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Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia ja selvittää kuormakoneen takarunkorakenteen 

silloitushitsauksen robotisointia.  Työ päätettiin rajata koskemaan vain tiettyä moduulia 

takarungosta. Työssä kartoitettiin tarvittava laitteisto, selvitettiin runkomoduulin silloitusajat 

sekä arvioitiin investoinnin kannattavuutta. 

 

Silloituksen suorittavan järjestelmän vaatimuksena oli, että sen tulee asettaa osat paikoilleen 

hitsauskiinnittimeen ja tehdä tarvittavat silloitushitsaukset automaattisesti. Sopivaksi 

laitteistoksi osoittautui taloudellisuuden ja toiminnallisuuden näkökulmasta yhdestä 

kappaleenkäsittely- sekä hitsausrobotista muodostuva järjestelmä. Kappaleenkäsittelijän 

ohjauksessa käytetään konenäköä sekä osien paikannuksessa että laadunvarmistuksessa. 

Robotit liikkuvat yhteisellä lineaariradalla, jonka rinnalla on kappaleenkäsittelylaitteistoja 

hitsauskiinnittimineen. 

 

Robotisoinnin käyttöönotolla yhden takarungon moduulien kokoonpanoon ja silloitukseen 

käytettävä aika pienenee alle puoleen manuaaliseen työhön verrattuna. Näin saavutetaan 

merkittäviä kustannussäästöjä. Lisäksi hitsauskiinnittimet voivat olla verrattain yksinkertaisia 

manuaalityöhön verrattuna, jolloin myös säästetään työkaluinvestoinneissa. 

Robotisointiprojektin jatkotoimenpiteitä ovat laajamittaiset tuotantosimulaatiot layoutin, 

laitteiston sekä työkiertojen tarkaksi määrittämiseksi. Lisäksi itse tuotetta on muokattava 

paremmin robottisilloitukseen sopivaksi. 
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The aim for this thesis was to investigate robotic tack welding of a forwarder rear frame. The 

investigation was limited to a specific module of the rear frame structure. During the research 

the necessary robot system equipment and the budget price were defined. Tack welding time 

for a single module was calculated and with this information the profitability of the investment 

was evaluated.  

 

The requirement for the tack welding system was that it could place the parts to welding 

fixture and do the necessary tack welds automatically. Suitable equipment for this system in 

terms of economy and functionality was proven to include one welding and one material 

handling robot. Material handling robot is using machine vision in both recognizing parts and 

quality control. Robots use a shared linear track. Rotating devices with welding fixtures are 

located next to the linear track. 

 

When utilizing robot system, time used to assemble and tack weld a single module drops in 

half compared to manual labor. With these savings in time, substantial cost savings are 

achieved. In addition welding fixtures can be relatively simple compared to manual tacking 

fixtures, so also tool investments are lower. Further actions in this project are simulations in 

production to accurately define the layout, equipment and work cycles. Also the product itself 

must be further designed to suit better to robotic assembly and tack welding.  
  



ALKUSANAT 

 

 

Tämä työ tehtiin luomaan perustaa kuormakoneen takarungon silloitushitsauksen 

robotisoinnin toteuttamiselle tutkimalla muun muassa investoinnin taloudellisuutta sekä 

projektin toteuttamiseen vaadittavia toimenpiteitä. Työ tehtiin Joensuussa John Deere Forestry 

Oy:n tehtaalla, jossa olen päässyt seuraamaan korkeatasoista suomalaista konepajateollisuutta 

ja kaikkea toimintaa varsinaisen tuotannon ympärillä. Työn tekeminen on ollut valtavan 

opettavainen kokemus ja siitä kiitokset koko John Deeren Joensuun tehtaan henkilökunnalle. 

 

Työtäni Joensuussa ovat ohjanneet Anna-Niina Räsäsen lisäksi Markku Patrikainen sekä Janne 

Ryhänen, joille kaikille osoitan suuret kiitokset. Heidän lisäkseen kiitokset kuuluvat myös 

kaikille niille, jotka ovat minua tämän työn etenemiseksi auttaneet. Vastaanotto tehtaalla on 

ollut heti ensimmäisestä päivästä asti positiivinen ja apua olen saanut aina, kun sitä olen 

tarvinnut. Kuormakoneen takarunko-osaston hitsaajille sekä robottioperaattoreille haluan 

myös osoittaa erityiskiitokset positiivisesta ja avuliaasta asenteesta tätä 

tuotannonkehitysprojektia kohtaan. Yritysvierailut Suomessa ja ulkomailla olivat minulle 

todella hienoja kokemuksia ja niistä kiitokset Anna-Niinan lisäksi myös Pasi Nevalaiselle. Itse 

robotisointiprojektille, kuin myös koko Joensuun tehtaalle toivon valoisaa tulevaisuutta.  

 

Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta haluan kiittää minua opettaneita professoreja ja muuta 

opetushenkilökuntaa hyvän koulutuksen tarjoamisesta sekä avusta diplomityön teossa. 

Läheisiä ja ystäviä haluan vielä lopuksi kiittää tuesta ja unohtumattomista hetkistä opiskelun 

ajalta. 
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3D        Kolmiulotteinen 

a-mitta      Ideaalisen tasakylkisen pienahitsin korkeus [mm] 

CAD       Computer Aided Design, tietokoneavusteinen suunnittelu 

CCD       Charge-Coupled Device, kameran ilmaisinlaite 

CET        Hiiliekvivalentti 

CEV       Hiiliekvivalentti 

DCF       Discounted Cash Flow, arvonmääritysmetodi nykyarvomenetelmällä 

DOF       Degree of Freedom, vapausaste 

EN  Eurooppalaisen järjestön (CEN, CENELEC tai ETSI) hyväksymän 

standardin tunnus 

F         Voima, [N] 

FMF       Flexible Manufacturing Factory, joustava automatisoitu tehdas 

FMS  Flexible Manufacturing System, joustava valmistusjärjestelmä 

FMU       Flexible Manufacturing Unit, joustava valmistusyksikkö 

FT4  Final Tier 4, EPA Tier 4 Final- ja EU Stage IV-päästömääräykset 

täyttävän ei-tieliikennekäyttöön tarkoitetun dieselmoottorin kehitysaste 

FTL      Flexible Transfer Line, joustava transferlinja 

Gantry  2- tai 3-akselinen portaalityyppinen lisälaite, johon liitettynä voidaan 

robotin toiminta-aluetta kasvattaa 

I/O  Input/Output, sisään- ja ulostulo 

ISO  International Organization for Standardization, kansainvälinen 

standardisointijärjestö 

kJ kilojoule 

M         Taivutusmomentti, [Nm] 

MAG       Metal Active Gas (welding) 

MIG       Metal Inert Gas (welding) 

MPa        Megapascal, 10
6
 pascalia 

NDT       Non Destructive Testing, ainetta rikkomaton tarkastus 

PCI        Peripheral Component Interconnect, tietokoneen lisälaiteväylä 



 

SFS        Suomen standardoimisliitto 

t8/5        Aika, joka hitsillä kestää jäähtyä 800 °C:sta 500 °C:een, [s] 

Tandem-poltin   Kahden hitsauslangan MIG/MAG-hitsauspoltin 

TIG        Tungsten Inert Gas (welding) 

TWM       Total Welding Management 

WPS       Welding Procedure Specification, hitsausohje 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä diplomityössä tutkitaan John Deere 1010 FT4-kuormakoneen takarungon etumoduulin 

silloitushitsauksen robotisoimista. Kuormakoneella tarkoitetaan metsäkonetta, jolla puut 

kuljetetaan hakkuualueilta rekkojen lastauspaikoille. Kuormakoneet ovat suunniteltu 

kuljettamaan suuria määriä puita vaikeakulkuisissa maasto-olosuhteissa. Kuormakoneen 

pääosat ovat eturunko, kuormain sekä takarunko. 

 

Tällä hetkellä John Deere Forestry Oy valmistaa kuormakoneiden E-sarjaa, johon kuuluu 

kuusi eri kokoluokan konetta; 810E, 1010E, 1110E, 1210E, 1510E ja 1910E. Kustakin 

koneesta on valittavissa useita eri pituuksia ja koneen pituutta muutetaan takarungon pituutta 

varioimalla. Tässä työssä käsiteltävä 1010 FT4 on vielä suunnittelussa oleva tuote ja se tulee 

markkinoille noin kolmen vuoden sisällä. Muiden kuormakonemallien FT4-versiot seuraavat 

1010:tä. 

 

Tuotannon automatisointi on erittäin kiinnostava aihealue monellakin tapaa. Robottien 

käyttöönotto tuotannossa vapauttaa ihmiset yksitoikkoisten ja vaarallisten työtehtävien teosta 

sekä tasoittaa lopputuotteiden laatua ja laskee valmistuskustannuksia. Vaikka automatisointia 

saatetaan pitää työpaikkoja tuhoavana toimintana, on se korkeiden työkustannusten maille, 

kuten Suomelle elinehto ja todennäköinen kehityssuunta kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.  

