarisuutta tuotiin rakennusteollisuuteen siten, että jokainen moduuli oli toiminnallinen osa rakennuksessa. Esimerkiksi keittiö, olohuone tai makuuhuone voitiin tuoda omana osakokoonpanonaan rakennukseen. (Miller & Elgård 1998.)

2.1

Modulaarisuuden määrittely

Monessa yhteydessä modulaarisuuden määrittelyn lähtökohtana on osakokoonpanon toiminnallisuus. Muun muassa Karl Ulrich ja Karin Tung määrittelee modulaarisuuden artikkelissaan ”Fundamentals of Product Modularity” (julkaistu 1991) kahden ominaispiirteen
avulla. Nämä ominaispiirteet ovat: yhteneväisyydet fyysisen ja toiminnallisen rakenteen
suunnittelussa sekä eri osakokoonpanojen keskinäisten vuorovaikutusten minimoiminen.
(Lai & Gerhenson 2008, 803.)
Gunnar Erixonin näkemys modulaarisuudesta on hyvin samankaltainen Ulrichin ja Tungin
kanssa. Hän lisää määritelmään, että modulointi on tuotteen jakamista ”rakennuspalikoiksi”, eli moduuleiksi, joilla on määritellyt rajapinnat ja moduulien luontia ohjaa yhtiön määrittelemät strategiat. Erixon erottaa myös moduulin ja osakokoonpanon toisistaan määrittelemällä osakokoonpanon tulokseksi kokoonpanosuunnittelusta. Kun tuotteen kokoonpanoa
ei voida suorittaa kerralla valmiiksi, joudutaan luomaan osakokoonpanoja. Moduuli puolestaan on tarkoin suunniteltu osakokoonpano, jonka rajapintojen suunnittelussa on kokoonpantavuus otettava huomioon, ja joka on edullista valmistaa ja kasata erillään loppukokoonpanosta. Osakokoonpano ei siis välttämättä ole moduuli, mutta moduuli on usein osakokoonpano. (Erixon 1998, 58.)
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Toiminnallisuus on myös Thomas Millerin ja Per Elgårdin määritelmässä modulaarisuudesta keskeisesti mukana. Teoksessaan ”Defining modules, modularity and modularization”
(julkaistu 1998) he määrittelevät moduulin tärkeäksi yksiköksi, joka itsessään on toiminnallinen osa tuotteessa. Lisäksi moduulilla on standardoidut liittymispinnat, jotka sallivat tuotteen kasaamisen eri yhdistelmin. Modulaarisuus puolestaan on systeemin ominaisuus, joka
liittyy sen rakenteeseen ja toiminnallisuuteen. Modulaarinen rakenne koostuu toiminnallisista yksiköistä, eli moduuleista, joilla on standardoidut liittymispinnat. Tuotteen moduulin
vaihtaminen toiseen muodostaa uuden tuotevariaation. (Miller & Elgård 1998.)
Edellisten määritelmien lisäksi voidaan modulaarisuus käsittää laajemmin pelkän toiminnallisen modulaarisuuden lisäksi tuotteen koko elinkaaren ajan huomioon ottavana modulaarisuutena. Tällöin tuote jaetaan osakokoonpanoihin sen elinkaaren aikaisten prosessien
perusteella. (Lai & Gerhenson 2008, 803.) Näitä elinkaaren aikaisia prosesseja ovat muun
muassa suunnittelu, valmistus, kokoonpano, testaus, kuljetus, jakelu, käyttö, kunnossapito,
uudelleen käyttö, uudelleen valmistus, kierrätys sekä hävittäminen. Ideaalitilanteessa suunniteltu moduuli täyttää kaikkien elinkaaren aikaisten vaiheiden vaatimukset, mutta todellisuudessa tuotteen elinkaaren eri vaiheet vaativat moduuleilta erilaisia ominaisuuksia. Näin
joudutaan tekemään kompromisseja moduulien luomisessa, jotta saavutetaan paras mahdollinen moduulijaottelu tuotteelle. (Gu & Sosale 1999, 388.)
Laajalti modulaarisuus voidaan käsittää järjestelmänä, jonka avulla monimutkaisia tuotteita
ja prosesseja voidaan hallita tehokkaasti. Modulaarisuudella tuotteet voidaan jakaa itsenäisiin osiin, joiden suunnittelu ja valmistus voidaan toteuttaa toisistaan erillään, mutta jotka
toimivat silti yhdistettynä kokonaisuutena. Modulaarisuus on hyödyllistä vain, mikäli modulointi on suoritettu loppuun tarkasti ja yksiselitteisesti. (Baldwin & Clark 1997, 86.)

2.2

Tuotteen modulaarisuus

Tuotteen modulaarisuus voidaan siis ymmärtää laajana käsitteenä, joka kuvaa tuotteen tai
tuoteperheen ominaisuutta muodostaa erilaisia variaatioita. Modulaarisuuden avulla voidaan hallita laajoja kokonaisuuksia helpommin. Tuotteen modulaarisuus voi olla myös kei-
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no saavuttaa erilaisia päämääriä tuotekehityksessä sen eri elinkaaren vaiheiden aikana. Havainnollistava esimerkki tuotteen modulaarisuudesta on esitetty kuvassa 2, jossa auton kokoonpanoa on pyritty yksinkertaistamaan jakamalla auton eri osat omiksi pienemmiksi osakokoonpanoiksi.

Kuva 2. Modulaarisen auton kokoonpano. (Erixon 1998, 129.)
Kuvan esimerkissä omiksi moduuleikseen autosta on jaoteltu useita itsenäisiä pienempiä
osakokoonpanoja ja auton runko toimii ns. alustana, johon muut moduulit ja osat kiinnitetään. Tällaisen tuotteen modulaarisuuden avulla pystytään muun muassa jakamaan työtehtäviä useaan eri pisteeseen ja jopa tiettyjen moduulien valmistaminen voidaan ulkoistaa
kokonaan alihankkijoille. Moduulit voidaan kasata etukäteen tai rinnakkain yhtä aikaa ja
näin lopputuotteen kokoonpano voidaan suorittaa lyhyemmässä ajassa, jolloin toimitusajat
saadaan lyhyemmiksi. Myös erilaisia tuotevariaatioita saadaan helposti liittämällä tuotteeseen eri moduuleja, jotka on suunniteltu sopimaan samoihin rajapintoihin. (Erixon 1998,
128-129.)
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Edellisen esimerkin moduulirakenne on tyypiltään väylämodulaarinen, eli siinä yksi moduuli toimii alustana, johon muut osat kiinnitetään. Muita moduulirakennetyyppejä ovat
komponenttien jakomodulaarisuus, komponenttien vaihtomodulaarisuus, parametrinen modulaarisuus, yhdistelmämodulaarisuus sekä lohkomodulaarisuus. Komponenttien jakomodulaarisuudessa voidaan samaa moduulia käyttää useammassa eri tuotteessa tai samassa
tuotteessa useammassa eri kohdassa. Komponenttien vaihtomodulaarisuudessa tuotteen
tietty moduuli voidaan vaihtaa toiseen, jolloin saadaan uusi tuotevariaatio. Parametrisessa
modulaarisuudessa standardikomponentteja tai eri moduuleja voidaan liittää yhteen parametrisesti muunneltavan komponentin/moduulin kanssa. Lohkomodulaarisuus puolestaan
tarkoittaa sitä, että tuotevariantteja voidaan muodostaa melko vapaasti moduuleista standardoitujen rajapintojen avulla. (Österholm & Tuokko 2001, 10-11.) Kuvassa 3 on havainnollistettu eri moduulirakennetyyppejä.

Kuva 3. Moduulirakennetyypit. (Österholm & Tuokko 2001, 11.)
Tuotteen modulaarisuuden kehittämisen tavoitteena on usein luoda tuotemalli, joka toimii
perustana useille eri tuotevariaatioille. Yleisesti myös oletetaan, että tuotteen modulaarisuuden kehittäminen antaa hyvät edellytykset saavuttaa hyvä tuoterakenne. Monet eri tuo-
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tesuunnittelumenetelmät, -menettelyt ja -työkalut kannattavat tuotteen modulaarisuutta osana tuotekehitystä. Esimerkiksi erilaisissa tuotteen valmistusystävällisyyteen tähtäävissä
suunnittelumenetelmissä neuvotaan kehittämään tuote modulaariseksi. (Erixon 1998, 51.)

2.3

Modulointiin johtavat tekijät

Moduloinnin avulla pyritään hyödyntämään olemassa olevia resursseja mahdollisimman
tehokkaasti, kun useita toisiinsa liittyviä tehtäviä tai ongelmia joudutaan ratkaisemaan tai
valmistetaan useita samankaltaisia tuotteita. Tuotteiden moduloinnilla voidaan saavuttaa
useita käytännön etuja, mutta periaatteessa aina löytyy kolme perustekijää, jotka johtavat
modulaarisuuteen. Näitä perustekijöitä ovat valinnanvaran lisääminen, samankaltaisuuksien
hyödyntäminen sekä monimuotoisuuden vähentäminen. Valinnanvaran lisäämisellä eri moduulivariaatioiden avulla pystytään tarjoamaan tuotteita, jotka sopivat paremmin asiakkaan
tarpeisiin. Samankaltaisuuksien hyödyntämisellä vältetään turhaa suunnittelua, kun koko
tuotetta ei tarvitse suunnitella aina alusta alkaen uudelleen ja saman tuoteperheen tuotteisiin
voidaan käyttää aikaisempaa suunnittelutyötä hyväksi. Monimuotoisuuden vähentämisellä
tuote voidaan jakaa itsenäisiin osiin ja näin jakaa tehtäviä helpommin, jolloin myös usean
moduulin yhdenaikainen valmistaminen on mahdollista. (Miller & Elgård 1998.)

2.3.1 Modulaarisuuden hyödyt
Moduloinnin avulla voidaan standardisoinnin sekä räätälöinnin välille löytää tasapaino ja
näin molempien etuja pystytään hyödyntämään. Perinteisesti yritykset ovat valinneet strategiansa joko massatuotannon (standardointi) tai asiakkaalle räätälöityjen tuotteiden väliltä.
(Miller & Elgård 1998.) Modulaarisen tuoterakenteen avulla voidaan vakioiduilla moduuleilla ja niiden eri variaatioilla luoda asiakkaan tarpeisiin räätälöity tuote. Toisaalta vakioitujen moduulien valmistuksessa päästään paremmin massatuotannon etuihin. (Ahoniemi et
al. 2007, 40-41.)
Monimuotoisuuden vähentäminen ja suurien tuotteiden jakaminen osakokoonpanoihin helpottaa tuotteen käsittelyä ja valmistusta. Valmistus voidaan jakaa useaan työpisteeseen ja
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näin myös mahdollisesti esiintyvät ongelmat voidaan ratkaista yksittäisesti moduulitasolla.
Suurten tuotteiden, kuten esimerkiksi rakennusten ja laivojen, rakenteiden jakaminen osakokoonpanoihin helpottaa tuotteen käsittelyä sekä suunnittelua. (Miller & Elgård 1998.)
Valmistuksen ja kokoonpanon kannalta tärkeimpiä modulaarisuuden etuja on lueteltu seuraavassa (Aarnio 2003, 41-42.):
Yhtäaikainen osakokoonpanojen valmistus on mahdollista kullekin osakokoonpanolle sopivalla valmistustekniikalla.
Toimitusaika lyhenee yhtäaikaisen valmistuksen ansiosta.
Massatuotanto mahdollistuu erillisille osakokoonpanoille standardoinnin seurauksena.
Kokoonpanoaika lyhenee rajoitettujen moduulimäärien sekä selkeiden ja määritettyjen rajapintojen seurauksena.
Erillisten osakokoonpanojen testaaminen on mahdollista erikseen.
Osakokoonpanot on mahdollista valmistaa parhaiten soveltuvassa paikassa ja kuljettaa kokoonpanopaikalle.

Tuotteen laatuun modulaarisuus voi tuoda parannusta, sillä yksittäisiä esivalmistettuja osakokoonpanoja voidaan testata erikseen. Näin mahdolliset ongelmat ja laatupoikkeamat voidaan löytää hyvissä ajoin ennen kokoonpanoa. Lisäksi mahdolliset virheet voidaan paikallistaa tiettyyn moduuliin ja eristää helpommin lopullisesta tuotteesta. (Hellström 2005, 32.)
Tuotteiston moduloinnilla saavutettavista eduista asiakkaan kannalta tärkeimpiä ovat lyhyemmät toimitusajat sekä tuotteiden helpompi huolto ja kunnossapito. Lisäksi varaosien
saanti on yleensä helpompaa modulaarisiin tuotteisiin ja mahdolliset tuotteen päivitykset
sekä erilaiset käyttötarkoituksen laajennukset ovat mahdollisia pienemmillä panostuksilla.
(Pahl et al. 2007, 509.)
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2.3.2 Modulaarisuuden rajoitukset
Modulaarisuus ei välttämättä tuo pelkkää hyvää yritykselle, vaan sen seurauksena joudutaan mahdollisesti tekemään joitakin kompromisseja. Haittavaikutuksia sekä rajoituksia
ilmenee varsinkin huolimattomasti suoritetun moduloinnin seurauksena. Tuotteen suunnittelussa moduulien ja modulaarisuuden suunnittelu määrittelee pitkälti tuotteen teknisiä
ominaisuuksia sekä kokonaismuotoa. Lisäksi koko tuotteen uudelleen suunnittelu voidaan
tehdä vain pitkällä aikavälillä, sillä koko modulaarisen tuotteen suunnittelun kustannukset
ovat korkeat (Hellström 2005, 33-34).
Vaikka tuotteiden moduloinnilla voidaan lisätä asiakaskohtaista räätälöintiä, ei modulaarisilla tuotteilla pystytä kuitenkaan täysin tyydyttämään kaikkia asiakkaan tarpeita. Varioitavuus rajoittuu käytännössä vain ennalta määriteltyjen moduulien eri yhdistelmiin. (Blecker
et al. 2005, 170.) Erityiset asiakkaan toiveet ovat vaikeammin toteutettavissa, mutta toisaalta modulaarinen tuote vaatii lisäsuunnittelua ainoastaan ennakoimattomien tuotetilausten
toimittamisessa (Pahl et al. 2007, 508-509).
Liiallinen modulointi voi aiheuttaa ongelmia tuotteen kehittämisessä sekä päivitettävyydessä, koska osien ja osakokoonpanojen väliset rajapinnat on ennalta määritetty. Lisäksi tuotteen sisään rakennetulla modulaarisuudella voi olla negatiivisia vaikutuksia muihin tärkeisiin tuotteen ominaisuuksiin. (Blecker et al. 2005, 169-170.)
Modulaarinen tuoterakenne tekee tuotteen kehityksestä helpommin ennustettavaa ja monesti yritykset vievät modulaarisuutta niin pitkälle, että mahdollisuudet mullistaviin keksintöihin ja innovaatioihin tuotekehityksessä vähenevät. Lisäksi modulaarisuuden tuoma kehityksen ennustettavuus kasvattaa riskiä, että kilpailijat tuovat markkinoille samankaltaisia tuotteita. (Fleming & Sorenson 2001, 21.)
Modulaarisen tuotteen suunnittelussa usein ylimääräiset kulut lisääntyvät. Moduulien suunnittelu joudutaan tekemään tarkemmin ja yksittäisten osakokoonpanojen testaaminen on
vaikeampaa kuin kokonaisen tuotteen. Myös sopivien komponenttien etsiminen ja osako-
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koonpanojen muodostaminen vie enemmän aikaa. Toisaalta tehokas ja hyvin suunniteltu
modulaarinen tuoterakenne ei sisällä näitä ongelmia. (Blecker et al. 2005, 170.)
Tuotteen paino ja tilavuus ovat yleensä jonkin verran suurempia modulaarisilla tuotteilla
kuin mitä ne olisivat täysin räätälöidyllä ja asiakkaalle suunnitellulla tuotteella. Lisäksi tietyt laadulliset seikat voivat olla heikompia. (Pahl et al. 2007, 509.)

2.4

Modulaarisen tuotteen suunnittelu ja suunnitteluperiaatteet

Modulaarisen tuotteen suunnitteluun on kehitetty useita eri menetelmiä ja näistä ehkä tunnetuimpia ovat MFD- (Modular Function Deployment) sekä DSM-menetelmät (Design
Structure Matrix). DSM-menetelmän kehitteli alun perin Donald Steward 1980-luvun alussa. Kuitenkin vasta 1990-luvulla menetelmä sai enemmän huomiota Steven Eppingerin
työn johdolla. DSM-menetelmä ei ota suoraan kantaa siihen, millainen modulaarisen rakenteen tulisi olla, vaan menetelmä toimii enemmänkin työkaluna muodostettaessa modulaarisia tuoterakenteita. Sillä voidaan siis määrittää, mitkä osat ja elementit ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja näin muodostaisivat yhdessä laajemman moduulin. (Aarnio 2003, 44;
Hellström 2005, 38.)
MFD-menetelmä on systemaattinen tuotekehitysmenetelmä modulaaristen tuotteiden ja
tuoteperheiden kehittämiseen. Menetelmän esitteli Gunnar Erixon 1990-luvun lopulla. Varsinkin Pohjoismaissa se on tullut tunnetuksi ja sitä on sovellettu onnistuneesti useissa teollisuuden tuotekehitysprojekteissa. Menetelmän tarkoituksena on etsiä tuotteelle optimaalinen modulaarinen tuoterakenne ottaen huomioon yrityskohtaiset tarpeet. MFD-menetelmä
keskittyy muun muassa valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden huomioimiseen, kun taas
DSM-menetelmä ei ota näihin kantaa. (Ericsson & Erixon 1999, 29; Aarnio 2003, 44-47.)
Näin MFD-menetelmä soveltuu hyvin myös tässä työssä tarkasteltavaan modulointiin robottihitsattavuuden kehittämiseksi.
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2.4.1 Modular Function Deployment
MFD-menetelmä koostuu viidestä päävaiheesta seuraavasti (Österholm & Tuokko 2001,
18-37):
1) Asiakastarpeiden selvittäminen
2) Teknisten ratkaisujen valinta
3) Modulaaristen konseptien muodostaminen
4) Modulaaristen konseptien arviointi
5) Moduulikohtainen suunnittelu

MFD-menetelmän jokaiseen päävaiheeseen kuuluu useampia työvaiheita ja monesti työvaiheet vaihtelevat aina projektikohtaisesti (Österholm & Tuokko 2001, 18). Vaikka menetelmä on selkeästi esitetty vaiheittain, voi tapauskohtaisesti suunnittelu alkaa tietystä vaiheesta
päättyen tiettyyn vaiheeseen eikä vaiheiden järjestelmällinen läpikäynti ole aina tarpeen.
Tyydyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi useat iterointikerrat voivat olla tarpeen. Menetelmän soveltaminen on siis monesti mietittävä tapauskohtaisesti. (Ericsson & Erixon 1999,
31.)
Ensimmäisessä päävaiheessa selvitetään markkinoiden segmentointi sekä asiakastarpeet.
Asiakastarpeet pyritään muuttamaan suunnitteluvaatimuksiksi käyttäen QFD-analyysia
(Quality Function Deployment) apuna. QFD-analyysissä muodostetaan matriisi asiakastarpeista sekä tuoteominaisuuksista ja näiden välinen suhde arvioidaan painotetusti. (Österholm & Tuokko 2001, 19-20.) Kuvassa 4 on esitetty esimerkki QFD-matriisista.
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Kuva 4. QFD-matriisi, jossa pystyakselilla asiakastarpeet ja vaaka-akselilla suunnitteluvaatimukset. (Österholm & Tuokko 2001, 21.)
QFD-analyysi keskittyy pelkästään asiakastarpeisiin, joten myös teknisempi näkökulma on
otettava huomioon. Toisessa päävaiheessa tuotetta tarkastellaan enemmän toiminnallisuuden pohjalta ja näin pyritään selvittämään parhaat tekniset ratkaisut jokaiselle toiminnolle.
Jokaisen osan merkitys ja toiminnallinen tarkoitus voidaan käydä läpi, jotta kaikkien osien
tarkoitus ja osuus kokonaisuuteen saadaan selvitettyä koko suunnitteluryhmälle. Lopputuloksena tästä vaiheesta saadaan toimintorakenne ja jokaiselle toiminnolle soveltuvin tekninen ratkaisu. (Ericsson & Erixon 1999, 32-34.)
Kolmannessa päävaiheessa teknisiä ratkaisuja analysoidaan modulaarisuutta ohjaavien tekijöiden suhteen. Teknisistä ratkaisuista ja modulaarisuutta ohjaavista tekijöistä muodostetaan MIM-matriisi (Module Indication Matrix), eli moduulin osoitusmatriisi, jolla pyritään
selvittämään järkevimmät moduuliratkaisut suhteessa tuotteen elinkaaren aikaisiin yrityksen toimintoihin. Kuvassa 5 on esitetty esimerkki MIM-matriisista. Tuotteen modulaarisuutta ohjaavat tekijät voidaan jakaa koko tuotteen elinkaaren ajalle yrityksen toimintojen
mukaan. (Ericsson & Erixon 1999, 20-34.) Nämä yrityksen toiminnot sekä modulaarisuutta
ohjaavat tekijät on esitetty taulukossa 1.