 

Tässä diplomityössä selvitetään, mitä takarungon etumoduulin robotisoitu silloittaminen 

vaatisi ja minkälaisia hyötyjä sillä saavutettaisiin. Selvitettäviä asioita ovat tarvittava laitteisto, 

tarvittavat muutokset moduulin rakenteessa sekä investoinnin suuruus ja sen kannattavuuden 

arviointi. Lähtökohtana työlle on tarve vähentää manuaalista hitsausta, jota nykytuotannossa 

on huomattavan paljon. Uuden etumoduulin silloittamisesta tehdään työaika-arviot sekä 

manuaalisella että robotisoidulla silloittamisella ja näitä aikoja verrataan normaalivolyymin 

tuotannolla. Robotisoinnilla saavutettava ajansäästö muodostaa sillä saavutettavat rahalliset 

säästöt. 
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Robottisilloituslaitteiston määrityksessä käytetään apuna robottitoimittajia, joilta saadaan 

järjestelmille myös kokonaiskustannusarviot. Säästöjen ja investoinnin suuruuden 

määrittämisen jälkeen suoritetaan investoinnin kannattavuuslaskelmat eri skenaarioissa. Eri 

skenaarioilla testataan sijoituksen kannattavuuden herkkyyttä tilanteen vaihteluille 

investoinnin suuruuden ja käytettävän henkilöstömäärän osalta. Robottijärjestelmän 

toiminnalle tehdään myös ulottuvuussimulointia solun toiminnan sujuvuuden selvittämiseksi.  

 

1.1 Työn tausta 

Työn taustalla on pyrkimys tehostaa tuotantoa vähentämällä manuaalihitsauksen määrää ja 

lyhentää valmistusaikaa. Koska uusi takarunko on vielä suunnittelussa, koettiin hetki 

otolliseksi tutkia silloitushitsauksen robotisointimahdollisuuksia, sillä tuotteen rakennetta 

voidaan vielä helposti muuttaa paremmin robotille sopivaksi. John Deerellä on paljon 

kokemusta robottihitsauksesta ja tässä vaiheessa päätettiin tutkia myös nykyään käsin 

tapahtuvan silloitushitsauksen robotisoimista. Tässä työssä tehdään koko yrityksen tuotannon 

tulevaisuutta koskevaa pohjatutkimusta, sillä jos kuormakoneiden takarunkojen silloittaminen 

päätetään robotisoida, tullaan silloitushitsauksen robotisointia tutkimaan myös muiden 

tuotteiden kohdalla. 

 

1.2 Työn tavoite ja rajaus 

Työn tavoitteena on kartoittaa toimenpiteitä silloitushitsaamisen robotisoinnin toteuttamiseksi 

tuotannon, tuotteen ja taloudellisuuden näkökulmista. Työ keskittyy robotisointiprojektin 

toteuttamisen suunnitteluun ja kannattavuuden arviointiin. Lisäksi tuotteen soveltuvuutta 

robotisoituun silloitukseen arvioidaan ja esitellään soveltuvuutta parantavia rakennemuutoksia. 

Työn ulkopuolelle jätetään varsinaisten silloitusjärjestysten ja työkiertojen suunnittelu sekä 

hitsaustekniset yksityiskohdat. 

 

Työ on rajattu koskemaan pelkästään takarungon etumoduulia. Etumoduuli valittiin siksi, 

koska se on rakenteeltaan takamoduulia monimutkaisempi. Monimutkaisemman rakenteen 

tarkastelu on mielekkäämpää siitä syystä, että sen robotisoinnin onnistuessa myös 

yksinkertaisempien rakenteiden silloituksen robotisoinnin voidaan olettaa olevan mahdollista. 
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Vaikka tutkittavana on ainoastaan 1010 FT4-kone, pidetään silti tausta-ajatuksena, että kaikki 

FT4-sukupolven kuormakoneet tullaan tekemään samalla robottijärjestelmällä.  

 

1.3 Yritysesittely 

John Deere Forestry Oy on osa yhdysvaltalaista Deere & Company-yritystä. Deere & 

Companyn perusti vuonna 1837 seppä ja keksijä John Deere Illinoisin osavaltion Grand 

Detouriin. Nykyään Deere & Companylla on toimipaikkoja 42 maassa ja yli 66 000 

työntekijää. Yrityksen tuotteisiin kuuluvat maatalous-, ympäristönhoito-, maanrakennus- sekä 

metsäkoneet. Vuonna 2012 yrityksen liikevaihto oli 36,175 miljardia dollaria. (John Deere 

2013) Yrityksen liikevaihdon jakautuminen eri osa-alueisiin on esitetty kuvassa 1. 

 

Kuva 1.  Liikevaihdon jakautuminen eri osa-alueittain vuonna 2012. (John Deere 2013) 

 

John Deere on erittäin laajalla mallistollaan maailman johtava metsäkoneiden kehittäjä, 

valmistaja ja myyjä. John Deere on Euroopan markkinajohtaja katkotun 

puutavaralajimenetelmän koneiden myynnissä 37 prosentin markkinaosuudellaan. (John Deere 

2013) 

 

Joensuussa sijaitsevan nykyisen John Deeren Forestry Oy:n tehtaan perusti Rauma-Repola 

vuonna 1972. Alkuaikoina tehtaalla valmistettiin muun muassa metsäkoneita, 

murskainlaitteita, rakennuskoneita sekä öljyporia. Vuonna 1988 Rauma-Repola osti 

kanadalaisen Timberjackin ja vuonna 1995 tehdas alkoi keskittyä vankemmin metsäkoneiden 

valmistukseen. Vuonna 2000 John Deere osti Timberjackin ja vuonna 2005 Timberjack-

Maatalous- ja 
ympäristönhoitokoneet 75 % 

Maanrakennus- ja 
metsäkoneet 17,6 % 

Rahoitus 6,2 % 

Muut 1,2 % 
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tuotemerkki vaihdettiin John Deereksi. Joensuun tehtaalla valmistetaan ainoana maailmassa 

John Deeren katkotun puutavaralajimenetelmän metsäkoneita. Joensuun tuotevalikoimaan 

lukeutuu neljä harvesteri- ja kuusi kuormakonemallia, kukin pyöräalustaisia. Tehdas työllistää 

noin 400 henkeä. Tehtaan keskeisiä työstöprosesseja ovat robottihitsaus, koneistus, maalaus, 

kokoonpano sekä testaus ja viimeistely. (John Deere 2013) 

 

Suomessa John Deerellä on Joensuun lisäksi toimipaikka myös Tampereella, jossa tehdään 

pyöräalustaisten metsäkoneiden tuotekehitys. 250 henkeä työllistävä Tampereen toimipiste 

toimii myös Euroopan markkinointikeskuksena. (John Deere 2013) 
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2  SILLOITUSHITSAUS 

 

Silloitushitsauksessa yhdistetään rakenteen osat toisiinsa pienillä siltahitseillä ennen lopullista 

hitsausta. Siltahitsien on tarkoitus pitää rakenne koossa lopullisen hitsauksen ajan, jolloin 

niiden on oltava riittävän suuria kestämään loppuhitsauksen aiheuttamat muodonmuutokset ja 

jännitykset. Myös silloitetun aihion siirtely aiheuttaa jännityksiä, jotka siltahitsien on 

kestettävä ja näin taattava aihion pysyminen muodossaan. Liian suuria siltahitsejä on kuitenkin 

vältettävä, sillä ne voivat johtaa ei-toivottuihin tuloksiin lopullisessa hitsauksessa tai rakenteen 

kestävyydessä. (Lepola & Makkonen 2005, s. 93) 

 

Mekaanisten rasitusten lisäksi siltahitseihin voi kohdistua myös lämmöstä johtuvia rasituksia. 

Silloitettu rakenne voidaan esimerkiksi joutua lämmittämään korotettuun työlämpötilaan 

ennen lopullista hitsausta. Näiden rasitustekijöiden vuoksi on tärkeää, että jo tekovaiheessa on 

ymmärretty tarkalleen, mitä siltahitsien tulee kestää. Tärkeää on myös silloituksen huolellinen 

suorittaminen. (Lepola & Makkonen 2005, s. 93) Silloitushitsaukseen tulisi suhtautua yhtä 

suurella vakavuudella kuin lopulliseen hitsaukseenkin. Silloitushitsauksen tulisi vastata 

samoja laatuvaatimuksia kuin lopullisen hitsinkin, sillä siltahitsien kohdalla on vaarana samat 

hitsausvirheet kuin tavallisilla hitseillä. (Miller 2003, s. 1) 

 

Ennen silloituksen suorittamista on oltava selvillä, minkälainen rooli silloituksella on 

lopullisessa hitsissä. Siltahitsi voi joko tulla kokonaan sulautetuksi lopulliseen hitsiin tai jäädä 

lopullisen hitsin alle sulamatta kokonaan hitsauksen aikana. Siltahitsi voi myös sijaita eri 

paikassa rakennetta kuin mihin lopullinen hitsi hitsataan. Tällöin on kuitenkin oltava tarkasti 

selvillä, kuuluuko siltahitsi poistaa lopullisen hitsauksen jälkeen. Poistaminen voi olla 

välttämätöntä esimerkiksi joissakin dynaamisesti kuormitetuissa rakenteissa, joissa 

ylimääräiset hitsit voivat heikentää rakenteen väsymiskestävyyttä. (Miller 2003, s. 1–2) 

Siltahitsejä eri liitostyypeissä on esitetty kuvassa 2. Kuvan a-kohdassa on T-liitoksen silloitus, 

kohdassa b juurituen silloitus V-railolliseen päittäisliitokseen ja c-kohdassa viistetyn T-

liitoksen silloitus.  
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Kuva 2.  Siltahitsiesimerkkejä. (Miller 2003, s. 2) 

 

2.1 Siltahitsin geometria 

Siltahitsin on yleisesti oltava mahdollisimman pieni, mutta kyllin vahva kestämään kaikki sille 

asetettavat rasitukset. Rasituksia syntyy rakenteen muodonmuutoksista seuraavista 

jännityksistä kuin myös rakenteen osien painoista. SFS-EN 1011-2 -standardi määrittää 

ohjekokoja siltahitseille. Standardin mukaan siltahitsin pituudeksi suositellaan vähintään 50 

millimetriä. Alle 12 mm:n paksuisia levyjä hitsattaessa siltahitsin pituudeksi suositellaan 

vähintään neljä kertaa ohuemman osan ainepaksuutta. Yli 50 mm:n ainevahvuuksia ja yli 500 

MPa:n myötölujuuden omaavia teräksiä hitsattaessa siltahitsien pituutta ja kokoa voidaan 

lisätä jopa kahdella palolla hitsattavaksi. (SFS-EN 2001, s. 14) 

 

Siltahitsin koolle on standardista huolimatta vaikeata esittää päteviä sääntöjä. Todellisuudessa 

siltahitsin pituudet vaihtelevat noin 5:n ja 50 millimetrin välillä, mutta myös pitkiä (yli 100 

mm) ja koko railon pituisia siltahitsejä hitsataan tarvittaessa. Siltahitsin a-mitta ja pituus 

riippuvat hitsattavasta ainepaksuudesta, hitsauksessa syntyvistä muodonmuutoksista ja 

jännityksistä sekä hitsattavan railon muodosta. Hitsin koko on määritettävä tarkasti, sillä 
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ylisuuri a-mitta aiheuttaa turhia muodonmuutoksia, kun taas liian pieni a-mitta ei kestä 

siltahitsille tulevia rasituksia. (Lepola & Makkonen 2005, s. 93) Kuitenkin siltahitsin, kuten 

muidenkin hitsien vahvuus määräytyy sekä hitsin a-mitan että pituuden mukaan. Näin ollen 

siltahitsistä, jonka tulee kestää suuria kuormituksia, voidaan tehdä pitkä suuren a-mitan sijaan. 

Samalla myös vähennetään suuresta a-mitasta aiheutuvia hitsausmuodonmuutoksia. (Miller 

2003, s. 4–5) 

 

Siltahitsien, jotka sulatetaan osaksi lopullista hitsiä (kuva 3), on oltava mahdollisimman pieniä 

ja muodoltaan sellaisia, että ne ovat taipuvaisia sulamaan ylihitsattaessa. Sulamisen 

varmistamisen lisäksi siltahitsin mahdollisimman pienellä koolla pyritään siihen, että 

lopullinen hitsi on ulkonäöltään virheetön, eikä siltojen kohdilla ole ylimääräisiä kohoumia. 

Kokonaan sulavaksi tarkoitettu siltahitsi ei ole laatuvaatimuksiltaan yhtä kriittinen kuin 

sulamaton silta, sillä uudelleensulattaminen poistaa mahdollisia lieviä virheitä. Hitsauksen 

laatuun on silti kiinnitettävä huomiota myös tässä tapauksessa, eikä vakavia virheitä, kuten 

halkeamia sallita. (Miller 2003, s. 2–3) 

 

Kuva 3.  Lopulliseen hitsiin sulautuva siltahitsi. (Miller 2003, s. 3) [kuvaa muokattu: käsitteet 

suomennettu] 

 

Ylihitsattaessa sulamattomaksi jäävä hitsi on esitetty kuvassa 4. Tällaisten siltahitsien on 

vastattava lopullisen hitsin laatutasoa ja muita vaatimuksia. Lisäksi hitsin minimi- ja 
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maksimikokoon, kuvun muotoon, hitsauksen lämmöntuontiin sekä lisäaineen valintaan on 

kiinnitettävä erityistä huomiota. Yleisesti silloittamisen vaativuus nousee seuraavalle asteelle, 

kun siltojen on tarkoitus olla sulamattomina osa lopullista hitsiä. (Miller 2003, s. 3–4) 

 

Kuva 4.  Lopullisen hitsin alle sulamattomaksi jäävä siltahitsi. (Miller 2003, s. 4) [kuvaa 

muokattu: käsitteet suomennettu] 

 

Ennen lopullista hitsausta sulamattomiksi jäävien siltahitsien välit on mahdollista hitsata 

samaan a-mittaan siltahitsien kanssa. Näin tehtäessä lopullisesta hitsistä muodostuu tasainen ja 

ulkonäöltään moitteeton. Ilman välien täyttöä lopullisessa hitsissä on silminnähtävä kohouma 

siltahitsin kohdalla. Lopullisen hitsin ulkopuolelle jäävä siltahitsi täytyy niin ikään tehdä 

lopullisen hitsin laatuvaatimuksia vastaavaksi, vaikka ulkopuoliset hitsit poistetaankin usein 

lopullisen hitsauksen jälkeen rakenteesta. Kuitenkin laadukkailla siltahitseillä varmistetaan 

tässäkin tapauksessa lopullisen hitsauksen onnistuminen ja rakenteen pysyminen muodossaan. 

(Miller 2003, s. 4) 

 

2.2 Siltahitsien sijoittelu 

Siltahitsi ei saisi sijainnillaan häiritä lopullisen hitsauksen suorittamista. Yleinen sääntö on, 

että siltahitsejä ei saa sijoittaa rakenteen nurkka- eikä risteyskohtiin, sillä nämä kohdat ovat 

hitsauksessa vaativimpia. Siltahitsit olisikin hyvä sijoittaa rakenteen koosta ja ainevahvuudesta 

riippuen 20-200 mm päähän nurkista ja kulmista. Siltojen sopiva väli on 20-35 kertaa 
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hitsattava ainepaksuus, riippuen railon ja rakenteen muodosta. (Lepola & Makkonen 2005, s. 

93) 

 

Siltahitsien oikealla sijoittelulla voidaan minimoida hitsausjännityksiä ja -muodonmuutoksia. 

Loppuhitsaus aiheuttaa rakenteeseen aina muodonmuutoksia sekä jännityksiä. Kuvassa 5 on 

esitetty yleisiä hitsauksesta aiheutuvia muodonmuutoksia. Näiden muodonmuutosten 

ennakoimiseksi ja estämiseksi siltahitsit on sijoitettava huolellisesti. Suunnittelematta 

suoritettu silloitushitsaus saattaa pahimmassa tapauksessa jo silloituksen aikana aiheuttaa 

muodonmuutoksia, jotka loppuhitsauksen aikana kertautuvat. 

 

Kuva 5.  Yleisimmät hitsausmuodonmuutokset tavallisimmissa hitsatuissa rakenteissa. 

(Lepola & Makkonen 2005, s. 356) 

 

Rakennetta silloitettaessa osat asetellaan usein siten, että ennakoidaan 

lämpömuodonmuutoksista johtuvia osien liikkeitä loppuhitsauksen aikana. Ennakoita voidaan 

määritellä joko laskennallisesti tai kokemuksiin perustuen. Laskennallisessa määrityksessä 

huomioon otettavia tekijöitä ovat esimerkiksi tuotu lämpömäärä, materiaalin 

lämpökäyttäytyminen, työn suoritustekniikka sekä materiaalien ainevahvuus-pinta-ala-suhde. 
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Eri hitsausprosesseille on tehty kokeellisiin testeihin ja käytännön kokemuksiin perustuen 

yleisohjeellisia taulukoita, joista voidaan arvioida omaan sovelluskohteeseensa vaikuttavia 

muodonmuutoksia. Seuraavaan taulukkoon on koottu kuuden eri hitsausprosessin aiheuttamat 

muodonmuutokset RAEX HSF 640 –hienoraeteräksisessä kappaleessa. Kappaleen koko on 4 x 

75 x 300 mm. (Lepola & Makkonen 2005, s. 358) 

 

Taulukko 1. Eri hitsausprosessien aiheuttamia muodonmuutoksia samassa kappaleessa. 