24

Kuva 5. MIM-matriisi. (Ericsson & Erixon 1999, 36.)
Taulukko 1. Tuotteen modulaarisuutta ohjaavat tekijät. (Österholm & Tuokko 2001, 14.)
Yrityksen toiminto

Modulaarisuutta ohjaava tekijä

Suunnittelu ja tuotekehitys

Tuoteominaisuuksien siirto seuraavaan tuotesukupolveen
Tekninen kehitys
Tuotteeseen suunnitellut muutokset

Varioituvuus

Tekninen variointi
Ulkonäöllinen variointi

Valmistus

Yhteinen yksikkö
Tuotantoprosessi/organisaatio

Laatu

Erillinen testaus

Alihankinta

Soveltuva toimittaja saatavilla

Myynnin jälkeinen palvelu

Huolto/kunnossapito
Parannus/päivitys
Kierrätys

Neljännessä päävaiheessa muodostettuja modulaarisia konsepteja arvioidaan. Esimerkiksi
vaihtoehtoisten modulaarisien konseptien vaikutusta tuotekehitykseen ja tuotantoon arvioidaan sekä verrataan muodostettuja modulaarisia konsepteja alkuperäiseen ratkaisuun. Myös
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moduulien välisiä rajapintoja arvioidaan ja kehitetään tässä vaiheessa. Näillä rajapinnoilla
on ratkaiseva vaikutus lopputuotteeseen ja erityisesti tuotteiden joustavuuteen sekä moduulien jatkokehitykseen. (Österholm & Tuokko 2001, 30-31.)
Viimeisessä päävaiheessa siirrytään moduulikohtaiseen suunnitteluun. Moduuleja pyritään
parantamaan esimerkiksi DFMA-tekniikoita apuna käyttäen. Kolmannessa vaiheessa käytetyt modulaarisuutta ohjaavat tekijät on otettava tässäkin vaiheessa huomioon. Esimerkiksi
huoltoa tai kunnossapitoa varten muodostettu moduuli tulee suunnitella siten, että se on
helposti irrotettavissa tuotteesta ja myös helposti purettavissa. (Österholm & Tuokko 2001,
37-38.) Samoin tiettyä tuotantoprosessia varten suunniteltu moduuli tulee suunnitella mahdollisimman hyvin vastamaan tuotantoprosessin vaatimuksia. Esimerkiksi robotisoitua hitsausta varten suunniteltu moduuli on oltava robotin ulottuvuuteen nähden sopivan kokoinen
ja lisäksi mm. luoksepäästävyys- sekä railomuotovaatimukset tulee olla robottihitsaukselle
mahdollisimman hyvin soveltuvat.
Viidennen vaiheen yksi tärkeä päämäärä on tuotteen tai koko tuoteperheen osamäärän vähentäminen, koska osamäärä on yleensä merkittävä kustannusten kannalta. Esimerkiksi
materiaali-, työvoima- ja työstökustannukset sekä monet muut näkymättömämmät kustannukset riippuvat hyvin kiinteästi tuotteen tai tuotteiston osien määrästä. (Ericsson & Erixon
1999, 41.) Osien määrän vähentämisessä on otettava huomioon koko tuote tai tuotevalikoima. Jos pelkästään yksittäisen moduulin osien määrä pyritään saamaan mahdollisimman
pieneksi, ei koko tuotteiston osien määrä välttämättä laske. Toisaalta yksittäisen moduulin
osien määrä voi lisääntyä, mutta samalla koko tuotteiston osien määrää voidaan saada vähennettyä modulaarisen rakenteen avulla. (Österholm & Tuokko 2001, 38.)

2.5

Hitsauksen modulointimahdollisuudet

Hitsauksen modulointimahdollisuudet ovat pääasiassa samanlaiset kuin muillakin liittämismenetelmillä. Periaatteet ja vaatimukset ovat käytännössä samat kuin esim. ruuveilla
kasattavassa tuotteessa. Modulaarisuus voidaan hitsauksessa käsittää myös laajemmin siten,
että moduuli voi muodostua esimerkiksi hitsien muodoista ja mitoituksesta, kiinnityksestä
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hitsauskiinnittimeen, standardoidusta mittalukusarjasta tai työmenetelmistä. Näin myös
moduloinnilla saavutettavissa olevat hyödyt ovat moninaisemmat kuin muilla liittämistavoilla kasattavilla tuotteilla. (Similä 1992, 4.)

2.5.1 Modulaarisuus robottihitsauksen kannalta
Tuotteiden valmistettavuus on enenevissä määrin huomion kohteena. Erityisesti käytettäessä robotteja valmistettavuusvaatimukset korostuvat. Suomessa pienet sarjakoot rajoittavat
hitsausautomaation käyttöä ja varsinkin asetusajat nousevat suuriksi pienen sarjakoon myötä. Tuotteiden kehittäminen robottihitsauksen kannalta valmistusystävällisemmiksi on keskeisessä roolissa tulevaisuudessa. (Similä 1992, 4.)
Hitsauksen robotisointi voidaan suorittaa rahalla siten, että rakennetaan tarpeeksi suuri robottisolu, rataa robotin alle sekä lisätään silloitustyöpisteitä, jotta hitsaajat ennättävät silloittaa tuotteita robotin vaatimaa suurta kuormitusta varten. Vaihtoehtoisesti tuotteisto voidaan
moduloida. Kun koko tuotetta ei tarvitse silloittaa kerralla, vaan silloitetaan pienempiä moduloituja osakokoonpanoja, voidaan näin tuotteiden moduloinnilla hitsausrobotille tuleva
kuorma virtauttaa ilman suuria silloitettujen osien välivarastoja, (Similä 1992, 4-5.)
Tuotteiden valmistuksessa pienten sarjakokojen myötä joudutaan usein tuotteet hitsaamaan
käsin, sillä hitsauksen automatisointi ja robotisointi vaativat suurta sarjakokoa, jotta investoinnit kallisiin automatisointilaitteisiin olisivat kannattavia. Pientenkin sarjojen kohdalla
voidaan hitsauksessa siirtyä paremmin robotisoituun tuotantoon moduloinnin myötä, kun
modulaarisuus lisää samankaltaisuuksia ja standardiosien määrää. Näin robotilla hitsattavien osakokoonpanojen sarjakokoa saadaan kasvatettua ja investoinnit robottiin jakautuvat
tasaisemmin, jolloin robotin kustannuksen vaikutukset yksittäiseen tuotteeseen jäävät pienemmiksi. (Lempiäinen & Savolainen 2003, 84.)
Luoksepäästävyys on yksi tärkeä huomioon otettava kohta hitsauksen robotisoinnissa. Varsinkin kotelomaisten kappaleiden luoksepäästävyydessä esiintyy vaikeuksia sisäpuolisten
hitsien hitsaamisessa. Tällöin ei välttämättä ole järkevää hitsata kaikkia hitsejä yhdellä
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kiinnityksellä. Rakenne voidaan jakaa osakokoonpanoihin, jolloin luoksepäästävyys paranee ja myös sisäpuoliset hitsit ovat hitsattavissa robotilla. Tosin rakenteesta ja hitsaustyökierrosta voi tällöin tulla jonkin verran monimutkaisempi. (Lempiäinen & Savolainen 2003,
91.)
Vaikka robottihitsausta ei välittömästi oltaisi ottamassakaan käyttöön, on tuotteiston modulointi yleensä kannattavaa. Modulointi ei hitsaustyössä ole sidottu pelkästään korkeaan teknologiaan, vaan myös alemmilla teknologiatasoilla moduloinnista on hyötyä. Kun rakenteiden yhdenmukaistaminen on kertaalleen suoritettu, on tuotteisto helpompi siirtää tulevaisuudessa hitsattavaksi robotilla. Helposti robotilla hitsattava tuote on myös helppo hitsata
käsin. (Similä 1992, 5.)

2.5.2 Liitosmuotojen, mittojen ja osien geometrioiden modulointi
Modulointia ja modulaarisuuden periaatteita ei tule soveltaa ainoastaan valmistettavien
tuotteiden rakenteellisiin osiin. Hitsauksen ja erityisesti robotisoidun hitsauksen kannalta
olisi edullista ulottaa modulointi ja standardointi myös hitsin liitosmuotoihin, railogeometrioihin, levynpaksuuksiin, a-mittoihin, hitsausparametreihin sekä hitsausaliohjelmiin. Näin
saadaan vähennettyä parametrikokeiden määrää sekä erilaisten hitsauskiinnittimien tarvetta
ja myös robotin parametritaulukoiden lukumäärä on helpommin hallittavissa. (Lempiäinen
& Savolainen 2003, 84-85.)
Hitsausrobotin luoksepäästävyys on helpommin tarkasteltavissa ja ennakoitavissa, kun osakokoonpanoja, levynpaksuuksia sekä railogeometrioita standardoidaan. Myös robotin ohjelmointiaika lyhenee a-mittojen, hitsausparametrien sekä hitsausaliohjelmien moduloinnilla ja standardoinnilla. Koska osakoonpanot ovat moduloinnin seurauksena samankaltaisia,
eri osakokoonpanojen valmistukseen on järkevää luoda omia valmistussoluja. Esimerkiksi
tietyille moduuleille kannattaa luoda oma robottihitsaussolu, koska moduloinnin seurauksena samankaltaisten osakokoonpanojen sekä yhtenevien hitsien ja railogeometrioiden määrä on suuri verrattuna perinteiseen osa osalta kokoonpantavaan tuotteeseen. (Lempiäinen &
Savolainen 2003, 84-85.)
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3

ROBOTTIHITSAUS JA SEN TEHOKKUUS

Robottihitsauksessa yleisin käytetty robottityyppi on kiertyvänivelinen robotti. Tärkeimpiä
robotin ominaisuuksia hitsauksen kannalta ovat ratatarkkuus, toistotarkkuus sekä nopeus.
Lisäksi on huomioitava, että robotin kuormankantokyky riittää liikuttelemaan hitsauspoltinta ja hitsauskaapeleita sekä muita mahdollisia lisävarusteita. (Hiltunen & Naams 2000, 20;
Cary & Helzer 2005, 315.) Ratatarkkuus tarkoittaa nimellisen liikeradan ja saavutettujen
liikeratojen keskiarvojen suurinta eroa liikkeelle kohtisuorissa suunnissa. Toistotarkkuus
puolestaan ilmaisee robotilla saavutettujen keskimääräisten asemien eron nimellisestä asemasta, kun liikettä toistetaan nimelliseen kohdeasemaan. (Kuivanen 1999, 178-185.) Hitsaussovelluksissa robotin ratatarkkuus on huomattavasti merkityksellisempi kuin toistotarkkuus, koska toistotarkkuudessa saavutetaan nykyisin riittävä taso. Ratatarkkuuden määrää ratkaisevasti käytetty robottiohjain ja erityisesti sen laskentateho. (Hiltunen & Naams
2000, 20.) Robotin nopeus on oltava soveltuva valittuun hitsausmenetelmään. Pienin mahdollinen nopeus tulee soveltua siis hitsausnopeuteen ja suurinta nopeutta tarvitaan hitsauspolttimen siirtymisiin silloin, kun ei hitsata. (Cary & Helzer 2005, 315.) Robottien ominaisuuksien arvoja on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2. Robottien ominaisuuksien arvoja. (Pires et al. 2006, 23.)
Ominaisuus

Arvo

Toistotarkkuus

> 0,03 mm (0,1 mm on yleinen)

Nopeus

< 5 m/s

Kiihtyvyys

< 25 m/s2

Kuormankantokyky

2-750 kg

Paino/kuormankantokyky

30-40

3.1

Robotin ulottuvuus

Robottien ulottuvuus vaihtelee riippuen käytettävän robotin mitoista. Tavanomaisilla nivelvarsiroboteilla on kuusi liikkuvaa akselia, joten robotin käsivarressa olevan hitsauspoltti-
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men saa mihin tahansa pisteeseen ja poltin voi olla missä asennossa tahansa robotin työalueella. Tyypillisen hitsausrobotin työalue ulottuu n. 2 metriin. Robotin ulottuvuutta voidaan
parantaa paitsi lisäämällä robotin geometrisia mittoja myös asentamalla se lineaariradalle.
(Pashkevich 2009, 1036.) Kuvassa 6 on esitetty tyypillisen nivelvarsirobotin työalue sivusta
katsottuna.

Kuva 6. Tyypillisen nivelvarsirobotin työalue sivusta päin kuvattuna. (Kuivanen 1999, 14.)
Erilaisilla kappaleenkäsittelylaitteilla voidaan edelleen parantaa robotin ulottuvuutta ja
luoksepäästävyyttä. Hitsauksessa polttimen tulee olla tietyssä asennossa hitsattavaan railoon nähden, jolloin hitsausrobotin käsivarrelta ja ranteelta vaaditaan erilaisia asentoja.
Tämä rajoittaa robotin työaluetta varsinkin, jos hitsattava kappale on kiinnitetty kiinteään
hitsauskiinnittimeen. Erilaisilla pyörityspöydillä ja käännettävillä kiinnitystasoilla mahdollistetaan parempi robotin ulottuvuus sekä luoksepäästävyys ja näin railot pystytään hitsaamaan optimaalisessa asennossa. Robottihitsaukseen soveltuvilta kappaleenkäsittelylaitteilta
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vaaditaan parempaa tarkkuutta kuin käsinhitsauksessa. Lisäksi käsittelylaitteen tulisi olla
ohjattavissa robottiohjaimella, jolloin robottia ja käsittelylaitetta voidaan yhdessä hyödyntää parhaiten. (Cary & Helzer 2005, 299-300.)

3.2

Robottihitsauksen edellytykset

Robotisoidun hitsauksen laatuun vaikuttavat tekijät määräytyvät pääasiassa hitsausta edeltävissä työvaiheissa, koska hitsauksen robotisoinnin seurauksena itse hitsauksen laatu saadaan vakioitua. Näin robottihitsaus asettaa tiettyjä vaatimuksia hitsausta edeltäviin työvaiheisiin, joita ovat esimerkiksi materiaalin puhtaus, varastointi, esikäsittely, osien ja railojen
valmistustarkkuudet sekä esikasaus. Vaatimukset ovat pääsääntöisesti samoja kuin käsinhitsauksessa, mutta robottihitsauksessa voi pienetkin poikkeamat aiheuttaa suuria ongelmia,
joten vaatimukset ovat näin tarkempia ja niiden valvontaan tulisi kiinnittää huomiota.
(Veikkolainen 1998, 26.)

3.2.1 Materiaalien puhtaus
Materiaalin pinnalla olevat epäpuhtaudet, kuten lika ja etenkin alumiinilla esiintyvä oksidikalvo, vaikeuttavat valokaaren sytytystä sekä aiheuttavat häiriöitä hitsauksen aloituksessa.
Kaaren sytytyksessä tapahtuvat häiriöt aiheuttavat suurimman osan robottien toimintahäiriöistä, joten pintojen puhtauteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Railonhaku on myös
toiminto, joka saattaa häiriintyä epäpuhtauksien takia. Robottiohjaimelle voi välittyä väärää
tietoa, kun sähköiseen kontaktiin perustuva railonhaku ei epäpuhtauksien takia tunnista
levyn pintaa. (Veikkolainen 1998, 27.)

3.2.2 Robottihitsaukseen soveltuvat railomuodot
Onnistuneen robottihitsauksen perusedellytyksenä on riittävä railon valmistustarkkuus. Railogeometrioiden ja -tilavuuksien eroavaisuudet ovat merkittävämpiä robottihitsauksen kannalta kuin esimerkiksi railon sijaintivirheet. (Veikkolainen 1998, 27.) Robottihitsaukselle
edullisimmat liitokset ovat piena- ja päällekkäisliitokset. Näiden liitosmuotojen toleranssi-
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vaatimukset voivat olla jopa viisi kertaa väljemmät kuin päittäisliitoksella. (Ahola 1988,
13-28.) Kuvassa 7 on esitetty railon toleranssivaatimukset päittäis- ja pienaliitoksille robottihitsauksessa 2-10 mm levynpaksuusalueella.

Kuva 7. Railon toleranssivaatimukset robottihitsauksessa päittäis- ja pienaliitoksille. (Ahola
1988, 27.)
Liitosmuodoista nurkka- ja päittäisliitokset voivat olla hankalia robottihitsauksen kannalta
ja niitä tulisi välttää, sillä niiden toleranssivaatimukset ovat tiukemmat muihin liitosmuotoihin nähden. Lisäksi nurkkaliitoksen läpipalamisriski on suuri. Nurkkaliitosten muuttaminen T-liitoksiksi tai päittäisliitosten muuttaminen piena- tai päällekkäisliitoksiksi on yleensä kannattavaa, koska tällöin osien sovittaminen on helpompaa eikä railo vaadi yhtä suurta
tarkkuutta. (Ahola 1988, 13-28; Hietikko 2007, 48.) Jos päittäisliitoksia kuitenkin käytetään, tulisi huomioida eri railomuotojen vaatimat toleranssit ja näin esimerkiksi V-railoja
tulisi suosia I-railojen sijasta (Veikkolainen 1998, 27).