(Lepola & Makkonen 2005, s. 358) 

Hitsausprosessi Pituussuuntainen 

kutistuma [mm] 

Poikittaissuuntainen 

kutistuma [mm] 

Pituussuuntainen 

taipuma [mm] 

Kulmamuodon-

muutos 

[astetta] 

MIG/MAG-

hitsaus 
0,28 0,16 2,9 2,2 

TIG-hitsaus 0,33 0,68 3,7 4,0 

Jauhekaarihitsaus 0,60 0,46 6,7 3,2 

Plasmahitsaus 0,24 0,06 1,4 1,0 

Elektronisuihku-

hitsaus 
0,10 0,04 0,15 0,5 

Laserhitsaus 0,10 0,04 0,20 0,5 

 

Silloittamisen avulla vaikuttamisen lisäksi hitsauksesta aiheutuvia muodonmuutoksia voidaan 

vähentää ja kompensoida lukuisilla eri tavoilla. Keinot voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan: 

materiaali-, valmistus- ja suunnitteluparametrit. Materiaaliparametreihin lukeutuvat lisä- ja 

perusaineiden ominaisuudet, kuten lämpölaajenemiskertoimet, myötölujuudet ja 

kimmokertoimet. Näiden tekijöiden perusteella valitaan materiaalit, jotta muodonmuutokset 

pysyvät siedettävinä. Valmistusparametreja ovat hitsausprosessi ja -parametrit, silloitus, 

hitsausjärjestys sekä oheiskeinot, kuten kiinnitys ja oikominen. Hitsausprosessi ja varsinkin 

hitsausparametrit määräävät rakenteeseen tuotavan lämmön määrän ja sitä kautta ovat yksi 

suurimmista muodonmuutoksiin vaikuttavista tekijöistä. Kiinnittämisellä pystytään 

vähentämään, mutta harvoin poistamaan kokonaan muodonmuutoksia. Työlämpötilaa 

korottamalla voidaan ehkäistä ja jälkikäsittelynä kuumilla oikomalla korjata 
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muodonmuutoksia tehokkaasti. Myös erilaiset esitaivutukset ja muut ennakot ovat varsin 

toimiva tapa kompensoida syntyviä muodonmuutoksia.  

 

Myös suunnittelulla voidaan vaikuttaa syntyviin muodonmuutoksiin muun muassa rakenteen 

geometrialla, liitostyypeillä ja railomuodoilla sekä hitsin koolla. Geometria voidaan tehdä 

sellaiseksi, että pystytään hitsaamaan joko neutraaliakselia pitkin tai symmetrisesti liitoksen 

molemmilta puolilta. Erilaiset liitostyypit ja railomuodot ovat alttiita eri 

muodonmuutostyypeille, joten suunnittelussa on oltava riittävästi tietoa, minkä railomuodon 

kuhunkin kohteeseen voi valita ja myös minkä kokoinen hitsin on oltava, jotta vältytään 

ylisuuren hitsin hitsaamiselta. Suuren a-mitan sijaan voidaan pyrkiä kasvattamaan tunkeumaa 

ja siten tehollista a-mittaa hitsausparametreja säätämällä. (Björk 2012, s. 34–54) 

 

Siltahitsi voidaan sijoittaa myös tarvittaessa lopullisen hitsin ulkopuolelle. Tällainen tapaus 

voi olla esimerkiksi kuvan 6 tapaus, jossa on silloitushitsattu juurituki hitsattavien levyjen 

alapuolelle. Ulkopuolelle jäävä siltahitsi kuitenkin laskee rakenteen väsymiskestävyyttä. 

Kuitenkin tekemällä silloitus jatkuvalla hitsillä (kuva 6, kohta b), ei siltahitsi vaikuta yhtä 

radikaalisti väsymiskestävyyteen. (Miller 2003, s. 4–5) 

 

Kuva 6.  Lopullisen hitsin ulkopuolelle jäävä katkonainen (a) ja jatkuva (b) siltahitsi. (Miller 

2003, s. 5) 
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2.3 Silloitushitsauksen suorittaminen 

Jotta silloitushitsauksella voitaisiin estää tai vähentää loppuhitsauksessa syntyviä 

muodonmuutoksia, täytyy hitsaus suorittaa huolellisesti. Avainasemassa ovat hitsausjärjestys 

sekä aiemmin mainitut lämpöliikkeiden ennakot osien sijoittelussa. Hitsausjärjestys on 

suunniteltava siten, että hitsit täyttävät niiden laatuvaatimukset ilman, että rakenteisiin syntyy 

käyttöä tai lujuutta haittaavia jännityksiä tai muodonmuutoksia. Sisäisiä jännityksiä 

vähennetään suorittamalla hitsaus siinä järjestyksessä, että rakenne saa lopullisen jäykkyytensä 

mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa. Silloitus tulisi käsittää koko rakennetta käsittävänä 

järjestyksenä, jossa ensin hitsataan hyppelehtivällä tekniikalla, jossa hitsataan siltahitsejä 

harvaan ja palataan takaisin tekemään siltahitsit edellisten väliin. (Lepola & Makkonen 2005, 

s. 362) Näin tekemällä vähennetään muodonmuutoksia ja saadaan pidettyä ilmaraot sopivan 

kokoisina. Esimerkkejä levyliitosten silloitusjärjestyksistä on esitetty kuvassa 7. 

 

 

Kuva 7.  Levyliitosten silloitusesimerkkejä. (Lepola & Makkonen 2005, s. 361) 

 

Silloitusvaiheessa asetetaan railon ilmarako sopivan suuruiseksi. Ilmaraon kokoon ja muotoon 

vaikuttaa kulloinkin kyseessä oleva materiaali ja sen pituuden lämpölaajenemiskerroin. 

Jäähtyessään hitsi kutistuu lämpölaajenemiskertoimen mukaisesti, jolloin suuremman 

kertoimen omaava materiaali kutistuu enemmän kuin pienemmän kertoimen omaava. Näin 

ollen esimerkiksi ruostumatonta terästä tai alumiinia hitsattaessa on ilmarako oltava suurempi 

kuin rakenneterästä hitsattaessa suuremman pituuden lämpölaajenemiskertoimen vuoksi. 

Kutistumisen vuoksi ilmarako jätetään loppupäästä suuremmaksi, kuten kuvassa 8. (Lepola & 

Makkonen 2005, s. 92–93) 
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Kuva 8.  Ilmaraon asettaminen sopivaksi. (Lepola & Makkonen 2005, s. 93) 

 

Ilmaraon oikeana pysyminen taataan oikealla silloitusjärjestyksellä. Silloittaminen suoritetaan 

aiemmin mainitulla hyppelevällä tekniikalla, jossa tehdään hitsit ensin harvaan ja palataan 

tekemään välihitsit aiemmin tehtyjen väliin. (Lepola & Makkonen 2005, s. 199) Levyosien 

oikea ja virheellinen silloitusjärjestys on esitetty kuvassa 9. Toisesta päästä järjestyksessä 

edeten suoritettu silloitus aiheuttaa ilmaraon vetäytymisen kiinni.  

 

 

Kuva 9.  Oikea (vas.) ja väärä (oik.) silloitusjärjestys. (Lepola & Makkonen 2005, s. 199) 

 

Siltahitsin hionta on usein tarpeellista, jotta varmistetaan lopullisen hitsauksen häiriöttömyys. 

Kuvassa 10 on esitetty tyypillinen siltahitsin hionta ennen lopullista hitsausta. Suurten 

siltahitsien hionta ennen robottihitsausta on tärkeää, sillä ne saattavat haitata robottihitsauksen 

valokaaren läpi tapahtuvaa railonseurantaa ja lopputuloksena voi olla pahimmillaan hitsin 

kateettipoikkeama. (Lepola & Makkonen 2005, s. 93) 

 

Kuva 10.  Siltahitsin pää ohennettuna. (Lepola & Makkonen 2005, s. 93) 
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2.4 Lämmöntuonti siltahitseissä 

Kuten aiemmin todettiin, siltahitsit ovat tavallisesti kooltaan pieniä. Pieniä hitsejä hitsattaessa 

myös lämmöntuonti on usein varsin pientä. Terästen hitsauksessa lämmöntuonti on tärkeässä 

osassa varsinkin karkenevia tai lujia teräksiä hitsattaessa. Pieni lämmöntuonti altistaa hitsin ja 

sen ympäristön kylmähalkeamavaaralle. Syitä kylmähalkeaman syntymiselle ovat pienet 

hitsipalot, lisäaineiden tai raaka-aineiden korkea vetypitoisuus, suuret ainepaksuudet sekä 

rakenteen jäykkyys. Teräksen koostumus seosaineineen ja epäpuhtauksineen muodostavat sille 

ominaisen hiiliekvivalentin, joka kuvastaa teräksen kylmähalkeilualttiutta. Hiiliekvivalenteista 

on käytössä CET- ja CEV-ekvivalentit. Molemmilla voidaan arvioida teräksen karkenevuutta 

ja sitä kautta kylmähalkeilualttiutta. CET-hiiliekvivalentti lasketaan kaavalla 1. 

 

      
     

  
 

     

  
 

  

  
                                                      

 

jossa seosainepitoisuudet ovat prosentteina.  

 

Mitä suurempi hiiliekvivalentti teräksellä on, sitä herkemmin se karkenee. Voimakkaasti 

karkeneva teräs vaatii hitaamman jäähtymisen eli pidemmän niin sanotun t8/5-ajan, eli ajan, 

joka hitsillä kestää jäähtyä 800 °C:sta 500 °C:een. Jos t8/5 on lyhyt, karkeneminen on 

voimakasta ja ajan pidentyessä karkeneminen vähenee. Aikaa voidaan pidentää korottamalla 

hitsin lämmöntuontia tai työlämpötilaa. (Martikainen 2011a, s. 140–164)  

 

Teräsvalmistajat antavat teräksilleen minimilämmöntuontiarvot ja mahdolliset korotetut 

työlämpötilat eri yhdistetyillä ainevahvuuksilla, jotta hitseihin osataan valita parametrit, joilla 

vältytään haitalliselta karkenemiselta. Esimerkkinä Ruukin S355J2G3-teräksen hitsaukselle 

annetaan ohjeeksi, että alle 1 kJ/mm:n lämmöntuonnilla täytyy työlämpötila kohottaa 75 

°C:een, kun yhdistetty levynpaksuus on yli 80 mm. Jos lämmöntuonti nostetaan 2 kJ/mm:een, 

työlämpötila tulee kohottaa vasta 100 millimetrin yhdistetyllä levynpaksuudella. (Lepola & 

Makkonen 2005, s. 350–351) Hitsin lämmöntuonti lasketaan kaavalla 2. 
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jossa  k = hitsausprosessin terminen hyötysuhde 

       Jauhekaari: k = 1 

       Puikkohitsaus: k = 0,85 

       MIG/MAG-hitsaus (umpi- ja täytelanka): k = 0,85 

U = kaarijännite [V] 

I = hitsausvirta [A] 

v = hitsausnopeus [mm/s] (Martikainen 2011a, s. 173) 

 

Silloitushitsauksen alhainen lämmöntuonti voi aiheuttaa teräksissä karkenemista, eli hauraan 

martensiitin syntymistä. Voimakas karkeneminen yhdistettynä rakenteen jäykkyyteen voi 

johtaa kylmähalkeaman syntymiseen myös siltahitsissä. Siltahitsin ylihitsaus päästää 

silloitusvaiheessa syntynyttä martensiittia, mutta hitsissä tai perusaineessa oleva 

kylmähalkeama jää todennäköisesti sulamattomaksi, mikä on erittäin vaarallista rakenteen 

kestävyyden kannalta. Tästä syystä on huolehdittava, että kaikki kylmähalkeamaan altistavat 

tekijät rakenteessa, lisä- ja perusaineessa sekä hitsaustekniikassa on otettu huomioon, jotta 

halkeamaa ei pääse syntymään. 

 

Myös suuri lämmöntuonti aiheuttaa ongelmia hitsatuissa rakenteissa. Lämmöntuonnin 

kasvaessa muodonmuutokset suurenevat ja railon ympärille syntyy leveämpi 

lämpövaikutusalue. Lämpövaikutusalueella teräksen ominaisuudet poikkeavat perusaineen 

ominaisuuksista. Varsinkin lujilla teräksillä tällä alueella kovuus ja iskusitkeys ovat 

perusainetta huonommat rakeenkasvun vuoksi. Tästä syystä etenkin lujia teräksiä hitsattaessa 

on minimilämmöntuonnin lisäksi määritettävä myös maksimilämmöntuonti, jotta hitsi ja sen 

ympäristö eivät heikennä rakennetta. (Martikainen 2011a, s. 184)  

 

2.5 Silloitushitsauksessa käytettävät hitsausprosessit 

Yleisimmät silloitushitsauksessa käytettävät hitsausprosessit ovat TIG-, MIG/MAG- ja 

puikkohitsaus. TIG-hitsaus (Tungsten Inert Gas) on kaasukaarihitsausta, jossa valokaari palaa 
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perusaineen ja sulamattoman wolframielektrodin välillä. Hitsaus voidaan tehdä joko lisäaineen 

kanssa tai ilman, vain perusainetta sulattaen. Hitsisulan ja elektrodin suojana prosessissa on 

inertti eli passiivinen suojakaasu, useimmiten argon tai argon-helium-seos, mutta joskus myös 

puhdas helium. TIG-hitsauksen etuihin lukeutuu helppo sulanhallinta sekä prosessin 

rauhallisuus. TIG-hitsaus on useimmiten käsinhitsausta, mutta se on melko helposti 

mekanisoitavissa esimerkiksi orbitaalihitsaukseen. (Lepola & Makkonen 2005, s. 159) 

 

MIG/MAG-hitsaus (Metal-arc Inert/Activ Gas) on kaasukaarihitsausta, jossa valokaari palaa 

perusaineen ja lisäainelangan välillä. Lisäaineena käytetään umpi- tai täytelankaa, jota 

syötetään vakionopeudella hitsauspistoolin läpi suojakaasulla suojattuun hitsauskohtaan. MIG-

hitsauksessa suojakaasu on inerttiä ja MAG-hitsauksessa aktiivista. MIG-hitsausta käytetään 

ei-rautametalleilla ja MAG-hitsausta teräksillä. MIG/MAG-hitsauksen etuihin lukeutuvat 

muun muassa kuonattomuus, hyvä tuottavuus sekä hyvät asentohitsausominaisuudet. 

MIG/MAG-hitsaus on erittäin helposti mekanisoitavissa ja robotisoitavissa. Se onkin 

ylivoimaisesti eniten robottihitsauksessa käytetty hitsausprosessi. (Lepola & Makkonen 2005, 

s. 103) 

 

Puikkohitsauksessa valokaari palaa puikkoelektrodin ja perusaineen välillä. Puikko koostuu 

metalliytimestä sekä sitä ympäröivästä päällysteestä. Päällysteen tehtävä on hitsauksen aikana 

suojata hitsisulaa ja siirtyvää lisäainetta. Lopuksi päällyste jähmettyy suojaavaksi 

kuonakerrokseksi hitsin päälle. Kuona on hitsauksen jälkeen poistettava, jotta se ei aiheuta 

haitallisten sulkeumien muodostumista ylihitsauksessa. Puikkohitsauksen ominaisuuksiin 

kuuluu laaja lisäainevalikoima sekä soveltuvuus hitsaukseen myös ulkotiloissa. Huonohko 

tuottavuus on puikkohitsauksen heikkous. Puikkohitsaus on yleisimmin käsinhitsausta, mutta 

sille on olemassa muutamia kevytmekanisointilaitteita. (Lepola & Makkonen 2005, s. 81) 
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3 AUTOMAATIO JA ROBOTIT TEOLLISUUDESSA 

 

Tuotannon automatisoinnilla tavoitellaan useimmiten tuotannon tehostamista ja kustannusten 

alentamista. Automatisoinnin avulla voidaan lyhentää tuotteen läpimenoaikaa, parantaa ja 

tasoittaa tuotteen laatua sekä työolosuhteita. Robotteja käytetään usein työtehtävissä, jotka 

ovat ihmiselle vaarallisia, yksitoikkoisia tai erittäin suurta tarkkuutta vaativia. Robotin 

käytöllä eliminoidaan inhimillisen virheen mahdollisuus tuotteen rakenteessa sekä 

tuotannossa, jolloin työtapaturmien mahdollisuus pienenee. Automatisoinnin mahdollistama 

tuotantokustannusten laskeminen perustuu tuotannon tehostumiseen sekä joissain tapauksissa 

miehittämättömän tuotannon käyttämiseen. Miehittämättömänä voidaan esimerkiksi teettää 

kolmas työvuoro. Robotteja käytetään teollisuudessa monilla eri toimialoilla, joista 

tyypillisimpiä ovat kappaleen- ja materiaalien käsittely, hitsaus (piste- ja jatkuvahitsaus), 

ruiskumaalaus sekä erilaiset kokoonpanotehtävät. (Aaltonen & Torvinen 1997, s. 10) 

 

Automatisoinnin ja robotisoinnin avulla voidaan optimoida myös tuotantotilojen käyttöä. 

Automaattista kappaleenkäsittelyä käytettäessä kappaleiden kolhiintuminen ja muu 

vaurioituminen on estetty, eikä ihmisen työskentelylle tarvitse varata tilaa samalla tavalla kuin 

perinteisissä tuotantotiloissa. Automaattisen tuotannon toimiminen edellyttää kuitenkin 

pitkäjänteistä kehitystyötä ja hienosäätöä, jotta järjestelmä saadaan toimimaan moitteitta ja 

mahdollisimman vähäisillä katkoksilla. (Gupta & Arora 2007, s. 3-6) 

 

3.1 Automaation tasot 

Eräs teollisen automaation jakotapa on jako jäykkään ja joustavaan automaatioon. 