3.2.3 Osanvalmistustarkkuus
Hitsattavat osat kiinnitetään yleensä epäsuorasti, eli kiinnitys tapahtuu muista kuin railopinnoista. Näin osan mittojen tulee olla niin tarkat, että paikoitus onnistuu vaaditulla tark-
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kuudella ilman suoraan railosta tapahtuvaa kohdistamista. (Ahola 1988, 28.) Alumiinin
robotisoidussa MIG-hitsauksessa tyypillisillä liitosmuodoilla ilmaraon tulee olla alle 1 mm,
jotta saavutetaan hyväksyttävä hitsi. Paikoitustarkkuus ja tätä kautta osanvalmistustarkkuus
ovat merkittävässä roolissa, kun alumiinin hitsausta robotisoidaan. (Hiltunen 2010b.)
Hitsattavat tuotteet valmistetaan usein levyosista, jotka puolestaan valmistetaan leikkaamalla. Näin osanvalmistustarkkuuteen suurin vaikutus voidaan katsoa olevan valittavalla leikkausmenetelmällä. Perinteisesti alumiinista valmistettuja levyosia on leikattu plasmaleikkauksella ja muita soveltuvia menetelmiä ovat laserleikkaus sekä vesisuihkuleikkaus (Raakaainekäsikirja 2002, 205). Taulukossa 3 on esitetty plasma- ja laserleikkausmenetelmien
tarkkuuksia sekä leikkausuran leveyksiä.
Taulukko 3. Plasma- ja laserleikkausmenetelmien tarkkuuksia sekä leikkausuran leveyksiä.
(Mattila & Lakso 1997, 29)
Tavallinen plasma- Hienosuihkuplasmaleikkaus
leikkaus
Tarkkuus
Leikkausuran leveys

Laserleikkaus

0,8 mm

0,3 mm

0,08 mm

2 mm

1 mm

0,15–0,5 mm

Plasmaleikkauslaitteistolla on laserleikkauslaitteisiin verrattuna pienet pääoma- ja käyttökustannukset. Tavanomaisella plasmaleikkauksella leikkaustulos jää heikoksi, sillä leikkauspinnat ovat vinot sekä pintojen yläsärmään muodostuu pyöristys. Leikkauspintoihin tulee
myös syviä uurteita sekä jäysteen muodostuminen on voimakasta. Plasmaleikkauksesta on
kehitetty hienosädeplasma-menetelmä. jossa plasmasuihkun tarkemmalla hallinnalla saavutetaan kapeampi leikkausrailo sekä reunasta muodostuu suorakulmaisempi. Leikkauslaatu
on hienosädeplasmalla erinomainen ja lähes vastaava kuin laserleikkauksessa. (Mattila &
Lakso 1997, 7-16.)
Laserleikkauslaitteiston pääoma- sekä kunnossapitokustannukset ovat korkeat verrattuna
muihin termisiin leikkausmenetelmiin, mutta myöhemmissä vaiheissa on mahdollista saavuttaa kustannusetuja suunnittelun kautta. Laserleikkauksen etuina ovat suorat leikkauspin-
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nat, vähäinen jäysteen muodostuminen sekä tarkka leikkausjälki. Laserleikkaus soveltuu
monille materiaaleille, kuten metalleille, muoveille, keraameille ja komposiiteille. (Mattila
& Lakso 1997, 17.) Alumiinin leikkausta rajoittaa säteen heijastuminen ja lämmönjohtuminen, joten leikattavat paksuudet ovat alle 10 mm (Raaka-ainekäsikirja 2002, 206).
Vesisuihkuleikkausta voidaan pitää laserleikkausta täydentävänä menetelmänä, koska menetelmällä pystytään leikkaamaan huomattavastikin paksumpia materiaaleja sekä materiaaleja, joita laserilla on hankalaa tai mahdotonta leikata. Alumiinia menetelmällä voidaan
leikata useiden kymmenien ja jopa satojen millimetrien paksuuteen asti. Menetelmällä saavutetaan niin hyvä pinnanlaatu, että se tarvitsee vain hyvin harvoin jälkikäsittelyä. Vesisuihkuleikkauksessa ei tuoda ollenkaan lämpöä, jolloin termisiin leikkausmenetelmiin
nähden saavutetaan etuja, kun lämpövyöhykettä ei muodostu ollenkaan. Näin muodonmuutoksia ei esiinny ja leikkausjälki on erinomainen ja käytännössä purseeton. Leikkausuran
leveys on tyypillisesti 1-3 mm. (Mattila & Lakso 1997, 49; Raaka-ainekäsikirja 2002, 207.)

3.3

Robottihitsauksen tehokkuus ja tehostamiskeinot

Hitsausrobottien tehokkuutta voidaan mitata monilla erilaisilla tunnusluvuilla. Tällaisia
tunnuslukuja voivat olla esimerkiksi kaariaikasuhde, automaattisen työkierron osuus työajasta, sulatusteho ja tasaisesta laadusta saatava laatuetu. Näitä tunnuslukuja ei pidä lähteä
seuraamaan yksittäin vaan niitä tulisi tarkastella kokonaisuutena. Hitsauksen robotisoinnilla
ei välttämättä päästä aivan samanlaisiin tehokkuuden nostoihin kuin esimerkiksi erilaisilla
kappaleenkäsittelylaitteilla, koska käytettävä hitsausprosessi määrää pitkälti hitsauksen
aikaisen liikenopeuden, mutta toisaalta robottien avulla voidaan paremmin hyödyntää suurtehohitsausprosesseja. (Veikkolainen 1998, 28; Veikkolainen 1999, 4.)
Kokonaisuutena robotin tehokkuutta voidaan mitata esimerkiksi tuotteen tuotantoajan pituutena, eli läpimenoaikana. Näin robotin tehostamiskeinot voidaan jakaa automaattiseen
työkiertoon ja odotusaikoihin kohdistuviin toimenpiteisiin. Automaattiseen työkiertoon
kohdistuvia toimenpiteitä ovat muun muassa sulatustehon nosto ja aistinnan tehostaminen.
Odotusaikoihin kohdistuviin toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi ohjelmoinnin tehostami-
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nen, valmistusystävällisyyden kehitys, tuotannon suunnittelu, työlaitteiden kehitys ja työaikajärjestelyt. (Veikkolainen 1999, 4-5.)

3.3.1 Kaariaikasuhde
Kaariaikasuhde on siis yksi tunnusluku, jolla robottihitsauksen tehokkuutta voidaan mitata.
Kaariaikasuhde ilmaisee valokaaren paloajan suhteessa koko hitsaukseen kuluvaan aikaan.
Kaariaikasuhde on hyvin epämääräinen käsite ja se tulisi selvittää aina tapauskohtaisesti
yrityksessä. Tyypillisesti kaariaikasuhde on käsin hitsauksessa 10-30 %, kun mekanisoinnilla ja robotisoinnilla voidaan päästä 70-90 %. (Lukkari 2008, 12-13.)

3.3.2 Sulatustehon nosto
Robotisointi mahdollistaa suurempien tehoalueiden hyödyntämisen hitsauksessa verrattuna
käsin hitsaukseen. Siirtymällä tuottavammalle tehoalueelle voidaan sulatustehoa nostaa
jopa useita kertaluokkia. Erilaiset häiriöt ja virheet voivat kuitenkin lisääntyä sulatustehon
noston seurauksena ja saavutetut edut voidaan näin menettää, joten sulatustehon nostossa
tulee olla varovainen. (Veikkolainen 1999, 5.)
Sulatustehoa voidaan edelleen nostaa erilaisilla MIG-hitsauksen kehitysversioilla. Alumiinille soveltuvia MIG-hitsauksen kehitysversioita ovat esimerkiksi suurenergia-MIGhitsaus, Tandem-MIG-hitsaus, Rapid Arc -MIG-hitsaus sekä AC-MIG-hitsaus. Suurenergia-MIG-hitsauksessa käytetään paksua lisäainelankaa (jopa 6 mm) ja hitsausvirta voi suurimmillaan olla yli 1000 A. Tandem-MIG-hitsauksessa käytetään kahta hitsauslankaa samanaikaisesti ja molemmilla on oma virtalähteensä. Rapid Arc -MIG-hitsauksessa suurilla
hitsausvirroilla tapahtuva lisäaineen siirtymä pakotetaan tapahtumaan oikosulkeutuvina
pisaroina suuren langansyöttönopeuden avulla ja näin pyritään lisäämään hitsausnopeutta.
AC-MIG-hitsauksessa puolestaan saadaan vaihtovirran avulla samalla hitsausvirralla tuotettua enemmän hitsiainetta kuin mitä tasavirralla hitsattaessa saataisiin. (Lukkari 2001, 132136.)
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3.3.3 Aistinnan tehostaminen
Tehokkaan robottihitsauksen perusedellytyksenä on toimivan anturoinnin käyttö. Anturoinnin mahdollisuudet ja rajoitukset on myös tiedostettava jo tuotesuunnittelussa, koska pienillä rakenteellisilla muutoksilla voidaan valmistettavuutta muuttaa merkittävästi. (Veikkolainen 1998, 27.) Hitsauksen robotisoinnissa pyritään käsinhitsaajan toiminnot automatisoimaan mahdollisimman pitkälle, joten robotti tarvitsee aisteja toteuttaakseen samanlaista
säätöä kuin käsinhitsaaja tekee. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että robotin hitsauspään
läheisyyteen asennetaan erilaisia antureita, jotka tarkkailevat joko hitsausrailoa tai suoraan
hitsaustapahtumaa. Anturit välittävät tiedot hitsaustapahtumasta laitteen ohjausjärjestelmälle, joka mukautuu kulloiseenkin tilanteeseen ja korjaa hitsauspään asemaa tai hitsausparametreja. (Jernström 1997, 39.)
Automatisoitua hitsausprosessia voidaan hallita erilaisilla seurantamenetelmillä, jotka ovat
joko mekaanisia, sähkömekaanisia, jännitteeseen perustuvia, induktiivisia, kapasitiivisia tai
optisia. Mekaaninen ja sähkömekaaninen seuranta perustuu kosketukseen työkappaleen ja
mitta-anturin välillä ja ohjaus tapahtuu joko hitsausrailosta tai sen suuntaisesta ohjauspinnasta. Jännitteeseen perustuva menetelmä toimii siten, että hitsattaessa vakiovirtavirtalähteellä työkappaleen ja hitsauspolttimen etäisyyden muuttuessa myös kaarijännite
muuttuu vastaavasti. Hitsauksen aikana mitataan kaarijännitettä ja mikäli se muuttuu, ohjausyksikkö korjaa polttimen korkeutta pitäen kaarijännitteen vakiona. Induktiiviset menetelmät perustuvat anturin ja työkappaleen välisen etäisyyden sekä anturin ulostulojännitteen
väliseen riippuvuuteen. Kapasitiiviset menetelmät puolestaan toimivat siten, että anturi ja
työkappale muodostavat periaatteessa kondensaattorin, jonka kapasitanssi riippuu niiden
välisestä etäisyydestä. (Jernström 1997, 40.)
Optisia railonseurantamenetelmiä ovat muun muassa strukturoituun valoon sekä lasersäteen
pyyhkäisyyn perustuvat menetelmät. Strukturoituun valoon perustuva menetelmä toimii
siten, että matalatehoinen lasersäde projisoidaan valotasoksi hitsirailoon. Heijastunutta valoa kuvataan vinosta kameralla. Tietokoneella analysoidaan kameran keräämä informaatio
ja näin saadaan tietoa railon paikasta ja geometriasta. Tietojen perusteella voidaan reaaliai-
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kaisesti tehdä muutoksia robotin liikeohjelmaan. Lasersäteen pyyhkäisyyn perustuvassa
menetelmässä lasersädettä poikkeutetaan railoon nähden kohtisuorassa ja mitataan heijastuneen säteen asema. Heijastuspisteen etäisyys määritellään kolmiomittausperiaatteella ja
jokaiselta pyyhkäisykerralta saadaan näin railon paikka, leveys sekä syvyys. (Jernström
1997, 41-42; Pires et al. 2006, 110.)
Optisen railonseurannan haittapuolena on usein anturien vaatima lisätilantarve. Tällöin on
otettava luoksepäästävyysongelmat huomioon, koska railonseurantalaite ei saa törmätä esteisiin. Luoksepäästävyysongelmien ratkaisuun on erilaisia vaihtoehtoja, kuten anturoinnin
muutokset, konstruktiomuutokset sekä osakokoonpanojen hyödyntäminen. Erityisesti sisäpuoliset hitsit ovat ongelmallisia optisten railonseurantalaitteiden käytölle ja tämä lisää tarvetta tuoda hitsit kappaleen ulkopuolelle. Esimerkki optisen railonseuranta-anturin luoksepäästävyysongelmasta on esitetty kuvassa 8. Kuvan anturi tarvitsee n. 130 mm tilaa hitsauspolttimen edelle, jolloin railonseuranta ahtaissa paikoissa on käytännössä mahdotonta.
(Ahola 1988, 43; Hiltunen 2010a.)

Kuva 8. Esimerkki optisen railonseuranta-anturin luoksepäästävyysongelmasta. (Hiltunen
2010a.)
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Railonhakuun tavallisimmin käytetty menetelmä perustuu sähköiseen kosketuskytkentään.
Erikseen hitsauspolttimeen kiinnitetyllä hakupinnalla tai –kärjellä, lisäainelangan kärjellä
tai kaasuholkilla kosketetaan työkappaletta. Robotti tunnistaa kosketuksen, vertaa sitä ohjelmoituun pisteeseen ja laskee kosketuspisteen ja ohjelmoidun pisteen sijainnin muutoksen. Railonhaku lisäainelangalla vaatii langankatkaisuaseman, koska lanka on katkaistava
määrämittaiseksi ennen hakua. Railonhakuun kuluu aikaa 15-20 s riippuen railonhakutekniikasta. Railonhaku voidaan suorittaa joko pelkästään aloituspisteen hakuna tai aloitus- ja
lopetuspisteen hakuna. Tarvittaessa pitkillä hitseillä voidaan myös suorittaa välipisteiden
hakuja. Mikäli kappaleet ovat pieniä, tarkasti valmistettuja sekä tarkasti ja jäykästi kiinnitettyjä, voi railonetsintä olla jopa tärkeämpi toiminto kuin railonseuranta. (Jernström 1997,
43; Hiltunen 2010a.)

3.3.4 Ohjelmoinnin tehostaminen ja valmistusystävällisyys
Ohjelmoinnin merkitys robottihitsauksen tehokkuuteen riippuu pitkälti tuotteiden sarjasuuruuksista ja vaihtuvuudesta. Pienillä sarjasuuruksilla ja suurella vaihtuvuudella ohjelmoitavaa on enemmän, koska jokainen tuote tulee ohjelmoida robotille erikseen. Mitä enemmän
on ohjelmoitavaa, sitä merkittävämpää on ohjelmoinnin tehokkuus. Näin tehokkaat ohjelmointimenetelmät parantavat käyttöönoton sujumista ja varsinkin jatkuvan ohjelmoinnin
tarve lisää ohjelmointimenetelmien kehittämistarvetta. (Veikkolainen 1999, 6.) Hitsausrobottien ohjelmointi voidaan suorittaa joko opettamalla tai etäohjelmointina. Opettamalla
ohjelmointi suoritetaan liikuttamalla robottia haluttuihin pisteisiin ja nämä pisteet tallennetaan robottiohjelmaan. Etäohjelmointi on tehokkaampaa piensarjoille, sillä tällöin robotti
voi olla tuotannossa ohjelmoinnin ajan. Ohjelmointi suoritetaan tietokoneen avulla esimerkiksi tuotteen 3D CAD -muototietoa hyväksikäyttäen. (Kuivanen 1999, 79-82.)
Tuotteet ovat harvoin suunniteltu robottihitsausta silmälläpitäen ja näin valmistusystävällisellä suunnittelulla voidaan tehostaa merkittävästi robottihitsausta. Perinteisesti tuotteen
kaikista hitseistä 1/3 sopii sellaisenaan robottihitsaukseen, 1/3 soveltuu pienillä muutoksilla
robottihitsattavaksi ja loput 1/3 hitseistä vaativat laajempaa tarkastelua. (Veikkolainen
1999, 6.) Valmistusystävällinen suunnittelu tehostaa myös ohjelmointia, sillä yksinkertai-
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semmat muodot ja helpommin valmistettavissa oleva tuote on myös luonnollisesti yksinkertaisempi ohjelmoida hitsausrobotille hitsattavaksi. Tarkemmin valmistusystävällisestä
suunnittelusta on kerrottu jäljempänä luvussa 5.

3.3.5 Tuotannon suunnittelu ja työlaitteiden kehitys
Hitsausrobottijärjestelmän kapasiteettiin vaikuttavat merkittävästi kuormitettavuus sekä
käytettävät apu- ja kiinnityslaitteet. Hitsausrobottisolun layoutiin ja kuormitettavuuteen on
käyttöönoton jälkeen hankalaa ja varsin kallista vaikuttaa, joten näihin olisi kiinnitettävä
huomiota jo robotin hankintavaiheessa. Erilaisilla apulaitteilla, kuten kappaleenkäsittelylaitteilla ja kiinnittimillä, määrätään hyvin pitkälle asetusaikojen pituudet sekä työn sujuvuus. Näin tällaisten käytännön työtä helpottavien seikkojen huolellinen suunnittelu voi
lisätä hitsausrobottisolun tehokkuutta huomattavasti. (Veikkolainen 1999, 6.)

3.4

Robottihitsauksen taloudellisuus ja laatu

Robottihitsauksen taloudellisuus korostuu yleensä mitä enemmän tuotteessa on hitsattavaa.
Taloudellisuus näkyy robotisoidussa hitsauksessa tuottavuuden sekä keskimääräisen laadun
parantumisena ja samaan aikaan tuotanto- ja työvoimakustannuksia pystytään yleensä alentamaan. (Pires et al. 2006, 3.) Hitsauksen robotisoinnilla pystytään siis kasvattamaan tuotantokapasiteettia ja pienentämään valmistuskustannuksia. Jotta robottihitsaus olisi kustannustehokasta, vaatii hitsauskapasiteetin lisäys sitä, että huomattava määrä käsin tapahtuvasta hitsauksesta pystytään siirtämään robotille hitsattavaksi. (Hiltunen & Holamo 1999, 8.)
Kuvassa 9 on esitetty hitsauksen robotisoinnin vaikutus yksikkökustannuksiin sarjasuuruuden mukaan.
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Kuva 9. Hitsauksen yksikkökustannuksien ja sarjakoon vaikutus hitsauksen robotisointiin.
(Pires et al. 2006, 2.)
Varsinkin vaihtuvissa olosuhteissa robottihitsauksella ei päästä aivan yhtä hyvään laatuun,
mihin osaava käsinhitsaaja pystyy, mutta robottihitsauksen laatutaso pysyy samana koko
ajan. Käsinhitsaajan tuottamassa laatutasossa voi olla suuriakin vaihteluita inhimillisten
tekijöiden, ympäristön sekä ajan mukaan. (Veikkolainen 1998, 27-28.) Kuvassa 10 on havainnollistettu robotisoidun hitsauksen laatua ajan funktiona.

Kuva 10. Robotti- ja käsinhitsauksen laatutasot ajan funktiona. (Veikkolainen 1998, 28.)
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4

ALUMIINIRAKENTEEN

SUUNNITTELUN

JA

VALMISTUKSEN

ERITYISPIIRTEET
Alumiinin ominaisuuksien sekä hitsausprosessin tunteminen ja hallitseminen robotilla on
hyvin tärkeää alumiinirakenteiden suunnittelussa ja robotisoidussa MIG-hitsauksessa.
Alumiinin robotisoitu MIG-hitsaus on hyvin haasteellista, sillä se on hyvin erilaista teräksen hitsaukseen nähden. Menetelmässä vaaditaan erityistä kontrollia onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Erityisesti alumiinin lämmönjohtavuus sekä pinnalle syntyvä oksidikerros tuovat omat haasteensa alumiinin MIG-hitsauksen robotisointiin. (Hoffman 2007,
30.)

4.1

Alumiini ja sen ominaisuudet

Alumiini on kolmanneksi yleisin alkuaine maapallolla ja sitä on n. 8 % maankuoresta. Koska alumiini reagoi herkästi esimerkiksi hapen ja muiden alkuaineiden kanssa, ei sitä löydy
puhtaana maankuoresta, vaan yleensä oksideina ja silikaatteina. Alumiinia valmistetaan
käytännössä vain bauksiitista, joka on lähinnä lämpimillä vyöhykkeillä esiintyvä kivilaji.
Alumiinin valmistukseen kuluu paljon sähköenergiaa, sillä bauksiitista valmistettavan alumiinioksidin valmistukseen tarvitaan n. 11 kWh lämpöenergiaa ja edelleen alumiinioksidista puhtaaksi alumiiniksi tarvitaan n. 13 kWh sähköenergiaa yhtä alumiinikiloa kohti. (Lukkari 2001, 8.)
Alumiini on toiseksi käytetyin metalli heti teräksen jälkeen. Suurimpia alumiinin käyttäjiä
ovat pakkaus-, ajoneuvo-, laiva-, rakennus-, sähkötarvike- sekä sotatarviketeollisuus. Alumiinin käyttö tulee todennäköisesti vain lisääntymään tulevaisuudessa, sillä nykypäivän
kehityssuunnat toimivat alumiinin käyttöön ohjaavina tekijöinä. Alumiinin käyttöä puoltaa
monet sen hyödylliset ominaisuudet, joita ovat ainakin keveys, korroosionkesto, kohtuullinen myötölujuus, erinomainen sitkeys, hyvä hitsattavuus, erinomainen muovattavuus ja
pursotettavuus, hygieenisyys, liukenemattomuus, kipinöimättömyys sekä sähkön- ja lämmönjohtavuus. (Lukkari 2001, 24-29; Martikainen 2010.)
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4.1.1 Alumiiniseokset
Alumiiniseoksilla on kaksi nimikejärjestelmää: numeerinen järjestelmä (SFS-EN 5731:1994) ja kemialliseen koostumukseen perustuva järjestelmä (SFS-EN 573-2:1994). Molempia järjestelmiä käytetään rinnakkain, mutta numeerista järjestelmää pidetään pääjärjestelmänä ja kemialliseen koostumukseen perustuvaa järjestelmää käytetään lisäinformaationa. Numeerisessa järjestelmässä alumiiniseokset on jaettu kahdeksaan ryhmään pääseosaineen mukaan. Jokainen ryhmä on lokeroitu omalle tuhat luvulleen taulukon 4 mukaan.
(Raaka-ainekäsikirja 5 2002, 61-62.)
Taulukko 4. Alumiiniseosten numeerisen nimikejärjestelmän mukaiset ryhmät ja niiden
pääseosaineet. (Raaka-ainekäsikirja 5 2002, 62.)
Ryhmä

Pääseosaine

1xxx(x)

Seostamaton (puhdas alumiini)

2xxx(x)

Kupari

3xxx(x)

Mangaani

4xxx(x)

Pii

5xxx(x)

Magnesium

6xxx(x)

Pii + Magnesium

7xxx(x)

Sinkki

8xxx(x)

Muut

Alumiiniseokset voidaan myös jaotella standardoitujen nimikejärjestelmien lisäksi muokattaviin ja valuseoksiin tai karkeneviin ja karkenemattomiin seoksiin. Valuseokset erotellaan
muokattavista seoksista numeerisessa nimikejärjestelmässä lisäämällä muokattavien nelinumeroiseen nimikkeeseen viides numero, joka on taulukossa 4 esitetty suluissa. Muokattavia seoksia käytetään mm. takeisiin, pursotteisiin, levyihin, nauhoihin sekä folioihin. Valuseoksia puolestaan käytetään nimensä mukaisesti valutuotteiden valmistuksessa. Valssatut tuotteet valmistetaan yleensä muokattavista karkenemattomista seoksista, kun taas pursotettuihin profiileihin käytetään tavallisesti muokattuja karkenevia alumiiniseoksia. (Raaka-ainekäsikirja 5 2002, 61-62.)
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Kun alumiiniin lisätään eri seosaineita, saadaan sille lisää ominaisuuksia. Puhtaat sekä
mangaani- ja magnesiumseosteiset alumiinit kuuluvat karkenemattomiin seoksiin ja näiden
lujuutta saadaan nostettua seosaineita lisäämällä tai kylmämuokkauksella. Näistä varsinkin
magnesiumseosteiset alumiinit (5000-sarja) kestävät hyvin korroosiota myös merivedessä
sekä suolapitoisessa ilmassa. Hitsattavuus pysyy hyvänä aina 5 % magnesiumpitoisuuteen
asti. (Raaka-ainekäsikirja 5 2002, 56-57.)
Karkeneviin seoksiin lisätään yhtä tai useampaa seosainetta, jotka mahdollistavat lujuuden
kasvattamisen erkautuskarkaisulla. Jotta erkautuskarkaisu olisi mahdollista, tulisi seosaineiden liukoisuuksien vaihdella lämpötilan mukaan alumiinihilassa. Tällaisista alumiiniseoksista esimerkiksi magnesium-pii seosteisilla alumiineilla (6000-sarja) saavutetaan
korkean lujuuden ja hyvän korroosionkeston yhdistelmä. 6000-sarjan seoksista voidaan
valmistaa pursottamalla hyvinkin monimutkaisia profiileja ja ne ovat erinomaisia lujuutensa sekä korroosionkeston vuoksi esimerkiksi laivojen ja veneiden kantavissa rakenteissa.
(Raaka-ainekäsikirja 5 2002, 58.)

4.2

Alumiinirakenteet ja niiden suunnittelu

Teräsrakenteisiin verrattuna alumiinirakenteiden suunnittelu on merkittävästi erilaista.
Alumiinin materiaaliominaisuudet on syytä ottaa huomioon, jotta alumiinin edut voitaisiin
käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi. Alumiinirakenteiden rajoituksina ovat matala
väsymiskestävyys, suurempi loviherkkyys, alentunut lujuus hitsausliitoksessa sekä hitsauksen aiheuttamat suuremmat muodonmuutokset. Toisaalta alumiinin käyttöä puoltaa erilaisten pursotettavien profiilien tuomat mahdollisuudet, helppo työstettävyys sekä muut alumiinin edut, joista on kerrottu edellä luvussa 4.1. (Lukkari 2001, 82.)
Alumiinirakenteella päästään usein n. 40-60 % kevyempiin rakenteisiin kuin mitä vastaavilla teräsrakenteilla, sillä alumiinin ominaispaino on n. 1/3 teräksen painosta. Toisaalta alumiinin kimmokerroin on 1/3 teräkseen verrattuna, joten suunnittelussa on huomioitava
mahdolliset taipumat. Pursotetut alumiiniprofiilit ovatkin hyvin käyttökelpoisia ehkäisemään taipumia, kun rakenteen muoto voidaan suunnitella sellaiseksi, että materiaalia on
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juuri siellä, missä sitä tarvitaan. Erilaiset juurituet ja railoviisteet voidaan suunnitella myös
valmiiksi rakenteeseen pursotettavien profiilien avulla. (Lukkari 2001, 80-82.)
Vetokuormitustilanteissa alumiinin ominaisuuksista ei saada hyötyä, sillä rakenteen poikkileikkaus ei tällöin vaikuta rakenteen jäykkyyteen tai lujuuteen, vaan alumiinirakenteesta
joudutaan tekemään kolme kertaa paksumpi kuin vastaavasta teräsrakenteesta. Vääntömomentin tai taivutuksen kuormittamassa rakenteessa hyödytään käyttämällä alumiinia, koska
tällöin rakenteen poikkileikkauksella on vaikutusta jäykkyyteen ja lujuuteen. Näin alumiinilla voidaan saavuttaa yhtä luja ja jäykkä rakenne kuin teräksellä, mutta rakenteen paino
on selvästi pienempi. Toisaalta saman jäykkyyden ja lujuuden saavuttamiseksi alumiinirakenteesta muodostuu enemmän tilaa vievä. Alumiinirakenne on myös kalliimpi, joten kustannussäästöjen tulee muodostua elinkaaren aikaisista kustannuksista. (Björk 2010.) Tuotteen elinkaaren aikaiset säästöt voivat syntyä esimerkiksi liikkuvan kaluston polttoainesäästöistä tai hyvän korroosionkeston seurauksena korroosionestokustannussäästöistä. Myös
valmistuskustannuksissa voidaan säästää esimerkiksi pursotettavien profiilien käytöllä, jolloin hitsit voidaan sijoittaa sopiviin paikkoihin ja myös hitsien määrää voidaan mahdollisesti vähentää. (Lukkari 2001, 80-81.)

4.2.1 Levyn ja pursoteprofiilin sekaliitokset
Alumiinirakenteissa voidaan käyttää erilaisia pursoteprofiileja, jotka tyypillisesti valmistetaan 6000-sarjan seoksista. Alumiiniprofiilit voidaan pursottaa lähes mihin tahansa muotoon ja aineenpaksuus voidaan valita vapaasti eri kohtiin profiilia. Näin esimerkiksi tuotteen lopullista painoa voidaan pienentää sijoittamalla materiaalia vain sinne, missä se on
lujuuden kannalta tarpeen. Profiilin avulla voidaan myös helpottaa kokoonpanoa suunnittelemalla profiiliin erilaisia uria ruuveja, tiivistekumeja ja levyjen kiinnitystä varten. Myös
hitsausrailot ja juurituet tai esimerkiksi rakenteen kannalta tarpeelliset jäykisteet voidaan
suunnitella valmiiksi profiiliin, jolloin hitsaustyö helpottuu ja tarvittavien hitsien määrä
vähenee. Näin myös tuotteen hitsaus on helpommin automatisoitavissa. Pursotettujen profiilien avulla voidaan erilaisten risteyskohtien hitsausta helpottaa suunnittelemalla profiili
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niin, että hitsattavat kohdat ovat helpommin luoksepäästävissä. (Lukkari 2001, 30-31; Nieminen 1994, 26.)
Vaikka levyn (esim. 5000-sarja) ja pursotetun profiilin (esim. 6000-sarja) liitos voidaan
ajatella olevan hitsauksen kannalta ns. eripariliitos, pursotteiden ja levyjen liittäminen toisiinsa hitsaamalla onnistuu, koska seokset ovat tarpeeksi lähellä toisiaan. Kuumahalkeamien välttämiseksi niukkaseosteisilla laaduilla tulisi käyttää sellaisia lisäaineita, joiden seosainemäärät ovat riittävät (Martikainen 1994, 9). Esimerkiksi yleisesti käytettävien AlMg3levyn ja AlMgSi0,7-pursoteprofiilin välisissä ”sekaliitoksissa” tulisi käyttää AlMg5lisäainetta (Alumiinin MIG-hitsaus 1994, 26).

4.3

Alumiinin hitsauksen erityispiirteet

Alumiinin hitsaus on hyvin erilaista verrattuna teräksen hitsaukseen, sillä alumiinin fysikaaliset ominaisuudet poikkeavat paljon raudan fysikaalisista ominaisuuksista, kuten taulukosta 5 selviää. Tästä johtuen alumiinin tyypilliset ominaisuudet tulee tuntea tarkkaan, jotta
saavutetaan onnistunut hitsi. Myös eri alumiiniseosten välillä on ominaisuuksissa eroja,
kuten esimerkiksi lämmön- ja sähkönjohtavuudessa. Alumiinin ominaisuuksista hitsaukseen vaikuttavia tekijöitä ovat erityisesti keveys, sulamislämpötila, lämmön- ja sähkönjohtavuus, lämpölaajeneminen, alumiinin hapettuminen sekä vedyn liukoisuus. (Lukkari 2001,
56-60.)
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Taulukko 5. Alumiinin ja raudan fysikaalisten ominaisuuksien suhteellinen vertailu. (Lukkari 2001, 57.)
Ominaisuus

Laatu

Sulamispiste

°C

Al: 660

Fe: 1539

°C

Al-seos: > 570

Teräs: > 1500

Ominaislämpö/paino

J/kg °C

2

1

Ominaislämpö/tilavuus

J/m3 °C

2/3

1

Sulamislämpö/paino

J/kg °C

3/2

1

Sulamislämpö/tilavuus

3

J/m °C

1/2

1

Lämmönjohtavuus

W/m °C

3

1

Pituuden lämpötilakerroin

1/°C

2

1

Kimmomoduuli

MPa

1/3

1

Lämpötilan johtoluku

m2/s

5

1

1/3

1

Tiheys

Alumiini

3

kg/dm

Rauta

Keveys ei suoranaisesti vaikuta hitsaukseen, mutta hitsattavat kappaleet ovat helpommin
käsiteltäviä keveytensä ansiosta. Toisaalta alumiinin pinnalle syntyvä oksidikalvo on huomattavasti alumiinia raskaampaa, joten oksidisulkeumien jääminen hitsiin on vaarana alumiinin keveyden seurauksena. Verrattuna teräkseen tilanne on päinvastainen, sillä raudan
oksidit ovat itse rautaa kevyempiä ja jäävät näin hitsin pinnalle. (Lukkari 2001, 57.)
Alumiinin alhainen sulamislämpötila alentaa lämmöntuonnin tarvetta hitsauksessa, mutta
suuri lämmönjohtavuus puolestaan lisää sitä. Tarvittava lämpömäärä on samaa luokkaa
teräksen hitsaukseen verrattuna. Suuren lämmönjohtavuuden takia voidaan varsinkin paksuja levyjä hitsattaessa joutua turvautumaan esilämmitykseen. Liitosvirheiden ja huokosten
vaara on suurempi, kun lämpö ei aina riitä tarvittavaan tunkeumaan tai riittävään sulattamiseen ja myös hitsisula jähmettyy nopeasti. Toisaalta hitsisulan nopea jähmettyminen helpottaa asentohitsausta. Hyvä sähkönjohtavuus puolestaan vähentää hitsausvirran vaihtelua suutinetäisyyden muuttuessa, mikä vähentää liitosvirheitä tunkeuman pysyessä tasaisena.
(Lukkari 2001, 57-59.)
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Muodonmuutokset ovat alumiinin hitsauksessa suurempia verrattuna teräksiin, sillä alumiinin lämpölaajeneminen on kaksinkertainen teräkseen nähden. Lisäksi muodonmuutoksia
aiheutuu alumiinin kutistuessa 6,5 % jähmettyessään sulasta tilasta kiinteään tilaan. Edelleen jäähtyessään huoneenlämpötilaan kutistuu alumiini vielä 2 % lisää. (Lukkari 2001, 59.)
Oksidikalvon muodostuminen alumiinin pinnalle tuo hitsaukseen monia haasteita. Alumiinioksidin sulamispiste on yli kolme kertaa suurempi kuin puhtaan alumiinin, joten hitsauslämpö ei riitä sulattamaan oksidikerrosta kuin pieneltä alueelta valokaaren alta. Tämä vaikeuttaa lisäaineen tuontia sekä hitsisulan ja perusaineen liittymistä. Oksidikalvo on usein
myös vedyn lähde hitsauksessa, sillä se sitoo herkästi itseensä kosteutta, josta vety edelleen
vapautuu hitsiin. Vedyn liukoisuus sulaan alumiiniin on suuri verrattuna kiinteässä tilassa
olevaan alumiinin, joten huokostaipumus on tästä johtuen hyvin suurta alumiinia hitsatessa.
(Lukkari 2001, 59-60.)