Automaattisen tuotantojärjestelmän komponentteja ovat tuotantolaitteet, ohjausjärjestelmät, 

valvontalaitteet ja anturit, toimi- ja säätölaitteet sekä ohjelmointijärjestelmä (Aaltonen & 

Torvinen 1997, s. 14). Jäykällä automaatiolla tarkoitetaan sellaista automatisoitua tuotantoa, 

joka on sovellettavissa vain hyvin tarkoin määritellylle tuotteelle. Järjestelmä on optimoitu 

tuottamaan tätä tiettyä tuotetta erittäin taloudellisesti. Järjestelmän muokkaaminen toista 

tuotetta varten on useimmiten vaikeata ja kallista. Kyseistä tuotantojärjestelmää sovelletaan 

tuotteissa, joissa on huomattavan suuret tuotantovolyymit, esimerkiksi kynät, ruuvit, naulat, 

joiden yksikköhinta saadaan tällä tavoin alhaiseksi. (Gupta & Arora 2007 s. 4-5) 
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Joustavassa automaatiossa laitteisto on suunniteltu tuottamaan lukuisia erilaisia tuotteita ja 

niiden variaatioita. Tuotteesta toiseen siirtyminen on nopeata ja tuoterakenteen muuttaminen 

ei vaadi laitteistolta muutoksia. Joustavan automaation ensimmäinen taso on yksittäinen 

numeerisesti ohjattu kone, esimerkiksi hitsausrobotti. Kun koneen toimintaan yhdistetään 

automaattinen kappaleenkäsittely, laajat valvontatoiminnot ja automatisoidut asetusten 

vaihdot, puhutaan automaattisesta valmistusyksiköstä, FMU (Flexible Manufacturing Unit). 

FMU:n ominaisuutena on mahdollisuus osittain tai täysin miehittämättömään tuotantoon. 

(Aaltonen & Torvinen 1997, s. 241–242) 

 

Kun yhdistetään kaksi tai useampi automaattinen valmistusyksikkö, saavutetaan joustava 

automatisoitu järjestelmä, FMS (Flexible Manufacturing System). Koneet voivat olla 

järjestelmässä joko toisensa korvaavia tai toisiaan täydentäviä. FM-järjestelmälle tyypillisiä 

ominaisuuksia ovat automatisoitu kappaleen siirto koneiden ja varaston välillä sekä koneiden 

toisistaan riippumattomat työtahdit. Kappaleenkäsittely tapahtuu esimerkiksi kuljettimilla, 

vihivaunuilla tai portaaliroboteilla. Usein FM-järjestelmän yhteyteen rakennetaan 

korkeavarasto, missä kappaleenkäsittelystä vastaa pinoava siirtovaunu. Joustavan järjestelmän 

taloudellisuus perustuu korkeaan käyttötuntimäärään, miehittämättömään työskentelyyn, 

tuotteen lyhyeen läpimenoaikaan sekä verrattain alhaiseen varastotasoon. (Aaltonen & 

Torvinen 1997, s. 243–244) 

 

Seuraavia tasoja joustavassa automaatiossa ovat joustavat transferlinjat, FTL (Flexible 

Transfer Line). FTL muistuttaa rakenteeltaan FMS:ää, mutta erona näillä kahdella on se, että 

tuote menee valmistusprosessissa kaikkien järjestelmän koneiden läpi. Transferlinjassa koneet 

ovat usimmiten myös fyysisesti peräkkäin kappaleenkäsittelyn yksinkertaistamiseksi. Koneet 

ovat siis toisiaan täydentäviä, eivät koskaan korvaavia. Joustavan automaation korkeimmalla 

tasolla on joustava automatisoitu tehdas, FMF (Flexible Manufacturing Factory). FMF on 

tehdas, jossa on käytössä koko tehtaan tasolla nykyaikainen valmistus- ja automaatiotekniikka, 

jota ihminen hallitsee ja valvoo ylimmällä tasolla. (Aaltonen & Torvinen 1997, s. 245) 

Kuvassa 11 on esitetty erilaisten tuotantojärjestelmien käyttöalueet vuosituotannon ja eri 

tuotteiden lukumäärän mukaan. Kuvassa 12 on puolestaan esitetty teollisuusrobotin 

taloudellinen käyttöalue eri tuotantovolyymeilla. 
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Kuva 11.  Eri tuotantojärjestelmien käyttöalueet vuosituotannon ja eri tuotteiden lukumäärän 

mukaan. (Aaltonen & Torvinen 1997, s. 241) 

 

 

Kuva 12.  Manuaalisella, robotisoidulla ja jäykästi automatisoidulla tuotannolla saavutettava 

yksikköhinta suhteessa tuotantomäärään. (Pires et al 2006, s. 2) [kuvaa muokattu: käsitteet 

suomennettu] 

 

3.2 Robottityypit 

Robotteja on lukuisia eri tarkoitukseen soveltuvia malleja. Erot eri robottien välillä 

muodostuvat vapausasteiden (DOF) lukumäärästä. Vapausasteiden lukumäärä määrää robotille 
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tyypillisen liikeradan ja työstöalueen. Kuvassa 13 on ISO 8373-standardin mukainen jaottelu 

robotin rakenteen mukaan. (Kuivanen 1999, s. 12) 

 

 

Kuva 13.  Erilaiset robottityypit liikeratoineen. (Kuivanen 1999, s. 12) 

 

Kaikilla kuvan 13 robottityypeillä on omat teolliset sovelluskohteensa. Yleisin 

teollisuusrobottimalli on kuitenkin kiertyvänivelinen robotti (kuva 14). Se soveltuu 

erinomaisesti useimpiin työtehtäviin ja sitä käytetäänkin usein muun muassa hitsauksessa, 

maalauksessa ja kokoonpanotehtävissä. Kiertyvänivelisessä robotissa tukivarret on kytketty 

peräkkäin. Etuna tässä rakenteessa on suurehko ulottuvuus, mutta haittapuolena pienehkö 
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kantokyky. Suorakulmaisia robotteja käytetään niin ikään useissa teollisuuden sovelluksissa, 

useimmiten kappaleenkäsittelytehtävissä. (Kuivanen 1999, s. 16–17) 

 

 

Kuva 14.  Kuusiakselinen (-vapausasteinen) kiertyvänivelinen robotti. (ATSI 2008) 

 

Kuusiakselisen robotin ylivoimainen etu on se, että sen työkalun saa mihin asentoon ja 

paikkaan tahansa työalueella. Etuja tällä ominaisuudella saavutetaan esimerkiksi 

kaarihitsauksessa, jossa on seurattava monimutkaisia railoja ja väisteltävä muita rakenteen 

osia, kun hitsataan hankalia rakenteita. Haittapuolena kyseisessä rakenteessa on mekaniikan ja 

ohjauksen korkea hinta, jota kuitenkin tekniikan yleistyminen on tuonut alaspäin. (Kuivanen 

1999, s. 18) 

 

3.3 Robottijärjestelmä 

Robottijärjestelmä koostuu useista osakokonaisuuksista. Nämä kokonaisuudet ovat 

mekaaninen rakenne, käyttölaitteet, voimansiirto, ohjausjärjestelmä ja erilaiset anturit 

(Hiltunen 2013, s. 32). Mekaaninen rakenne on itse robotti nivelineen ja varsineen. Robotin 

nivelen liike voi olla joko kiertyvää tai suoraliikkeistä. Kiertyvä liike voidaan toteuttaa 

esimerkiksi hammaspyörästöllä ja suora liike kuularuuvilla. Kukin robotin nivel edustaa yhtä 
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vapausastetta robotin liikkeissä. Vapausasteita lisäämällä saadaan robotin liikkeisiin lisää 

monipuolisuutta ja ulottuvuutta vaikeisiin muotoihin ja rakenteisiin. (Kuivanen 1999, s. 15–

16) Vapausasteita voidaan robotin monimutkaistamisen sijaan lisätä myös esimerkiksi 

asettamalla robotti lineaariradalle. 

 

Robottien käyttölaitteet ovat joko sähköisiä, hydraulisia tai pneumaattisia sovelluskohteesta 

riippuen. Käyttölaitetyypin valintaan vaikuttavat muun muassa käyttöympäristö sekä tarvittava 

voima ja tarkkuus. Sähkökäyttö on nykyaikainen ja luotettava käyttötyyppi ja onkin nykyään 

tärkein käyttötyyppi hitsausroboteissa. Sähkö ei kuitenkaan sovellu esimerkiksi 

räjähdysalttiisiin ympäristöihin kipinävaaran vuoksi.  Hydraulikäytöllä saavutetaan suurimmat 

voimat, mutta hydrauliikkaan liittyvät öljyvuodot voivat joissain ympäristöissä aiheuttaa 

vaaratilanteita. Pneumaattisella käytöllä saavutetaan korkeat liikenopeudet, mutta 

käytettävissä olevat voimat ovat alhaisia. Myös ohjattavuus on vaikeampaa pneumaattisella 

käytöllä. (Hegde 2006, s. 33-37) 

 

Voimasiirto tarkoittaa tapaa, jolla voima siirretään käyttölaitteelta robotin niveleen. Sopivan 

voimansiirtotyypin valintaan vaikuttaa käyttölaitteen ja nivelen välinen etäisyys sekä 

käytettävissä oleva tila. Tavallisimpia voimansiirtotyyppejä ovat työntötangot, kuularuuvit, 

ketjut, vipumekanismit, hammashihnat ja hammaspyörästöt. (Kuivanen 1999, s. 19) Kun 

käytössä on paljon tilaa ja etäisyys on lyhyt, niin soveltuva voimansiirtotapa on 

hammaspyörästö. Jos etäisyys on puolestaan pitkä, käytetään työntötankoja, vipumekanismeja 

tai hammashihnoja. Näiden voimansiirtotyyppien lisäksi on käytössä myös niin sanottu suora 

käyttö, jossa käyttölaite on kiinnitetty suoraan käytettävään niveleen ilman vaihdetta. Tällä 

ratkaisulla saavutettavia etuja ovat välyksettömyys, pieni kitka, vähäinen jousto, luotettavuus 

ja nopea vaste, mutta heikkoutena on ohjattavuuden vaikeus. (Hiltunen 2013, s. 33) 

 

Robotin ohjausjärjestelmällä ohjataan robotin liikkeitä ja muita toimintoja, kuten hitsausta tai 

kappaleeseen tarttumista. Ohjausjärjestelmässä toimii rinnakkain useita tietokoneita, jotka 

vaihtavat viestien ja jaetun muistin avulla tietoja ohjelmiensa välillä. Tällainen 

ohjausjärjestelmä on niin kutsuttu reaaliaikainen prosessitietokone. Robottiohjausjärjestelmän 

tavallisimmat komponentit ovat keskusyksikkö, massamuisti, käsiohjain ohjausta ja 
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ohjelmointia varten, liitännät ulkoisia tietokoneita varten, nivelkohtaiset servotoimilaitteet 

sekä teholähteet sähkönsyötön muuttamiseksi järjestelmälle ja laitteille sopivaksi. 

Ohjausjärjestelmän tehtäviä ovat liikeohjaus, ohjelmointiin ja opetukseen liittyvät tehtävät, 

ohjelmien toisto, turvallisuustoimien suoritus sekä avustus huoltotehtävissä ja käyttöönotossa. 

(Kuivanen 1999, s. 34–35) FMU:ssa on usein käytössä niin sanottu soluohjain, jolla yhteen 

ohjausjärjestelmään on kytketty koko solussa toimivat laitteet, kuten hitsausrobotti sekä 

kappaleenkäsittely. (Kuivanen 1999, s. 40–41) 

 

Anturien tehtävä robottijärjestelmässä on antaa jatkuvaa tietoa robotin nivelten ja ulkoisten 

akseleiden liikkeistä ja sijainneista. Anturin antamaa arvoa käytetään robotin ohjaukseen ja 

säätöön. Anturit voidaan jakaa robotin sisäisiin ja ulkoisiin antureihin. Sisäisillä antureilla 

mitataan robotin jokaisen nivelen liiketilaa eli paikkaa, nopeutta ja kiihtyvyyttä. Ulkoisilla 

antureilla mitataan puolestaan robotin ulkoisia tekijöitä, kuten etäisyyttä tai ääntä. (Hiltunen 

2013, s. 33) Anturoinnin lisätueksi tai niitä korvaamaan robotteihin on enenevissä määrin 

tulossa käyttöön konenäköjärjestelmiä. Näköjärjestelmiä voidaan käyttää kuten antureita tai 

niiden lisänä esimerkiksi työkappaleen tunnistamisessa tai laadunvarmistuksessa. (Kuivanen 

1999, s. 56–58) Kuvassa 15 on esitetty eräs robottiantureiden jaottelu.  

 

Kuva 15.  Robottianturien jaottelu (F = voima, M = momentti). (Hegde 2006, s. 182) [kuvaa 

muokattu: käsitteet suomennettu] 
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3.4 Robottien ohjelmointi ja simulointi 

Robotin ohjelmoinnissa luodaan toimintajärjestys ja logiikka robottikäsivarren liikkeille 

kussakin sovelluksessa tarvittavien työkalun liikkeiden toteuttamiseksi. Ohjelmoinnilla myös 

tahdistetaan käsivarren liikkeet ympäristön, kuten muiden laitteiden, signaaleihin sekä 

välitetään muihin laitteisiin tarvittavaa dataa. Robotille määritellään ohjelmoinnilla toiminta 

myös virhetilanteita varten. (Kuivanen 1999, s. 78) Yleisimpiä ohjelmointitapoja ovat 

johdattamalla ja opettamalla ohjelmoiminen sekä etäohjelmointi. 

 

Aluksi robotin ohjelmointi perustui robotin nivelissä oleviin rajakytkimiin, joita vasten robotin 

nivelet vaihe kerrallaan ajettiin. Tämän jälkeen kehitettiin johdattamalla tapahtuva 

ohjelmointi, jossa robotin toimilaitteet vapautetaan ja työkalua liikutetaan manuaalisesti koko 

robotin liikeradan läpi. Nivelten paikat tallennetaan paikka-antureilla instrumenttinauhuriin. 

Työnkierron ajossa nauhoite antaa ohjearvot toimilaitteiden säätöpiireihin. Työnopeuksien 

muuttaminen tapahtuu nauhan kelausnopeutta muuttamalla. Johdattamalla opettaminen 

yleistyi varsinkin maalausroboteissa. (Kuivanen 1999, s. 78) 

 

Opettamalla ohjelmointi (On line –ohjelmointi) tapahtuu ajamalla työkalu haluttuun pisteeseen 

käsiohjaimella ja tallentamalla asema ja liikeradat robotin ohjaimen massamuistiin. Robotin 

ohjelmointi opettamalla on kuitenkin hyvin hidasta ja se sitoo robotin ja muun laitteiston pois 

tuotannosta. Tästä syystä on robottilaitteiston käyttösuhteen parantamiseksi kehitetty niin 

kutsuttu etäohjelmointi (Off line –ohjelmointi), jossa ohjelmointi tehdään robottijärjestelmän 

ulkopuolisella ohjelmointijärjestelmällä käyttäen kalibroitua robotin ja sen ympäristön sekä 

tuotteen 3D-mallia. (Aaltonen & Torvinen 1997, s. 148) 

 

Etäohjelmointijärjestelmät ovat monipuolisia työkaluja paitsi työkiertojen, myös tuotannon 

layoutin suunnittelussa. Etäohjelmointiohjelmissa tehtävän simuloinnin avulla voidaan 

monipuolisesti testata erilaisia laitetyyppejä ja apulaitteita sekä niiden yhdistelmiä ennen 

varsinaisia laitehankintoja. Näin löydetään helpommin kustannustehokkain ratkaisu. Myös 

laitteiston käyttöönottoaika lyhenee merkittävästi, kun robottisolun optimaalisin toimintamalli 

on jo simuloinnilla tutkittu. Myös lisälaitteita hankittaessa voidaan niitä testata virtuaalisesti jo 

olemassa olevan solun mallissa. (Kuivanen 1999, s. 81–85) 
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Robottimallien simuloinnin haasteena on tarkan geometrian, kinematiikan ja ohjauksen 

simuloinnin lisäksi ohjelmointikielen kääntäjän suunnittelu. Kääntäjä suorittaa 

etäohjelmointijärjestelmän luoman ohjelman kääntämisen robotin ohjelmointikielelle. Koska 

kaikille roboteille ei ole yhteistä ohjelmointikieltä, on etäohjelmointijärjestelmässä oltava 

kääntäjä jokaista robottivalmistajaa kohti. (Kuivanen 1999, s. 81–85) 

 

3.5 Tuotannon robotisoinnin suunnittelu ja toteutus 

Tuotannon robotisointiin voi olla useita eri syitä, mutta robotisoinnin suunnittelun ja 

toteutuksen taustalla on aina oltava pyrkimys tuotantopanosten hyväksikäytön parantamiseen 

eli toisin sanoen tuotannon tehostamiseen. Ensimmäinen vaihe prosessissa on tuotannon 

lähtötilanteen tarkka analysointi. Lähtötilanteen analysoinnin avulla selvitetään 

robottilaitteiston hankkimisen tarve ja hankittavan laitteiston yleiset suuntaviivat. Seuraavaksi 

aletaan tarkentaa laitteiston vaatimuksia, layoutia, kiinnitintekniikkaa, käsittely- ja 

syöttölaitteistoa sekä muuta oheislaitteistoa ja niiden yhteensopivuutta. Samalla suunnitellaan 

turvajärjestelmä sekä varmistetaan kunnossapito- ja huoltomahdollisuudet. 