4.3.1 Alumiinin hitsattavuus
Hitsattavuutta voidaan tarkastella joko perusaineen, rakenteen tai valmistuksen kannalta.
Kun tarkastellaan puhtaasti materiaalin hitsattavuutta, voidaan keskittyä perusaineen hitsattavuuteen, vaikka hitsattavuutta ei ole mahdollista tarkastella täysin yhdestä näkökulmasta.
Materiaalin hyvällä hitsattavuudella tarkoitetaan hitsauksen helppoutta, jolla materiaali on
hitsattavissa ilman ominaisuuksien liiallista heikentymistä tai hitsausvirheiden syntymistä
hitsausliitokseen. (Lukkari 2001, 60-61.)
Alumiinin yleisin hitsausvirhe on huokoset. Huokoset ovat hitsausvirhe liitoksessa, vaikka
ne eivät välttämättä vaikuta liitoksen lujuusominaisuuksiin. Kun hitsiin jää enemmän vetyä,
kuin sen liukoisuus on alumiiniin, syntyy huokosia. Hitsisulaan liuennut ylimääräinen vety
hitsissä esiintyy kuplina hitsisulan jähmettyessä nopeasti. Sulaan alumiinin liukenee n. 20kertainen määrä vetyä kiinteään tilaan verrattuna. Vedyn lähteenä hitsauksessa on pääasiassa käytetyt hitsauslisäaineet. Muita yleisiä vedyn lähteitä ovat alumiinin pinnalle muodostuva oksidikalvo, railopintojen kosteus ja likaisuus sekä suojakaasun epäpuhtaudet. Huokostaipumus on sitä pienempi mitä laajempi puuroalue alumiini seoksella on. Esimerkiksi
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puhdas alumiini jähmettyy hyvin nopeasti, jolloin sen huokostaipumus on suuri. Kun alumiiniin seostetaan eri seosaineita, puuroalue laajenee ja näin huokostaipumus pienenee.
(Lukkari 2001, 65-66; Mathers 2002, 18-20.)
Halkeamat alumiinihitseissä ovat lähes poikkeuksetta kuumahalkeamia. Kuumahalkeamat
syntyvät jähmettymisen yhteydessä kutistumisjännitysten sekä rakenteellisten jännitysten
vaikutuksesta. Alumiinin suuri lämpölaajeneminen, kutistuminen jähmettymisen yhteydessä sekä alumiiniseosten laaja puuroalue lisäävät edelleen kuumahalkeiluriskiä. Puhtaan
alumiinin jähmettyessä yhdessä lämpötilassa siten, että koko rakenne jähmettyy kerralla, on
kuumahalkeilutaipumus pieni. Runsaasti seostetuilla alumiiniseoksilla puolestaan puuroalue on laaja ja näin jähmettyminen tapahtuu pitkällä aikavälillä, jolloin kuumahalkeilutaipumus jää vähäiseksi. Niukasti seostetut alumiiniseokset sen sijaan omaavat suuren riskin
kuumahalkeiluun, sillä niiden jähmettyminen tapahtuu mikrosuotautumisesta johtuvien
koostumuserojen takia epätasaisesti. Viimeisimpänä jähmettyminen tapahtuu raerajoilla,
jolloin jännitykset synnyttävät herkästi halkeamia. (Lukkari 2001, 61-62.)
Alumiinien hitsausliitoksen lujuus yleensä laskee hitsauslämmön vaikutuksesta, mutta
muutokset ovat erilaisia eri alumiiniseoksilla. Yleisesti pehmenneen alueen leveytenä käytetään hitsin molemmin puolin arvoa 25 mm. Lujuuden alenemisen suuruuteen vaikuttavat
erityisesti muokkausaste, eli lähtötila, sekä lämmöntuonnin suuruus. Pehmeäksi hehkutetussa tilassa olevaan alumiiniseokseen hitsauslämmöllä ei ole vaikutusta, mutta muokkauslujitetussa tilassa olevissa alumiineissa tapahtuu lujuuden alenemista muutosvyöhykkeellä.
Lämpökäsiteltävillä alumiiniseoksilla lujuus alenee lämmöntuonnin mukaan. Mitä enemmän lämpöä tuodaan hitsiin tai mitä suurempia esikuumennus ja välipalkolämpötila ovat,
sitä enemmän lujuus laskee. Lämpökäsiteltävillä alumiineilla on mahdollista kuitenkin palauttaa menetetty lujuus ainakin osittain esimerkiksi keinovanhennuksella, luonnollisella
vanhentamisella tai uusitulla erkautuskarkaisulla. Alumiinin iskusitkeyteen hitsauslämmöntuonnilla ei puolestaan ole juurikaan vaikutusta, sillä alumiinin iskusitkeys ylipäätään riippuu vain vähän lämpötilasta. (Lukkari 2001, 67-73.)
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Hitsatessa tuotu lämpö siirtyy hitsattavaan rakenteeseen epätasaisesti, jolloin syntyy jännityksiä. Muodonmuutokset aiheutuvat syntyneistä jännityksistä ja varsinkin alumiineilla
muodonmuutokset ovat merkittäviä. Verrattuna teräkseen alumiinin lämpölaajenemiskerroin on kaksinkertainen ja alumiini jähmettyessään sekä edelleen jäähtyessään kutistuu
huomattavasti teräksiä enemmän. Lisäksi alumiinin alhainen kimmokerroin johtaa helpommin jännityksien aiheuttamiin muodonmuutoksiin hitsattavassa rakenteessa. (Lukkari
2001, 74-75.)

4.3.2 Alumiinin MIG-hitsaus
MIG-hitsauksessa valokaari palaa työkappaleen ja hitsauslangan välissä suojakaasun ympäröimänä. Hitsausvirta tuodaan virtajohdinta pitkin kosketussuuttimeen, josta se siirtyy lisäainelankaan. Langansyöttölaite syöttää lisäainelankaa tasaisella nopeudella hitsauspistoolin
kosketussuuttimen läpi valokaareen ja lisäaine siirtyy hitsauslangasta pieninä sulapisaroina
hitsisulaan. Suojakaasu MIG-hitsauksessa on inertti, eli kaasu on reagoimaton. Jos käytetään aktiivista suojakaasua, puhutaan MAG-hitsauksesta, mutta alumiini vaatii inertin suojakaasun, joten alumiinin hitsauksessa käytetään MIG-hitsausta. (Lukkari 2001, 119.) MIGhitsauksen etuina ovat suuret hitsausnopeudet ja pienet lämpövaikutusalueet verrattuna
esimerkiksi TIG-hitsaukseen, erinomaiset oksidikalvon poisto-ominaisuudet hitsauksen
aikana sekä soveltuvuus kaikkiin hitsausasentoihin. MIG-hitsauksen käyttö on näiden syiden takia eniten käytetty hitsausprosessi alumiinien hitsauksessa. (Mathers 2002, 116.)
Alumiinin MIG-hitsauksessa käytetään tasavirtaa ja hitsauslanka on kytketty virtalähteen
plusnapaan. Näin valokaarella on ns. pintapuhdistusvaikutus, eli valokaari poistaa oksidikalvoa valokaaren vaikutusalueelta. Suojakaasuna käytetään alumiinia hitsatessa joko argonia, heliumia tai näiden seoksia. Yleensä käytetään argonia, mutta helium ja argon-heliumseokset tuovat tiettyjä etuja, kuten huokos- ja liitosvirhevaarat ovat pienempiä, saavutetaan
suurempi tunkeuma, hitsausnopeutta voidaan kasvattaa sekä hitsin ulkonäkö tulee sileämmäksi. Toisaalta suojakaasukustannukset ovat suuremmat kuin puhtaalla argonilla, mutta
kokonaiskustannukset kuitenkin ratkaisevat taloudellisuuden. Heliumin ionisaatioenergia
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on korkeampi kuin argonilla, joten heliumin osuuden kasvaessa suojakaasussa joudutaan
myös kaarijännitettä nostamaan. (Alumiinin MIG-hitsaus 1994, 25-27.)
Alumiinin MIG-hitsauksessa käytettävät kaarityypit ovat lyhyt-, kuuma- sekä pulssikaari.
Lyhytkaarihitsausta käytetään ohutlevyille, mutta kokonaisuutena sen merkitys on melko
vähäinen. Yleensä käytetään kuumakaari- tai pulssihitsausta. Lyhytkaarihitsauksessa käytetään pieniä virta- ja jännitearvoja, jolloin lisäaineen siirtyminen tapahtuu pisaroina oikosulkujen kautta. Nostamalla virta- ja jännitearvoja päästään sekakaarialueelle, jota käytetään
kuitenkin harvoin hitsauksessa, koska lisäaineen siirtyminen on epäsäännöllistä ja pitkään
kestävät oikosulut aiheuttavat roiskeita. Kun virta- ja jännitearvoja nostetaan edelleen, siirrytään kuumakaarialueelle, jolloin lisäaine siirtyy ilman oikosulkuja suihkumaisena ja roiskeettomana. Pulssikaarihitsauksessa lisäaine siirtyy kuumakaarihitsauksen tavoin oikosuluttomana pulssivirran avulla siten, että aina pulssin aikana yksi pisara siirtyy hitsisulaan.
Pulssivirta muodostuu perusvirrasta, jonka päälle syötetään virtapulsseja. (Lukkari 2001,
121-123.)
Lyhytkaarihitsauksessa saavutetaan hyvä sulan hallittavuus asentohitsauksessa, mutta haittoina ovat suurehko huokostaipumus, roiskeet sekä karkea hitsin pinta. Kuumakaarihitsauksella etuina ovat suuri tunkeuma, suuri hitsiaineentuotto sekä hyvä hitsin tiiveys. Toisaalta
kuumakaarihitsauksella on rajoitettu asentohitsausmahdollisuus eikä se sovellu ohuille aineen paksuuksille (alle 3 mm). Pulssikaarihitsauksessa kuumakaaren hyvät ominaisuudet
saavutetaan jo pienillä virta-arvoilla ja näin se soveltuu myös hyvin asentohitsaukseen sekä
ohuille aineenpaksuuksille. (Lukkari 2001, 123-124.)
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5

VALMISTUS- JA KOKOONPANOYSTÄVÄLLINEN SUUNNITTELU

Valmistus- ja kokoonpanoystävällinen suunnittelu tähtää aina pääasiassa valmistuskustannusten vähentämiseen, mutta se johtaa yleensä myös tuotteen parempaan ja luotettavampaan toimintaan. Lisäksi tuotteen huollettavuus ja ympäristökuormitus mahdollisesti paranevat ja myös tuotteen ulkonäkö voi siistiytyä. (Lempiäinen & Savolainen 2003, 13.) Valmistus- ja kokoonpanoystävällisestä suunnittelusta käytetään yleisesti DFX-periaatteen
(Design for ”X”) mukaisia lyhenteitä DFM (Design For Manufacture) ja DFA (Design For
Assembly) ja monesti, kun nämä kaksi nähdään läheisesti toisiinsa liittyvinä, käytetään
lyhennettä DFMA (Design For Manufacture and Assembly). DFX-periaate tarkoittaa tietyn
näkökohdan huomioon ottamista suunnittelussa. Kun esimerkiksi tarkastellaan hitsauskokoonpanon suunnittelua, voidaan puhua lyhenteestä DFWA, eli ”Design For Welding Assembly”. (Hietikko 2007, 42.)
Valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa on hyvin
tärkeää valmistuskustannusten kannalta, sillä suunnitteluvaiheessa päätetään hyvin pitkälle
valmistusmenetelmät ja käytettävät materiaalit. Suunnittelun osuus tuotteen kokonaiskustannuksista on yleisesti n. 5-10 %, mutta kirjallisuudessa on esitetty arvioita, joiden mukaan
suunnittelun vaikutukset tuotteen kokonaiskustannuksiin olisivat 50-80 % tai jopa 90 %.
Kustannusten jakautuminen vaihtelee eri tuotteilla hyvinkin paljon riippuen, minkä tyyppistä tuotetta valmistetaan. (Erixon 1998, 14-15; O’Driscoll 2002, 318-319.) Voidaan hyvin
päätellä esimerkiksi, että suunnittelun osuus kasvaa sitä suuremmaksi, mitä pienempi on
tuotteen sarjasuuruus. Suunnittelun osuus taas saadaan sitä pienemmäksi, mitä suurempia
sarjoja valmistetaan tai mitä enemmän jo aikaisemmin tehtyä suunnittelutyötä voidaan
käyttää hyväksi uusien tuotteiden suunnittelussa. Kuvassa 11 on esimerkki suunnittelu-,
materiaali-, työvoima- sekä kiinteiden kustannusten jakautumisesta sekä niiden vaikutukset
lopputuotteen kustannuksiin.
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Kuva 11. Suunnittelu-, materiaali-, työvoima- sekä kiinteiden kustannusten osuus lopputuotteesta ja vaikutukset tuotteen kokonaiskustannuksiin. (Erixon 1998, 14.)

5.1

“Design For Manufacture and Assembly” -menetelmät ja periaatteet

Perinteisesti suunnittelun ja valmistuksen välillä ei ole tehty yhteistyötä, vaan suunnittelijat
ovat suunnitelleet ja valmistuksessa on jouduttu ratkomaan valmistuksellisia ongelmia,
koska suunnittelussa ei ole huomioitu tuotteen valmistettavuutta. DFMA:lla pyritään tuomaan suunnittelu ja valmistus lähemmäksi toisiaan ottamalla jo suunnitteluvaiheessa kantaa
erinäisiin valmistuksellisiin seikkoihin. (Boothroyd et al. 2002, 7.)
DFMA-menetelmien tarkoituksena on tukea suunnittelijaa löytämään mahdollisimman optimaalinen tuoterakenne, joka on yrityksen käyttämillä valmistusmenetelmillä mahdollisimman helposti ja taloudellisesti valmistettavissa. Erilaisia DFMA-menetelmiä on kehitetty useita ja niitä on sovellettu menestyksekkäästi teollisuudessa. Kaikkiin tuotteisiin ja kaikille yrityksille soveltuvaa yleistä DFMA-menetelmää on käytännössä mahdoton toteuttaa,
mutta toisaalta erilaiset yleiset ohjeet ja tarkastuslistat ovat paremmin sovellettavissa. (Erixon 1998, 47.)
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Yleisiä DFMA-ohjeita on listattu seuraavassa (Erixon 1998, 48.):
Minimoi tuotteen osien kokonaismäärä.
Suunnittele tuote modulaariseksi.
Käytä standardikomponentteja.
Suunnittele osat monitoimisiksi.
Suunnittele osat useampaan kohteeseen.
Suunnittele osat helposti valmistettaviksi.
Vältä erillisiä kiinnittimiä.
Minimoi kokoonpanosuunnat.
Maksimoi yhteensopivuus.
Minimoi käsittely.

DFMA-periaatteiden soveltaminen tulee aloittaa mahdollisimman aikaisin tuotekehityksessä. Jo konseptisuunnittelun vaiheessa päätetään tuotteen toiminnot sekä valmistusmenetelmät. DFMA:lla on suuri vaikutus jo tässä vaiheessa, koska tuotesuunnittelijoiden tulee pystyä vertailemaan vaihtoehtoisten tuotekonstruktioiden valmistettavuutta ja kokoonpantavuutta ennen kuin varsinaisen tuotteen tai osien rakenteet ovat tiedossa. (Lempiäinen &
Savolainen 2003, 15.)
Kustannukset ovat käytännössä aina yksi peruste, kun tehdään päätöksiä tuotesuunnittelussa. Kompromisseja joudutaan tekemään yleensä tuotteen toimintojen ja rakenteen ominaisuuksien sekä valmistuskustannusten välillä. Esimerkiksi tuotteen rakenteen keventäminen
voi lisätä valmistuskustannuksia. Aikaisessa tuotesuunnittelun vaiheessa kustannusarviot
ovat vain suuntaa antavia ja tarkempia todellisia valmistuskustannuksia saadaan suunnittelun edetessä, jolloin DFMA-periaatteita voidaan soveltaa edelleen. (Ulrich & Eppinger
2000, 238.)
Osien suunnittelu kannattaa aloittaa aina kalleimmasta ja keskeisimmästä osasta, sillä halvimmasta aloitettaessa jouduttaisiin mahdollisesti kalliimpiin osiin tekemään kompromisseja halvemman osan suunnittelun yhteydessä tehtyjen päätösten takia. Turhaa suunnittelua
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tulisi myös välttää, eli aina kannattaa käyttää standardikomponentteja tai aikaisemmin
suunniteltuja vastaavia osia, mikäli se vain on mahdollista. (Hietikko 2007, 45.)

5.2

Hitsattavan kappaleen kokoonpanoystävällinen suunnittelu

Kokoonpanon osien liittämiseen hitsaamalla liittyy monia haittapuolia, kuten lämmöntuonnin aiheuttamat muodonmuutokset sekä perusmateriaalin lujuusominaisuuksien heikkeneminen. Toisaalta hitsaus on monesti ainoa järkevä menetelmä osien liittämiseen toisiinsa.
Hitsaamalla kokoonpantavan tuotteen suunnitteluun tulee kiinnittää huomiota jo alusta lähtien ja näin vähentää mahdollisia hitsauksesta aiheutuvia haittoja. Kokoonpanokustannusten
kannalta on myös tärkeää huomioida jo suunnittelu vaiheessa hitsauksesta aiheutuvat kustannukset ja pyrkiä vähentämään näitä. (Hietikko 2007, 48.)
Automatisoituun hitsaukseen sopiva oikeaoppinen rakenteen muotoilu on yksi tärkeä tekijä
robottihitsauksen tehostamisessa. Oleellisia huomioita hitsauksen automatisoinnin kannalta
tuotteen rakenteessa ovat oikea mittatarkkuus, luoksepäästävyys, mahdollisimman vähän
hitsejä, standardirakenteiden suosiminen, osien paikoittaminen, kappaleen käsiteltävyys,
tehokkaan hitsausasennon mahdollistaminen sekä yksinkertaiset muodot robottihitsauksen
ohjelmoinnin minimoimiseksi. (Ahola 1988, 13.)

5.2.1 Osien geometria ja itsepaikoittuvat liitokset
Robottihitsauksen kannalta osien geometriat tulee suunnitella siten, että hitsattavat muodot
olisivat mahdollisimman yksinkertaisia. Käyttämällä mahdollisimman paljon suoria muotoja tai ympyräkaaria voidaan vaikuttaa ohjelmointiaikaan merkittävästi, koska tällöin robotin
ohjelmointi helpottuu. Erilaisten avaruuskäyrien ohjelmointi robotille vie huomattavasti
enemmän aikaa. (Ahola 1988, 15.) Terävät nurkat voivat olla ongelma robottihitsauksessa,
koska hitsauspoltinta ei ehditä liikuttamaan tarpeeksi nopeasti, jotta onnistunut hitsi saadaan aikaiseksi. Kuvassa 12 on esitetty keinoja nurkan robottihitsausta varten. Samankaltaiseen ongelmaan voidaan törmätä myös ohuiden putkien hitsauksessa. Tällöin joudutaan
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pitämään hitsauspoltin paikallaan ja pyörittämään hitsattavaa kappaletta. (Mathers 2002,
71.)

Kuva 12. Keinoja nurkan robotisoituun hitsaukseen: a) sopimaton, b) nurkka lovettu, c)
nurkka hitsataan jo silloitusvaiheessa tai d) nurkka pyöristetään. (Ahola 1988, 17.)
Erityisesti robottihitsauksessa on suosittava itsepaikoittuvia liitoksia. Tällöin hitsattavat
osat ja liitospinnat asemoituvat tarkasti toisiaan vasten ja samalla saadaan myös juurituki
käyttöön. (Hietikko 2007, 48.) Itsepaikoittuvia liitoksia voidaan käyttää hyväksi erityisesti
kiinnityksen helpottamiseksi. Toisaalta itsepaikoittuvat liitokset vaativat usein ylimääräisiä
työvaiheita osanvalmistuksessa, mutta nämä työvaiheet voidaan usein suorittaa samalla
kertaa muiden osan muotojen valmistuksen yhteydessä. (Ahola 1988, 32.) Esimerkkejä
itsepaikoittuvista liitoksista on esitetty kuvassa 13.
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Kuva 13. Rakenteeseen muotoiltuja itsepaikoittuvia liitoksia. (Ahola 1988, 34.)

5.2.2 Luoksepäästävyys
Hitsattavan railon tulee aina olla hitsauspolttimen ulottuvilla, eli hitsauspolttimella tulee
olla esteetön pääsy hitsattavaan railoon. Erityisesti robottihitsauksessa tämä on otettava
huomioon, sillä käsinhitsaaja pystyy paremmin huomioimaan esteet ja kääntämään poltinta.
Toisinaan kuitenkin automatisoitu hitsaus on luoksepäästävyydeltään parempi vaihtoehto,
kun hitsauslaitteisto on erityisesti suunniteltu tarkoitusta varten, kuten esimerkiksi putken
sisäpuolisessa hitsauksessa. (Ahola 1988, 19-20.) Käsinhitsauksen kannalta on myös tärkeää, että hitsaajalla on näköyhteys hitsiin, joten pelkkä polttimen luoksepäästävyys ei välttämättä ole aina riittävä. Hitsaajan pään tulee olla hitsattavasta railosta n. 200–450 mm etäisyydellä ja hitsaajan kasvosuojus on n. 300 mm halkaisijaltaan. Jotta hitsaaja saisi vielä
laadukkaan hitsin aikaan, tulee huomioida, että hitsaaja pääsee hitsaamaan mahdollisimman
”mukavassa” asennossa. (Mathers 2002, 70.)
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Luoksepäästävyyden kannalta tärkeimmät huomioon otettavat asiat ovat hitsausteknisesti
oikea hitsauspään asento sekä automatisointilaitteen mahdollisesti aiheuttama lisätilan tarve
(Ahola 1988, 20). Aina ei kuitenkaan päästä hitsaamaan optimaalisella polttimen asennolla,
vaan osa railon pituudesta joudutaan hitsaamaan eri poltinkulmilla. Esimerkiksi kotelon
sisäpuolisissa hitseissä aloitus- ja lopetuskohdat ovat tällaisia. Kun hitsattava railo on tarkoitus hitsata lievästi työntävällä poltinkulmalla, joudutaan kotelon sisäisessä hitsissä aloitus hitsaamaan vetävällä poltinkulmalla, joka voidaan muutaman sentin matkalla kääntää
työntäväksi. Myös erilaiset jäykisteet ja muut rakenteet voivat edellyttää polttimen kallistamista optimaalisesta asennosta. Jos hitsaustulos jää huonoksi, joudutaan rakennetta muuttamaan siten, että railo on paremmin luoksepäästävissä tai sisäpuoliset hitsit voidaan myös
korvata läpihitsauksella juuritukea vasten. (Lempiäinen & Savolainen 2003, 91.) Kuvassa
14 on esitetty luoksepäästävyyden ongelmakohtia sekä niiden ratkaisuja.

Kuva 14. Luoksepäästävyyden ongelmakohtia ja niiden ratkaisuja. (Ahola 1988, 22.)

5.2.3 Hitsausmuodonmuutosten huomioiminen
Hitsauksessa tuodaan aina rakenteeseen lämpöä, joka aiheuttaa erilaisia jännityksiä hitsattavaan rakenteeseen. Muodostuvat jännitykset puolestaan aiheuttavat muodonmuutoksia,
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jotka esiintyvät kutistumisena, taipumisena ja lommoutumisena. Näitä muodonmuutoksia
pystytään vähentämään jonkin verran rakenteen suunnittelulla. (Ahola 1988, 8.) Erityisesti
alumiinin hitsauksessa muodonmuutokset on otettava huomioon, sillä alumiinilla esiintyvät
muodonmuutokset ovat suurempia teräksen hitsaukseen nähden, kuten edellä luvussa 4.3.1
on kerrottu. Alumiinille voidaan käyttää samoja toimenpiteitä muodonmuutoksien ehkäisemiseksi kuin mitä teräsrakenteilla käytetään. (Mathers 2002, 85.)
Aina tulee pyrkiä siihen, että hitsin sijainti suunnitellaan kappaleen neutraaliakselille tai
symmetrisesti siihen nähden. Kun hitsi poikkeaa neutraaliakselilta, aiheuttaa pituuskutistuma kappaleeseen taipuman. Muodonmuutos hitsatussa rakenteessa on sitä suurempi mitä
enemmän hitsausenergiaa hitsiin tuodaan, jolloin esimerkiksi tulee pyrkiä mitoittamaan
hitsin a-mitta mahdollisimman pieneksi. Jos lujuusvaatimukset sallivat, voidaan käyttää
hyväksi myös katkohitsausta, jolloin hitsien väliin jäävä kylmä alue vähentää kulmataipumaa.(Ahola 1988, 9.)
Erityisesti sarjavalmistuksessa voidaan käyttää esitaivutusta, kun mitataan muodostuvat
muodonmuutokset ja kirjataan ne sekä käytetyt hitsausparametrit ylös. Näin mitattujen arvojen pohjalta voidaan seuraavaan kappaleeseen suorittaa muodonmuutosten kompensointia taivuttamalla osia etukäteen. Myös sopivia ja jäykkiä hitsauskiinnittimiä voidaan käyttää
estämään muodostuvia muodonmuutoksia, mutta tällöin jännitykset kappaleessa kasvavat ja
tarvittavat hitsauskiinnittimet muodostuisivat tällöin suuriksi. Lisäksi on huomioitava kappaleen irrotus hitsauskiinnittimestä siten, että muodonmuutokset eivät lukitse kappaletta
hitsauskiinnittimeen kiinni. (Ahola 1988, 10.)
Hitsausjärjestyksellä voidaan kompensoida muodonmuutoksia ja varsinkin automatisoidussa hitsauksessa on mahdollista toistaa tarkasti sopivaksi katsottu työkierto oikeine hitsausarvoineen. Hitsausjärjestyksen yhteydessä myös monipalkohitsaus on yksi keino jakaa
hitsausenergia tasaisemmin useammalle palolle. Robotisoidussa hitsauksessa saavutetaan
suuremmat hitsausnopeudet, jolloin lämmöntuonti voi olla suhteessa pienempää ja lämpö
jakautuu tasaisemmin. (Ahola 1988, 10; Mathers 2002, 87.)
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Muodonmuutokset on otettava etenkin robottihitsauksessa huomioon, sillä esiohjelmoitu
hitsausrata voi olla erilainen itse hitsaustapahtumassa tarvittavaan hitsausrataan nähden,
kun lämmöntuonnin vaikutuksesta on tapahtunut muodonmuutoksia. Tällöin usein erilaiset
railonhaku- ja railonseurantajärjestelmät ovat tarpeen. (Ahola 1988, 9-11.)

5.2.4 Hitsien määrän vähentäminen
Hitsattavan rakenteen suunnittelussa on hyvä pitää mielessä, että hyvä hitsattu rakenne sisältää mahdollisimman vähän hitsejä. Vähentämällä hitsien määrää rakenteessa voidaan
esimerkiksi hitsauksesta aiheutuvia muodonmuutoksia pienentää sekä vähentää muita hitsaukseen liittyviä ongelmia. Hitsatun rakenteen yksinkertaistamiseksi kannattaa tutkia vaihtoehtoisten valmistusmenetelmien, kuten särmäyksen hyödyntämistä. Särmäyksellä saadaan
usein vähennettyä liitettävien osien määrää, josta automaattisesti seuraa myös hitsien määrän väheneminen. Kuvassa 15 on esimerkki seinärakenteen hitsien vähentämisestä särmäyksen avulla. Siinä jäykisteenä toimivat seinään kiinni hitsatut L-raudat on korvattu särmäämällä jäykisteet suoraan seinäpeltiin. Näin saadaan hitsien määrää vähennettyä, jolloin
myös hitsauksen automatisointi helpottuu. (Ahola 1988, 6.) Kuten luvussa 4.2 on kerrottu,
erityisenä mahdollisuutena alumiinirakenteissa voidaan käyttää pursoteprofiileja hitsien
määrän vähentämisessä.

Kuva 15. Seinärakenteen hitsauksen yksinkertaistaminen särmäyksen avulla. (Ahola 1988,
7.)
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Hitsauksen korvaavia menetelmiä kokoonpanossa ovat esimerkiksi ruuvi- ja niittiliitokset
sekä liimaus. Niittauksen käyttö on vähentynyt, koska nykyaikaisilla CNC-särmäyskoneilla
ja laserleikkauslaitteilla saadaan yhä monimutkaisempia muotoja valmistettua levystä yhtenä kappaleena. Ruuviliitoksia käytetään eniten kokoonpanossa ja sen etuna on helppo purku
ja uudelleen kasaaminen tarvittaessa. Lisäksi ruuviliitoksiin voidaan lisätä erilaisia kumisia
vaimentimia, jolloin tärinälle alttiita konstruktioita voidaan suojata paremmin. Liimaus
puolestaan tasaa kuormituksen suurelle alueelle, jolloin liitos kestää paremmin taivutusta ja
tärinää kuin ruuvi- tai niittiliitokset. Liimaus ei aiheuta muodonmuutoksia ja myös eri materiaalit ovat helposti liitettävissä toisiinsa. (Lempiäinen & Savolainen 2003, 99-109.)

5.2.5 Tunkeuman hyväksikäyttö hitsissä
Tunkeumaa voidaan käyttää osittain hyväksi määritettäessä hitsin a-mittaa. Lujuuslaskelmien edellyttämää a-mittaa saadaan näin pienennettyä melko huomattavasti, mikä johtaa
suoraan hitsauksen nopeutumiseen, lisäaineen vähenemiseen sekä muodonmuutosten pienentymiseen. Tunkeuman hyväksikäyttö on mahdollista ainoastaan mekanisoidussa ja automatisoidussa hitsauksessa, sillä käsinhitsauksessa vaadittu tasainen laatu on vaikeampi
saavuttaa. Mitattavissa olevasta ja luotettavin menetelmäkokein todetusta tunkeumasta voidaan tehollisena tunkeumana hyödyntää 50–90 %. Teholliseksi tunkeumaksi voidaan hyväksyä normaalisti 0,2 kertaa a-mitta. (Ahola 1988, 40.)
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6

VAPAA-AJAN VENEEN MODULOINTIESIMERKKI

Alumiinisten vapaa-ajan veneen runkojen valmistuksen kehittämiseksi modulointiesimerkki on tehty Terhitec Oy Silver Boats:lle. Tavoitteena oli helpottaa ja tehostaa hitsausta
suunnittelemalla veneen runkorakenne modulaariseksi. Modulaarisen runkorakenteen avulla pyritään mahdollistamaan erityisesti robottihitsauksen tehokkaampi käyttö tulevaisuudessa alumiiniveneiden valmistuksessa. Erityistä huomiota kiinnitettiin hitsattavan rakenteen kokoonpanoystävälliseen suunnitteluun. Modulointiesimerkin kohteeksi valittiin Silver
Boats:n Eagle-venemallin runko, koska mitoiltaan samaa runkoa käytetään muutamassa eri
venemallissa.

6.1

Silver-veneiden rakenteen ja valmistuksen nykytila

Silver Boats veneiden runko-osat ovat alumiinia ja sisäosat ovat muottiin valettua lujitemuovia. Alumiinirungon kaikki hitsit on hitsattu käsin pääasiassa MIG-hitsausprosessilla.
Veneen laitakotelot ovat esikasattuja ja ne liitetään runkoon valmiina moduuleina. Laitakotelot on täytetty vettymättömällä polyuretaanilla, joka mahdollistaa veneen kellumisen,
vaikka se täyttyisi vedellä. Alumiinirunkoon on pohjan ja laitojen lisäksi hitsattu pituus- ja
poikittaisjäykisteitä, jotka tukevoittavat runkoa ja muodostavat lujan kehikon lujitemuoviselle sisustuselementille. Pohjaan hitsataan vielä erikseen alumiiniset nousulistat, jotka helpottavat veneen nousua liukuun veden päälle. Rungoissa käytetään levymateriaalina EN
AW 5754 [AlMg3] -alumiinia toimitustilassa H22 tai H32. Profiilien materiaalina on EN
AW 6060 [AlMgSi] -alumiini toimitustilassa T5. Hitsauksessa puolestaan käytetään 5356
[AlMg5] -lisäainelankaa. Kuvassa 16 on esitetty Silver-veneiden nykyinen alumiinirungon
rakenne.
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Kuva 16. Silver-veneiden nykyinen alumiinirungon rakenne.
Silver Boats valmistaa tällä hetkellä 19 erilaista alumiinirunkoista venemallia ja nämä mallit perustuu 9 erilaiseen alumiinirunkoon. Valmistettavia runkomalleja ovat Hawk, Fox,
Eagle, Shark, Beaver, Colibri, Moreno, Condor ja Dorado. Eri venemallien valmistus tapahtuu käytännössä samoin periaattein pois lukien pienimmän venemallin, eli Colibrin,
valmistus, jossa laidat ovat yksinkertaista alumiinilevyä ja polyuretaani tulee runkoon lujitemuovin ja laidan väliin.
Veneen runkoa aletaan kasata ylösalaisin hitsaamalla pohjalevyt toisiinsa alustavan pohjanmuodon antavan hitsauskiinnittimen päällä. Laitamoduulit liitetään pohjalevyihin tarkoitukseen suunnitellun profiilin avulla. Profiilissa on urat pohjalevylle sekä laitamoduulille,
jolloin levyjen paikoitus ja hitsaaminen onnistuu helposti. Profiili toimii myös yhtenä nousulistana. Runkoon hitsataan vielä peräpeili, jonka jälkeen runko käännetään ja aletaan hitsata sisäpuolelle tulevia hitsejä. Sisäinen jäykisterakenne koostuu pituus- ja poikittais-
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jäykisteistä. Peräpeili tukevoitetaan hitsaamalla pituussuuntaisia levyjä peräpeilin puiseen
tukilevyyn pultattuihin alumiiniprofiileihin ja pituusjäykisteisiin, kuten kuvasta 17 nähdään. Poikittaisjäykisteet hitsataan pitkittäisjäykisteisiin kolmiopalojen, eli polvioiden,
avulla kuvan 18 mukaan.

Kuva 17. Peräpeiliin hitsattavat tukilevyt.

Kuva 18. Rungon poikittaisjäykisteet liitetty kolmiopalojen avulla pituusjäykisteisiin.
Jäykisterakenteen hitsauksen jälkeen hitsataan veneen ulkopuolelta pohjan sekä laidan väliset pitkät hitsit. Lisäksi veneen pohjaan hitsataan L-profiilista valmistetut nousulistat. Siistin ja laadukkaan lopputuloksen takaamiseksi TIG-hitsausmenetelmällä viimeistellään joitakin kohtia, kuten esimerkiksi keulassa laitojen liittymiskohdat. Lisäksi jäykisterakentee-
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seen hitsataan mallista riippuen tarvittavia lisätukia mm. pulpetin ja penkkien kiinnittämistä
varten.
Nykyisessä sisäisessä jäykisterakenteessa pituus- ja poikittaisjäykisteitä sekä erilaisia tukilevyjä on yhteensä 99 kappaletta. Erilaisia osia, eli osanimikkeitä, on yhteensä 17 kappaletta. Taulukossa 6 on esitetty nykyisen rakenteen osien välisten hitsien yhteispituus sekä hitsien soveltuvuus robottihitsaukseen yhdellä kiinnityksellä. Osa hitseistä, kuten esimerkiksi
kölin sisäpuolinen hitsi, olisi hitsattavissa sellaisenaan robotilla, mutta nykyrakenteessa
kuitenkin kölihitsin päälle tulee u-profiilista valmistettu pituusjäykiste. Näin kölihitsi jää
piiloon ja hitsauspolttimen ulottumattomiin, joten se täytyy hitsata käsin ennen sisäisen
jäykisterakenteen silloitusta. Kuten taulukosta 6 nähdään, nykyrakenteessa on kaikista hitseistä hitsattavissa robotilla 66,8 % kokonaishitsimäärästä.
Taulukko 6. Nykyrakenteen osien välisten hitsien yhteispituus ja niiden soveltuvuus robottihitsaukseen.

64

6.1.1 Nykyisen rakenteen haasteet ja heikkoudet
Nykyisen poikittaisen jäykisterakenteen hitsaaminen ja varsinkin hitsauksen automatisointi
on hyvin haasteellista. Poikittaisjäykisteiden väliin jää vain vähän tilaa ja polvioilla kiinni
tulevat jäykistelevyt ovat hankalia kiinnittää robottihitsausta varten. Lisäksi kyseisten jäykisteiden robottihitsauksessa optinen railonseurantalaitteisto ei mahdu kulkemaan hitsauspään edellä ahtaissa nurkissa, kuten kuvasta 8 (sivulla 36) selviää. Jäykisterakenteeseen
tulee myös paljon lyhyitä hitsejä, koska polviot kiinnitetään pituusjäykisteisiin ja poikittaisjäykisteisiin. Nykyisessä rakenteessa on paljon osia lähinnä polvioiden suuren määrän takia
ja erilaisia nimikkeitäkin on useita, kun jokainen poikittaisjäykiste on erilainen.
Poikittaisjäykisteiden korkeus joudutaan paikoittamaan apuvälineiden avulla laidan ja pohjan välisestä profiilista. Näin kokoonpanossa joudutaan käyttämään ylimääräistä aikaa mittailuun ja osien sijoitteluun oikeille paikoille, joten erilaiset itsepaikoittuvat ratkaisut helpottaisivat kokoonpanotyötä merkittävästi.
Ennen kuin jäykisterakennetta aletaan hitsaamaan runkoon, joudutaan laidat kiinnittämään
pohjalevyihin, koska jäykisterakenteen hitsauksen jälkeen hitsausmuodonmuutokset aiheuttavat levynreunaan taipumia ja tällöin laitojen kiinnittäminen ei enää onnistu kovin helposti
jälkeenpäin. Tämä taas johtaa siihen, että hitsaajat joutuvat nousemaan veneen sisään hitsaamaan jäykisterakennetta, jolloin hitsausasennot eivät ole työergonomian kannalta parhaat mahdolliset ja työntekijöiden selät ja polvet joutuvat näin koville.

6.2

Alumiiniveneen rungon modulointi

Alumiiniveneen rungon modulaarisuutta lähdettiin kehittämään MFD-menetelmän pohjalta.
Kun kyseessä on jo olemassa oleva tuote, ei ole tarvetta lähteä käymään järjestelmällisesti
MFD-menetelmän vaiheita läpi alusta asti. Menetelmän kaksi ensimäistä vaihetta, eli asiakastarpeiden selvittäminen ja teknisten ratkaisujen valinta, on käytännössä jo tehty tuotteen
pitkän historian aikana. Asiakastarpeiden selvittäminen on myös tämän työn kannalta merkityksetöntä, koska rungon rakennetta ei lähdetä moduloimaan asiakkaan tarpeiden mukaan, vaan keskitytään valmistettavuuden tehostamiseen ja näin asiakkaalle näkyvät muu-
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tokset jäävät vähäisiksi. Tekniset ratkaisut ovat myös hyvin pitkälle jo määritelty, kun rungon ulkomuotoja, materiaalia eikä valmistusmenetelmää lähdetä muutamaan nykyisestä.
Alumiiniveneen rungon tapauksessa voidaan siis lähteä liikkeelle suoraan MFDmenetelmän kolmannesta vaiheesta, eli modulaarisen konseptin luomisesta. Lisäksi modulaarista konseptia arvioidaan, joka on menetelmän neljäs vaihe. Viides vaihe, eli moduulikohtainen suunnittelu, jää vähemmälle tässä työssä, koska tarkoitus on vain kehittää modulaarinen konsepti, jonka avulla alumiiniveneen runkojen robottihitsausta on mahdollista
tehostaa. Koska kyseessä on vain modulaarinen konsepti, lopullinen rakenne levyn vahvuuksien, hitsien a-mittojen ja tarvittavien hitsipituuksien osalta tulee määrittää lujuuslaskelmien pohjalta.

6.3

Modulaarisen konseptin luominen

Kun työn tavoitteena on robotisoidun hitsauksen tehostaminen, voidaan modulaarisuutta
lähteä kehittämään suoraan valmistuksen kannalta. Modulaarisuutta ohjaavia tekijöitä
MFD-menetelmän mukaan ovat tässä tapauksessa ”yhteinen yksikkö” ja ”tuotantoprosessi”.
Yhteisen yksikön avulla pyritään luomaan yksi tai useampi moduuli, jota voidaan käyttää
useamassa venemallissa sellaisenaan tai vähäisillä muutoksilla. Tuotantoprosessina puolestaan on robotisoitu hitsaus, jolloin moduulien suunnittelussa pyritään huomioimaan mahdollisimman pitkälle robottihitsauksen vaatimukset.
Robotisoidun hitsauksen kannalta nykyrakenteesta selkeästi haastavimpana erottuu rungon
sisäisen jäykisterakenteen hitsaus, joten jäykisterakenteen modulointi on ensisijainen tavoite. Poikittaisen jäykisterakenteen hitsauksen vaikean automatisoitavuuden vuoksi lähdettiin
miettimään rakennetta, jossa jäykisteet ovat pääasiassa veneeseen nähden pitkittäissuuntaisia. Näin robotin hitsauspäälle jää enemmän tilaa liikkua jäykisterakenteen sisällä. Nykyrakenteessa esikasatut laitakotelot ja peräpeili voidaan ajatella olevan omia moduuleitaan,
koska ne tuodaan runkoon osakokoonpanoina ja niillä on omat suunnitellut liittymispintansa.
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Kun idea modulaarisesta konseptista oli valmis, lähdettiin sitä kehittämään mallintamalla
veneen runko ja jäykistemoduuli tietokoneella 3D-malleiksi. Aluksi mallinnettiin veneen
runko käyttäen hyväksi Eagle-mallin mittatietoja. Mallinnettuun runkoon alettiin sitten sovittaa suunniteltua jäykisterakennetta. Mallinnettua runkoa käytettiin apuna jäykisterakenteen mallinnuksessa mm. mittojen ja muotojen osalta. Mallinnus toteutettiin Delmia V5ohjelmistosta löytyvällä Catia V5-suunnitteluympäristöllä sekä SolidWorks-ohjelmistolla.

6.3.1 Suunniteltu jäykisterakennemoduuli
Veneen runko valmistettaisiin laitojen ja pohjalevyjen sekä nykyrakenteessa olevien uprofiilista valmistettujen pituusjäykisteiden osalta kuten ennenkin. Pituusjäykisteitä pohjaan tulisi viisi kappaletta nykyisen seitsemän sijaan, jotta rakennetta saataisiin harvennettua ja hitsauspäälle jäisi näin enemmän tilaa. Tarvittaessa profiilien kokoa ja varsinkin leveyttä voidaan kasvattaa, jotta saavutetaan nykyrakennetta vastaava jäykkyys ja tasaisesti
jakautuva rasitus koko pohjan alalle. Pituusjäykisteet tulisi esitaivuttaa hyvin tarkasti vastaamaan veneen pohjan lopullista muotoa, jotta jäykistemoduuli saataisiin liitettyä mahdollisimman tarkasti veneen runkoon ja näin hitsausrailojen ilmaraot saataisiin minimoitua.
Kuvassa 19 on esitetty suunniteltu jäykisterakennemoduuli. Jäykisterakennemoduuli muodostuu viidestä laserilla muotoon leikatusta pituusjäykistelevystä sekä kahdeksasta uprofiilista valmistetusta poikittaisjäykisteestä. Pituusjäykistelevyjen ylöspäin tuleva sivu on
taivutettu rakenteen jäykistämiseksi. Pituusjäykistelevyihin on leikattu jokaiseen liitoskohtaan u-profiilin muotoiset kolot helpotuksineen, jolloin rakenteeseen saadaan itsepaikoittuvat liitokset, mikä yksinkertaistaa ja nopeuttaa moduulin kasaamista sekä kiinnittämistä
hitsausta varten. Rakenteen keventämiseksi pituusjäykistelevyihin on mahdollista leikata
tarvittaessa aukkoja, mikäli lujuus- ja jäykkyysvaatimukset sen sallivat.
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Kuva 19. Suunniteltu jäykistemoduulirakenne a) edestä, b) yläviistosta, c) ylhäältä, d) sivulta.
Keskimmäiset pituusjäykisteet ovat 4460 mm pitkiä sekä uloimmat 3920 mm pitkiä. Levyn
vahvuus on 3 mm. Poikittaisjäykisteitä on kolmea eri pituutta. Pitkät, rakenteen yläosassa
olevat kolme ensimäistä poikittaisjäykistettä ovat samanmittaisia (1940 mm). Koska vene
kaventuu keulasta, neljäs poikittaisjäykiste on lyhempi (1840 mm). Lyhyet rakenteen alaosassa olevat poikittaisjäykisteet ovat kaikki samanmittaisia ja ne ovat pituudeltaan 660
mm.
Kuvassa 20 on esitetty jäykistemoduuli liitettynä runkoon. Jäykistemoduuli yltää peräpeilistä keulan siihen kohtaan, missä se alkaa kaareutua jyrkästi. Jäykistemoduulin paikoittamiseksi ja kiinnittämiseksi veneen laitoihin on laitojen ja pohjalevyjen välissä olevaan profiiliin hitsattava erilliset laserilla muotoon leikatut paikoituslevyt. Lisäksi keulaan on hitsattava käsin vielä erikseen nykyrakenteen malliset lyhyet u-profiilista valmistetut pituusjäykisteet sekä kaksi poikittaisjäykistettä. Yhden poikittaisjäykisteen voi tukea jäykistemo-
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duulin pituusjäykisteitä vasten kuten kuvasta 20 nähdään, mutta toinen poikittaisjäykiste on
hitsattava keulaan erikseen tukemalla se polvioilla.

Kuva 20. Jäykistemoduuli liitettynä veneen runkoon.
Eagle-venemallia valmistetaan sekä hytillisenä että avomallina. Kummassakin mallissa
käytetään ulkomitoiltaan samaa runkoa, mutta sisäinen jäykisterakenne on aivan erilainen,
sillä hytillisessä veneessä jäykisterakenteeseen on tehtävä kuvan 21 mukainen syvennys
käytävää varten. Suunniteltu modulaarinen sisäjäykisterakenne käy vähäisillä muutoksilla
molempiin malleihin. Jäykisterakennemoduuli käy sellaisenaan avomalliin ja hytilliseen
malliin saadaan käytävää varten syvennys katkaisemalla kaksi keulimmaista pitkää poikittaisjäykistettä. Käytävän pohjan tukena toimivat tällöin keskimmäinen pituusjäykistelevy
sekä alemmat lyhyet poikittaisjäykisteet.
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Kuva 21. Hytillisen Eagle-venemallin sisäinen jäykisterakenne.
Suunnitellussa jäykisterakennemoduulissa on yhteensä kolmetoista osaa ja kahdeksan eri
osanimikettä. Jäykisterakennemoduulin lisäksi runkoon on hitsattava kaksi paikoituslevyä,
kaksi lyhyttä pituusjäykistettä, kaksi poikittaisjäykistettä, seitsemän polviota sekä viisi peräpeilin erillistä jäykistettä. Näin moduloidussa jäykisterakenteessa on yhteensä 31 osaa ja
15 osanimikettä sisäisen jäykisterakenteen osalta.

6.3.2 Jäykisterakennemoduulin kasaaminen ja liittäminen runkoon
Jäykistemoduuli voidaan kasata erillään omaan kiinnittimeensä ja se on hitsattavissa kiinnittimessään valmiiksi asti, jolloin osia ei tarvitse silloittaa erikseen. MODUVA-projektissa
Arto Parkko käsitteli omassa diplomityössään modulaarisia hitsauskiinnittimiä ja käytännön osuudessa hän suunnitteli tämän työn jäykisterakennemoduulille modulaarisen hitsauskiinnittimen. Kuvassa 22 on esitetty jäykisterakennemoduulin hitsaus kiinnitettynä suunniteltuun modulaariseen hitsauskiinnittimeen.

70

Kuva 22. Jäykisterakennemoduulin hitsaus modulaarisessa hitsauskiinnittimessä. (Parkko
2010, 65.)
Jäykisterakennemoduuli kasataan ylösalaisin hitsauskiinnittimeen. Kasaamiseen kuluva
aika saadaan huomattavasti lyhyemmäksi verrattuna nykyisen jäykisterakenteen kasaamiseen, koska osia on huomattavasti vähemmän ja osat paikoittuvat toisiinsa itsepaikoittuvien
liitoksien avulla. Jos arvioidaan, että jokaisen osan paikoittamiseen ja kiinnittämiseen kuluu
keskimäärin 15 sekuntia, niin koko jäykisterakennemoduulin kasaukseen kuluu tällöin 3
minuuttia ja 15 sekuntia. Nykyisen jäykisterakenteen kasaamiseen kuluu vastaavalta osin n.
18 minuuttia, jos yhden osan paikoittamiseen ja kiinnittämiseen kuluu keskimäärin 15 sekuntia. Jäykisterakennemoduuli hitsataan jokaisesta pituus- ja poikittaisjäykisteen liitoskohdasta molemmilta puolilta. Näin hitsejä jäykisterakennemoduulin osalta tulee 168 kappaletta. Hitsit ovat pituudeltaan 20-40 mm ja yhteensä hitsien pituudeksi tulee 4800 mm.
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Jäykisterakennemoduulin ja rungon välisinä rajapintoina ovat veneen pohjaan hitsatut pituusjäykisteet sekä laidan profiiliin hitsatut paikoituslevyt. Paikoituslevyissä on jäykisterakennemoduulin poikittaisjäykisteiden kohdalla u-profiiliin muotoiset kolot, jolloin jäykisterakennemoduuli paikoittuu helposti. Paikoituslevyt myös liittävät jäykisterakenteen veneen
laitoihin kiinni. Jäykisterakennemoduulin pituussuuntaiset levyt puolestaan paikoittuvat
pohjaan hitsattuihin pituusjäykisteisiin. Kuvassa 23 on esitetty jäykisterakennemoduulin
paikoitttaminen runkoon.

Kuva 23. Jäykisterakennemoduulin paikoitus ja liittäminen runkoon.
Jäykisterakenne moduulin liittämisessä runkoon voi tulla ongelmia, kuten esim. soviteepätarkkuuksia, jos osien valmistustarkkuudet eivät ole riittäviä tai jäykisterakennemoduulin hitsauksessa syntyy suuria muodonmuutoksia. Jotta jäykisterakennemoduuli saataisiin
liitettyä tarkasti veneen pohjaan siten, että hitsattavien railojen ilmaraot olisivat mahdollisimman pienet, on rungon kasauksessa mahdollisesti käytettävä apuna veneen pohjan muodon antavaa muottia. Näin pohjan muoto on aina samanlainen ja jäykisterakennemoduulin
pituusjäykisteiden laserleikatut muodot mukailevat tarkasti pohjan muotoa. Toinen vaihtoehto on käyttää rungon kasauksessa apuna esimerkiksi kattoon kiinnitettävää puristinta,
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jolla saataisiin painettua jäykisterakennemoduulia silloituksen ajan pohjalevyä vasten riittävällä voimalla, jotta pohjalevyt muotoutuisivat tarkasti jäykisterakennemoduulin laserleikattuja muotoja vastaaviksi.
Jäykisterakennemoduuli hitsataan kiinni käsin paikoituslevyihin ja silloitetaan riittävän
useasta kohdasta rungon pohjassa oleviin pituusjäykisteisiin. Hitsiä jäykisterakennemoduulin ja rungon välille tulee arviolta hieman enemmän kuin nykyrakenteessa polvioiden ja
pituusjäykisteiden välillä on, eli n. 9600 mm. Hitsejä rungon ja jäykisterakennemoduulin
välille on ajateltu tulevan yhteensä 43 kappaletta ja pituudeltaan ne ovat 150-300 mm. Hitsin määrä on siis vain arvio ja lopullinen tarvittava hitsin määrä tulee selvittää lujuuslaskelmilla.

6.4

Luodun modulaarisen konseptin arviointi

Modulaarista konseptia voidaan arvioida tässä tapauksessa esimerkiksi rakenteen kasauksen
helpottumisen, hitsaukseen kuluvan ajan sekä hitsattavuuden osalta. Myös esimerkiksi moduulien välisiä rajapintoja voitaisiin arvioida ja tarvittaessa kehittää edelleen, jotta saadaan
kokoonpanoystävällinen ja joustava ratkaisu. Tässä työssä ei kuitenkaan mennä syvällisesti
moduulikohtaiseen suunnitteluun, joten nyt on arvioitu pelkästään rakenteen hitsattavuutta
sekä hitsaukseen kuluvaa aikaa tarkemmin.
Taulukossa 7 on esitetty suunnitellun uuden rakenteen osien välisten hitsien pituudet ja
niiden soveltuvuus robottihitsaukseen. Kaikista hitseistä on jäykisterakennemoduulin ansiosta hitsattavissa 77,6 % kokonaishitsimäärästä. Lisäksi uudessa rakenteessa on 3,4 metriä
vähemmän hitsiä verrattuna nykyrakenteeseen.

73

Taulukko 7. Suunnitellun uuden rakenteen osien välisten hitsien pituudet ja soveltuvuus
robottihitsaukseen.

6.4.1 Hitsausajan arviointi
Hitsattavuuden ja hitsaukseen kuluvan ajan arviointia varten mallinnettiin veneen rungon
hitsaukseen soveltuva hitsaussolu Delmia V5 -ohjelmistolla. Kuvassa 24 on esitetty kuvankaappaus hitsaussimulaatiosta mallinnetussa hitsaussolussa. Hitsaussolussa kappaleen käsittelylaitteena on grillityyppinen vastapöytäpari, johon silloitettu veneen runko voidaan
kiinnittää. Hitsausrobottina solussa on Motoman EA-1900N ja siihen on kiinnitetty vetävä
Fronius RA 5000-22G –MIG-hitsauspoltin. Hitsausrobotti on puolestaan kiinnitetty ulottuvuuden parantamiseksi Motoman TSG-XYZ 8 -gantryportaaliin. Hitsausrobotti ja siihen
kiinnitetty poltin ovat samat, mitkä löytyvät LUT Metallin FMU-laboratoriosta. Kyseinen
mallinnettu hitsaussolu on luotu pelkästään simulointia varten ja lopullinen veneen rungon
hitsauksessa käytettävä hitsaussolu tulisi suunnitella lopullista käyttötarkoitusta vastaavak-
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si. On muistettava, että jokainen ulkoinen akseli tuo lisähintaa hitsaussoluun, jolloin ylimääräiset ulkoiset akselit kannattaa jättää hankkimatta.

Kuva 24. Kuvankaappaus rungon hitsauksen simuloinnista mallinnetussa hitsaussolussa.
Simulaatiossa hitsauspolttimelle luotiin hitsausradat primitiivien avulla ja liikepisteiden
paikat sekä orientaatiot tarkastettiin ja korjattiin sopiviksi. Tämän jälkeen tehtiin hitsausohjelma luoduista hitsausradoista. Simulaatiossa hitsausnopeutena käytettiin 25 mm/s. Näin
jäykisterakennemoduulin hitsaamisessa runkoon hitsausajaksi saatiin 9 minuuttia ilman
railonhakua. Railonhaku vie aikaa n. 15 sekuntia hitsattavaa railoa kohden, joten railonhaku
lisää hitsausaikaa n. 11 minuutilla. Käyttämällä railonhakua kokonaishitsausaika jäykistemoduulin kiinnittämisen osalta on siis n. 20 minuuttia.
Arto Parkko käsitteli omassa diplomityössään jäykisterakennemoduulin hitsausta, joten
tässä työssä moduulin hitsausta ei erikseen simuloitu. Jäykisterakennemoduulin hitsaukseen
aikaa kuluu 15 minuuttia ilman railonhakua (Parkko 2010, 64). Jäykisterakennemoduulin
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hitsauksessa railonseuranta ei ole välttämättä tarpeellinen, koska osat kiinnitetään jäykkään
kiinnittimeen ja hitsit ovat lyhyitä, jolloin muodonmuutokset jäävät vähäisiksi. Myös railonhaku voi olla tarpeeton ja sen tarpeellisuus tulisi selvittää prototyypin avulla.
Nykyisessä jäykisterakenteessa on hitsiä yhteensä n. 18000 mm jäykisterakennemoduulia
vastaavalla osalla. Jos oletetaan kaariaikasuhteen olevan sisäisen jäykisterakenteen käsinhitsauksessa 20 %, kuluu nykyisen jäykisterakenteen hitsaamiseen aikaa n. 75 minuuttia 20
mm/s hitsausnopeudella. Uuden modulaarisen rakenteen ansiosta kokonaishitsausaikaa saadaan lyhennettyä siis n. 35 minuuttia. Jäykisterakennemoduuli voidaan kasata toisessa työpisteessä samaan aikaan, kun veneen runkoa kasataan. Näin nykyrakenteeseen verrattuna
uudella modulaarisella rakenteella voidaan läpimenoaikaa lyhentää pelkästään jäykisterakenteen hitsauksen osalta n. 55 minuuttia, eli yli 10 % nykyrakenteen rungon läpimenoajasta.
On myös huomioitava, että uusi rakenne mahdollistaa robottihitsauksen tehokkaamman
käytön koko veneen rungon hitsauksessa. Näin robotisoituun hitsaukseen siirtyminen on
kannattavampaa, jolloin myös muiden hitsien hitsaamisessa säästetään huomattavasti aikaa,
kun voidaan siirtyä käsinhitsauksesta robotisoituun hitsaukseen. Simuloidun jäykisterakennemoduulin kasauksen ja kiinnittämisen lisäksi rakenteeseen jää n. 73000 mm robotille
soveltuvaa hitsiä ja n. 25000 mm käsinhitsattavaa. Näiden hitsaamiseen aikaa kuluu n. 175
minuuttia, kun oletetaan robottihitsauksen kaariaikasuhteen olevan 70 % ja hitsausnopeuden 25 mm/s sekä käsinhitsauksen kaariaikasuhteen 20 % ja hitsausnopeuden 20 mm/s.
Hitsatun rungon kokonaisläpimenoajaksi saadaan siis n. 195 minuuttia, kun huomioidaan
rakenteen robottihitsattavuus ja jäykisterakennemoduulin yhdenaikainen valmistus rungon
kanssa.

6.4.2 Luoksepäästävyyden arviointi
Kuvassa 25 on havainnollistettu hitsauspolttimen luoksepäästävyyttä jäykisterakennemoduulin hitsauksessa. Kaikki railot ovat kyseisellä hitsauspolttimella hitsattavissa ja tilaa jää
reilusti myös mahdolliselle railonseurantayksikölle. Ainoastaan peräpeilin ja jäykisteraken-
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nemoduulin väliset hitsit ovat hieman heikommin luoksepäästävissä, kuten kuvasta 26 selviää. Näistä peräpeilin ja jäykisterakennemoduulin välisistä hitseistä osassa hitsauspolttimen kulmaa joudutaan hieman kääntämään optimaalisesta asennosta, jolloin vaarana on,
että hitsiin syntyy hitsausvirheitä. Luoksepäästävyyttä voidaan parantaa esimerkiksi käyttämällä erilaista hitsauspoltinta. Nyt käytetyssä hitsauspolttimessa polttimen kulma on hyvin loiva (22°), jolloin kotelomaisten rakenteiden sisään on hankala päästä hitsaamaan, kun
robotin käsivarsi ottaa kiinni rungon rakenteisiin. Hieman jyrkemmin kaareutuva poltin
mahdollistaisi paremman luoksepäästävyyden.

Kuva 25. Hitsauspolttimen luoksepäästävyystarkastelu.
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Kuva 26. Jäykisterakennemoduulin ja peräpeilin välisten hitsien luoksepäästävyys.

6.5

Veneen rungon rakenteen hitsattavuuden jatkokehitys

Veneen rungon rakenteessa osa hitseistä jää robotin hitsauspolttimen ulottumattomiin, koska hitsin päälle hitsataan toinen osa. Esimerkki tällaisesta on sisäpuolinen kölihitsi. Sisäpuolisen kölihitsin päälle hitsataan u-profiilista valmistettu pituusjäykiste ja näin kölin sisäpuolinen hitsi on hitsattava käsin jo silloitusvaiheessa. Myös kölin ulkopuolisen hitsin
päälle hitsataan kölisuoja, joka on hitsattava käsin kölin hitsauksen jälkeen. Tähän ongelmaan yhtenä ratkaisuna voisi olla kuvan 27 mukaisen köliprofiilin käyttö. Näin kölihitsit
saadaan siirrettyä rakenteen ulkopuolelle ja profiili suojaa köliä myös ulkopuolelta, jolloin
erillistä kölisuojaa ei tarvita. Köliprofiili toimii samalla joustavana rajapintana jäykisterakennemoduulille, kun profiiliin suunnitellaan keskimmäiselle pituusjäykisteelle sopiva hahlo. Kaikista hitseistä köliprofiilin käytön ansiosta on hitsattavissa robotilla n. 85 % kokonaishitsin pituudesta. Lisäksi köliprofiilin käytöllä saadaan hitsien kokonaispituutta vähennettyä nykyisen rakenteen 116 metristä n. 97 metriin, kun profiili toimii yhtenä pituusjäykisteenä sekä kölisuojana.
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Kuva 27. Hitsausta helpottava köliprofiili.

6.6

Modulaarisuuden vaikutukset valmistuksen taloudellisuuteen

Modulaarisuus on siis yksi keino, jolla alumiiniveneiden tuotantoa saadaan tehostettua ja
automatisointiastetta lisättyä. Kun alumiiniveneen rungon eri osia yhdistetään osakokoonpanoiksi, jotka ovat hitsattavissa erikseen, voidaan näitä osakokoonpanoja valmistaa esimerkiksi hitsausrobotilla valmiiksi etukäteen. Osakokoonpanojen tulisi olla mahdollisimman moneen eri venemalliin soveltuvia, jotta massatuotannon tarjoamat edut olisivat paremmin saavutettavissa. Näin hitsausrobottisoluun investointi saadaan mahdollisimman
kannattavaksi.
Modulaarisuuden taloudelliset vaikutukset ilmenevät erityisesti tuotteen läpimenoajan lyhenemisenä, kun jäykisterakennemoduuli voidaan valmistaa erillään yhtä aikaa veneen rungon valmistuksen kanssa. Lisäksi läpimenoaikaa lyhentää tehokkaampi robottihitsauksen
käyttö suunnitellussa modulaarisessa rakenteessa. Kun tuotteesta suurempi osa on hitsattavissa robotilla, saadaan robotisointi-investoinneista myös kannattavampia. Hitsauksen robotisoinnin ja moduloinnin avulla rungon hitsauksen osalta läpimenoaikaa voidaan lyhentää
n. 195 minuuttiin, eli alle 40 %:iin nykyisestä.
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Modulaarisuuden myötä on mahdollista kasvattaa sarjakokoa, kun sama moduuli käy ainakin vähäisillä muutoksilla useampaan venemalliin. Näin robottihitsauksen yksikkökustannukset laskevat ja mahdollisesti aikaisemmin kannattamattomasta hitsauksen robotisoinnista voi tulla kannattavaa ja näin yrityksen kilpailukykyä saadaan parannettua.
Osien määrän väheneminen sekä osanimikkeiden väheneminen vaikuttaa osaltaan taloudellisuuteen. Suunnitellussa jäykisterakennemoduulissa on huomattavasti vähemmän yksittäisiä osia kuin mitä nykyrakenteessa, jolloin osien hakuun, kasaamiseen ja osien paikoittamiseen kuluu vähemmän aikaa. Osanimikkeiden väheneminen puolestaan alentaa varastonhallinta- ja varastointikustannuksia.
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Nykyisen jäykisterakenteen hitsaukseen jäykisterakennemoduulia vastaavalta osalta kuluu
aikaa n. 75 minuuttia. Suunnitellussa uudessa modulaarisessa rakenteessa jäykisterakennemoduulin osien paikoittamiseen ja kiinnittämiseen hitsauskiinnittimeen sekä hitsaamiseen
robotilla kuluu aikaa hieman alle 20 minuuttia. Jäykisterakennemoduulin kiinnittämisessä
veneen runkoon puolestaan kuluu aikaan n. 20 minuuttia. Näin kokonaisvalmistusaika lyhenee n. 35 minuuttia pelkästään sisäisen jäykisterakenteen hitsauksen osalta, kun modulaarisen rakenteen ansiosta voidaan siirtyä käsinhitsauksesta robottihitsaukseen. Lisäksi moduloinnin ansiosta voidaan jäykisterakennemoduulin valmistus siirtää omaan työpisteeseen ja
veneen runkoa voidaan kasata yhtä aikaa jäykisterakennemoduulin valmistuksen kanssa.
Näin koko rungon läpimenoaika lyhenee pelkästään jäykisterakenteen hitsauksen osalta n.
55 minuuttia, eli nykyiseen veneen rungon hitsauksen läpimenoaikaan verrattuna yli 10 %.
On myös huomioitava, että uusi modulaarinen rakenne mahdollistaa tehokkaamman robottihitsauksen käytön, jolloin aikaa säästetään muiden hitsien hitsauksessa. Nykyrakenteen
kaikista hitseistä pystytään robotilla hitsaamaan yhdellä kiinnityksellä 66,8 %. Modulaarisen rakenteen ansiosta yhdellä kiinnityksellä hitsattavien hitsien määrä nousee 77,6 % kaikista hitseistä. Lisäksi hitsimäärä vähenee uuden rakenteen myötä 3,4 metriä. Hitsauksen
robotisoinnin ja rakenteen moduloinnin avulla pystytään rungon hitsauksen läpimenoaikaa
lyhentämään 195 minuuttiin, eli alle 40 %:iin nykyisestä.
Nykyisessä jäykisterakenteessa on 99 osaa ja osanimikkeitä on 17 kappaletta. Suunnitellussa uudessa modulaarisessa rakenteessa puolestaan on vain 31 osaa ja 15 osanimikettä. Näin
kokonaisosamäärä vähenee 68 osalla ja osanimikkeet vähenee kahdella. Osien määrän väheneminen näkyy erityisesti osien hakemiseen hitsauspisteelle, osien paikoittamiseen sekä
kiinnittämiseen kuluvan ajan lyhenemisenä. Jäykisterakennemoduulin osien paikoittamiseen ja kiinnittämiseen menee arviolta n. 3 minuuttia ja 15 sekuntia, kun nykyrakenteen
vastaavan jäykisterakenteen kasaamiseen ja paikoittamiseen kuluu 18 minuuttia. Osanimikkeiden määrän vähentyminen puolestaan pienentää hieman varastointikustannuksia, kun
osanimikkeiden hallinnointi ja varastointi yksinkertaistuu.
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Ero nykyisen rakenteen ja uuden modulaarisen rakenteen kasaukseen kuluvan ajan välillä
on todennäköisesti vieläkin suurempi todellisuudessa, koska tässä laskelmassa on arvioitu
molemmissa tapauksissa kuluvan keskimäärin yhtä pitkään jokaisen osan paikoittamiseen
ja kiinnittämiseen. Nykyisessä rakenteessa osien paikoitukseen tarvitaan erillisiä mittatyökaluja ja oikeat paikat joudutaan mittaamaan erikseen. Uuden modulaarisen rakenteen kasaaminen on nopeampaa, koska osat paikoittuvat helposti suunniteltujen itsepaikoittuvien
liitosten sekä kiinnittimen vastinpintojen avulla. Lisäksi jäykisterakennemoduuli voidaan
kiinnittää suunniteltuun kiinnittimeen ilman silloitusta, kun nykyisessä rakenteessa osat
joudutaan silloittamaan kiinni ennen hitsausta.
Uuden modulaarisen rakenteen luoksepäästävyys on nykyrakenteeseen verrattuna huomattavasti parempi. Pitkittäisen jäykisterakenteen ansiosta hitsattavien railojen ympärille jää
reilusti tilaa hitsauspolttimelle ja tarvittaessa myös railonseurantalaitteistolle. Ainoastaan
jäykisterakennemoduulin ja peräpeilin välisten hitsien kohdalla hitsauspoltinta ei pystytä
kuljettamaan aivan optimaalisessa kulmassa. Tähän ongelmaan ratkaisuna voisi olla esimerkiksi hieman jyrkemmin kaareutuva hitsauspoltin kuin mitä tämän työn simulaatioissa
on käytetty.
Suunniteltua modulaarista rakennetta voidaan käyttää avomallissa sekä hytillisessä mallissa
vähäisillä muutoksilla. Nykytilanteessa avomallin ja hytillisen mallin sisäinen jäykisterakenne on suurelta osin erilainen. Uusi rakenne soveltuu sellaisenaan avomallin jäykisterakenteeksi. Hytilliseen malliin jäykisterakennemoduuli saadaan sopivaksi katkaisemalla
kahdesta keulimmaisesta pitkästä poikittaisjäykisteestä palat keskeltä pois, jolloin hytillisen
mallin käytävälle saadaan syvennys. Tämä vähentää varastossa tarvittavien osanimikkeiden
määrää huomattavasti entisestään.
Modulaarisen rakenteen jatkokehityksellä robottihitsattavuutta voidaan edelleen parantaa ja
tähän tulisikin kiinnittää jatkossa huomiota. Tässä työssä suunniteltu modulaarinen konsepti on vain suuntaa antava rakenne ja tarkempaa moduulikohtaista suunnittelua tulisi vielä
tehdä. Esimerkiksi nykyisessä ja uudessa modulaarisessa rakenteessa jäävät kölihitsit toisten kiinnitettävien osien alle, jolloin niiden robottihitsaus ei onnistu yhdellä kiinnityksellä.
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Tähän ratkaisuna voidaan käyttää tarkoitukseen suunniteltua köliprofiilia, jolloin kölihitsit
saadaan siirrettyä rakenteen ulkopuolelle. Köliprofiili toimii samalla kölisuojana, pituusjäykisteenä sekä joustavana rajapintana jäykisterakennemoduulille. Tällaisella pienellä
muutoksella tarvittavaa hitsin määrää saadaan edelleen pudotettua n. 15 metrillä. Lisäksi
yhdellä kiinnityksellä robottihitsattavissa oleva hitsien määrä nousee lähes 85 %:iin.
Modulaarisen rakenteen suurimmat edut saavutetaan siis tehostuneena robottihitsattavuutena sekä lyhyempänä läpimenoaikana. Jäykisterakennemoduuleja voitaisiin myös valmistaa
valmiiksi varastoon tasaamaan työkuormaa. Robotille pystytään myös virtauttamaan tasaisemmin hitsattavaa modulaarisen rakenteen ansiosta, kun robotti voi välillä hitsata jäykisterakennemoduuleja ja välillä runkoja.
Koska suunniteltu jäykisterakennemoduuli on vielä konseptitasolla, vaatii modulaarinen
rakenne jatkotutkimustarpeena vielä tarkkoja lujuuslaskelmia ja niiden pohjalta tehtäviä
mahdollisia muutoksia rakenteeseen. Jäykisterakennemoduulista tulisi valmistaa prototyyppi, jonka pohjalta tässä työssä tehtyjä laskelmia sekä johtopäätöksiä voitaisiin verrata todellisuuteen. Esimerkiksi kasausajat ja tarvittavat hitsien määrät ovat vain suuntaa antavia arvioita, jotka voivat poiketa todellisuudesta.
MFD-menetelmän viidettä vaihetta, eli moduulikohtaista suunnittelua, ei tässä työssä juurikaan käsitelty. Moduulikohtainen suunnittelu on kuitenkin merkittävä osa tuotteen modulointia ja jatkossa tähän tulisi kiinnittää huomiota. Suunniteltua konseptia tulisi soveltaa
mahdollisimman pitkälle kaikissa tuoteperheen tuotteissa. Valmistettavuuden ja toiminnallisuuden välillä joudutaan ehkä tekemään kompromisseja, kun konseptia laajennetaan käsittämään kaikki venemallit pienimmästä suurimpaan.
Kun modulaarinen konsepti on saatu laajennettua koko tuotteistoon ja moduulikohtainen
suunnittelu on viety loppuun, tulisi tutkia tarvittavan hitsaussolun hankintaa ja investoinnin
kannattavuutta. Lisäksi olisi tutkittava millainen hitsaussolu soveltuisi kyseiselle venekonstruktiolle parhaiten.

83

8

YHTEENVETO

Tämä diplomityö on tehty osana MODUVA-tutkimushanketta (Modulaarisuudella tehokkuutta venerunkojen valmistukseen). MODUVA-projekti on jatkoa aikaisemmin käynnissä
olleelle

ALVENE-tutkimushankkeelle

(Alumiiniveneen

hitsauksen

automatisointi).

ALVENE-projektissa todettiin, että automatisointiaste on alumiiniveneiden valmistuksen
toimialalla matala ja sen nostaminen on ensiarvoisen tärkeää alan kilpailukyvyn ylläpitämiseksi sekä edelleen parantamiseksi. Automatisoinnin esteenä ovat huonosti automatisointiin
soveltuvat tuotteet sekä osavalmistustarkkuuksien puutteellisuus. Tämän työssä tutkittiin
alumiiniveneiden runkojen modulaarista suunnittelua huomioiden valmistus- ja kokoonpanoystävällisyyden. Tavoitteena työssä oli pohjustaa venerunkojen suunnittelua modulaariseen suuntaan ja tehostaa tätä kautta robottihitsattavuutta. Työssä pyrittiin esittämään keinoja, joiden avulla modulaarisuutta voitaisiin kehittää alumiiniveneiden valmistuksessa.
Työn teoriaosassa käsiteltiin yleisesti modulaarisuutta ja modulaarisuuden määrittelyä. Erityistä huomiota kiinnitettiin modulointiin johtaviin syihin ja modulaarisuudella mahdollisesti saavutettaviin etuihin robottihitsauksessa sekä yleisesti valmistavassa teollisuudessa.
Lisäksi työssä käsiteltiin valmistus- ja kokoonpanoystävällistä suunnittelua, koska se liittyy
myös läheisesti modulaarisuuteen ja modulointi sekä DFMA-menetelmät tukevat hyvin
toisiaan. Työn käytännön osuudessa käsiteltiin tarkemmin alumiiniveneen modulointia case-esimerkin kautta. Modulointiesimerkissä suunniteltiin ja luotiin Silverin huvivenemalleihin soveltuva rungon jäykisterakenteen modulaarinen konsepti. Työssä mallinnettiin Silver Eagle venemallin mittojen pohjalta 3D-malli, jonka muotoja käytettiin apuna jäykisterakennemoduulin suunnittelussa. Modulaarista jäykisterakennekonseptia arvioitiin mm.
hitsattavuuden ja läpimenoajan perusteella. Arvioinnissa käytettiin hyväksi mallinnettua
3D-mallia ja sen hitsattavuutta ja hitsausta simuloitiin Delmia V5-ohjelmistolla.
Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että jäykisterakenteen hitsaukseen kuluvaa aikaa voidaan
modulaarisuuden avulla lyhentää n. 35 minuuttia, mikä on lähes puolet nykyisestä vastaavan osuuden hitsausajasta. Modulaarisuuden myötä jäykisterakennemoduuli voidaan valmistaa omassa työpisteessään yhtä aikaa veneen rungon kasauksen kanssa, jolloin koko
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rungon läpimenoaikaa saadaan pudotettua n. 55 minuuttia, joka on yli 10 % kokonaisläpimenoajasta. Osien määrää saadaan vähennettyä nykyisestä 68 osalla ja osanimikkeiden
määräkin vähenee kahdella. Näin osien hakemiseen varastosta, kasaamiseen, kiinnittämiseen sekä paikoittamiseen kuluu huomattavasti nykyistä vähemmän aikaa. Lisäksi varastonhallinta- ja varastointikustannukset laskevat hieman osien määrän ja osanimikkeiden
vähenemisen seurauksena.
Nykyisessä rakenteessa kaikista hitseistä on mahdollista hitsata robotilla vain 66,8 % kokonaishitsimäärästä. Suunnitellun modulaarisen jäykisterakenteen ansiosta voidaan yhdellä
kiinnityksellä hitsata robotilla 77,6 % kokonaishitsimäärästä. Edelleen kehittämällä rakennetta esimerkiksi käyttämällä kölissä tarkoitukseen suunniteltua profiilia, voidaan robotilla
hitsata lähes 85 % kokonaishitsimäärästä yhdellä kiinnityksellä. Köliprofiilin käytöllä kölihitsit saadaan siirrettyä rakenteen ulkopuolelle ja köliprofiili toimii samalla kölin suojana ja
yhtenä pituusjäykisteenä.
Moduloidulla jäykisterakenteella päästään myös paremmin sarjatuotannon etuihin, koska
suunniteltua jäykisterakennemoduulia voidaan käyttää sekä avovenemallissa että hytillisessä venemallissa. Näin robotisointi-investoinneista saadaan kannattavampia. Jatkotutkimustarpeena veneen rungon moduloinnissa modulaarista konseptia on laajennettava siten, että
sama moduulirakenne olisi käytettävissä mahdollisimman moneen eri venemalliin. Toinen
jatkotutkimuskohde on moduulin tarkemmat lujuuslaskelmat, joiden pohjalta lopullinen
rakenne, levynpaksuudet sekä tarvittavat hitsien määrät saadaan selvitettyä. Kun modulointi
on saatu vietyä tarpeeksi pitkälle ja moduulikohtainen suunnittelu on saatu valmiiksi, tulee
myös robottisolun suunnittelu ja hankinta ajankohtaiseksi.
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