Järjestelmävaihtoehdot asetetaan paremmuusjärjestykseen kustannuslaskelmien perusteella. 

Tärkeitä järjestelmän valintaperusteita ovat joustavuus, laitteiden ominaisuudet, kapasiteetti, 

tulevaisuuden optiot, järjestelmän sopivuus sekä toimittajan referenssit ja heidän tarjoama 

tekninen tuki. (Kuivanen 1999, s. 92–93) 

 

Robottijärjestelmän hankintaan ja vastuunjakoon on kolme erilaista tapaa: kokonaistoimitus 

avaimet käteen -periaatteella, laitteiden hankinta itse ulkoistetulla asennuksella sekä laitteiden 

hankinta ja asennus itse. Kokonaistoimituksessa toimituksen vastuujako on selkeä ja yrityksen 

oma riski on pieni hankkeen epäonnistuessa. Järjestelmä saadaan usein nopeasti 

tuotantokäyttöön, mutta järjestelmän kehittäminen yrityksen oman henkilökunnan voimin voi 

olla vaikeata tai mahdotonta vähäisen tietotaidon vuoksi. Ongelmaksi kokonaistoimituksessa 

voi muodostua myös järjestelmätoimittajan puutteellinen prosessituntemus. Tästä syystä 

suunniteltaessa robotin tarraimia sekä järjestelmän oheislaitteita, on yrityksen sekä 

järjestelmätoimittajan toimittava tiiviissä yhteistyössä järjestelmän tarkoituksenmukaisen 

toiminnan varmistamiseksi. (Aaltonen & Torvinen 1997, s. 163–164) 
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Usein käytettyjä laitteita hankittaessa laitteisto ostetaan itse, mutta asennus suoritetaan 

ulkoistetusti, esimerkiksi laitteiston valmistajan toimesta. Näin toimittaessa lopputulos on 

useimmiten hyvä, sillä edullisesti hankittu laitteisto sekä ammattitaitoisesti ja nopeasti 

asennettu järjestelmä ovat erittäin kustannustehokas ratkaisu. Jos yritys päättää sekä hankkia 

että asentaa järjestelmän itse, on sillä oltava riittävästi osaamista robotisoinnin alalta. Tämä 

järjestelmän hankintatapa on yritykselle riskialtis, mutta kouluttamalla henkilöstöä, pitämällä 

aikataulun järkevänä sekä varmistamalla projektille riittävä taloudellinen tuki, saavutetaan 

järjestelmän käytettävyyden, yritykseen sopivuuden sekä jatkokehittämisen kannalta paras 

lopputulos. (Aaltonen & Torvinen 1997, s. 164–165) 

 

Ennen robottilaitteiston hankkimista on suoritettava perusteelliset investointilaskelmat, kuten 

mitä tahansa investointia suunniteltaessa. Robotisointihankkeen kustannuslaskelmat kannattaa 

jakaa investointi- ja käyttökustannuksiin. Investointikustannukset kattavat kaikki ne 

kustannukset, joita robottihankkeessa on ennen kuin järjestelmä on tuotantovalmis. Näitä 

kustannuksia ovat siis robotin hankintakustannus, suunnittelukustannukset, asennus- ja 

käyttöönottokustannukset, työvälineiden ja oheislaitteiden hankintakustannukset sekä muut 

kustannukset, kuten käsityökalut ja valoverhot. Myös tehtaan layoutin ja robottijärjestelmän 

ympäristön muuttaminen on merkittävä kustannuserä.  

 

Käyttökustannukset robottijärjestelmässä muodostuvat välittömistä ja välillisistä 

palkkakustannuksista, huolto-, kunnossapito-, energia-, aine- ja tarvikekustannuksista sekä 

koulutuskustannuksista. Välittömiä palkkakustannuksia ovat robottijärjestelmän käyttäjien 

palkat ja välillisiä järjestelmän käyttöä tukevien henkilöiden, kuten ohjelmoijien ja työnjohdon 

palkat. (Aaltonen & Torvinen 1997, s. 166–167) Kuvassa 16 on esitetty robotisointiprojektin 

kustannusrakenne.  
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Kuva 16.  Robotisointiprojektin kustannusrakenne. (Kuivanen 1999, s. 110) 

 

Robottijärjestelmällä saavutettavat säästöt voidaan jaotella seuraavasti: keskeneräisen työn 

väheneminen, valmisvaraston pieneneminen, materiaalikustannusten säästöt, virheellisten 

kappaleiden väheneminen, parantunut laitteiden käyttöaste, materiaalin käsittelykustannusten 

väheneminen sekä tilan tarpeen väheneminen. Robotti-investointilaskelma voidaan suorittaa 

perinteisin laskentamenetelmin, esimerkiksi takaisinmaksuajan määrityksellä. Muita 

vaihtoehtoja ovat esimerkiksi annuiteettimenetelmä sekä sijoitetun pääoman tuotto. 

Takaisinmaksuaikaa laskettaessa määritetään aika, jonka kuluessa hankittu laitteisto maksaa 

itsensä takaisin säästöillä ja suurentuneilla tuotoilla. Robottisijoituksessa takaisinmaksuaika 

tulisi olla alle kolmea vuotta, jotta varmistetaan sijoituksen kannattavuus. (Aaltonen & 

Torvinen 1997, s. 167–168)  
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4 ROBOTISOITU KAARIHITSAUS 

 

Kaarihitsaus on yksi metalliteollisuuden yleisimpiä robotisointikohteita. Se soveltuu 

erinomaisesti robotisoitavaksi, sillä se on ihmiselle raskasta ja terveydelle haitallista sekä 

lopputuloksen laadun kannalta vaativaa. Yleisin robotisoitu hitsausprosessi on MIG/MAG-

hitsaus. (Pires et al 2006, s. 22–23) Anturitekniikan ja sitä kautta railonseurannan ja -haun 

kehittyminen sekä ohjausjärjestelmien luotettavuuden paraneminen ovat mahdollistaneet 

robottihitsauksen yleistymisen ja nostaneet prosessin luotettavuutta sekä laatua. Robotisoidun 

hitsauksen käyttöönotto nostaa yrityksen hitsauksen tuottavuutta ja kapasiteettia sekä nostaa ja 

tasoittaa hitsaustyön laatua. Se on myös monelle hitsaavalle konepajalle ratkaisu 

ammattitaitoisen henkilökunnan puutteeseen. (Aaltonen & Torvinen 1997, s. 161–162) 

Robotisoinnilla on myös yrityksen imagoa kohottava vaikutus, kun robotisoinnin avulla 

luodaan omasta tuotannosta nykyaikaisempi kuva. 

 

Robottihitsaukseen kehitellään yhä korkeamman automaatioasteen järjestelmiä, jotka 

lähestyvät täydellistä FM-järjestelmää. Järjestelmän kehittäminen sisältää paljon haasteita 

varsinkin hitsauksen osalta ja vaatii toimiakseen paljon kehitystyötä ja prosessien hienosäätöä. 

(Aaltonen & Torvinen 1997, s. 160–161) 

 

Hitsauksen robotisointi tehostaa tuotantoa, mikä on nähtävissä useilla hitsaustuotannon 

tunnusluvuilla. Käsinhitsauksen tyypillinen kaariaikasuhde on noin 15–30 %. Tavallisesti 

robottihitsauksen kaariaikasuhde on 50–90 %. Tämä kohoaminen on selitettävissä väliaikojen 

lyhenemisellä hitsien välillä, johtuen robotin väliliikkeiden nopeudesta. Korkean 

kaariaikasuhteen saavuttamiseksi vaaditaan kuitenkin, että hitsausta edeltävät toimenpiteet, 

kuten silloitus ja osien sovitus on hoidettu huolellisesti ja, että robottiohjelma on kunnossa. 

Käsinhitsauksen tyypillinen hitsiaineentuotto on MAG-prosessilla noin 2 kg/h, kun taas 

robotilla se voi olla jopa 10–20 kg/h, kun voidaan käyttää tehokkaampia prosesseja, kuten 

tandem-hitsausta. (Leino 2008, s. 2, 13–16) Robottihitsauksella saavutettava hitsausnopeus voi 

parhaimmillaan olla 1-2 m/min luokkaa, kun se käsinhitsauksessa on MAG:lla vain noin 0,3-

0,5 m/min hitsin a-mitasta riippuen (Hiltunen 2005, s. 9; Lepola & Makkonen 2005, s. 127).  
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4.1 Hitsausrobotit 

Kaarihitsaussovelluksissa roboteilta edellytetään hyvää ulottuvuutta ja tarkkuutta sekä 

monipuolisia liikeratoja. Tästä syystä yleisimmin käytetty robottityyppi hitsauksessa on 6-

akselinen nivelvarsirobotti. (Aaltonen & Torvinen 1997, s. 162) Robottihitsausjärjestelmän 

peruskokoonpanoon kuuluvat teollisuusrobotti (useimmiten 6-akselinen), robottiohjain, 

hitsausvirtalähde ja hitsauspoltin sekä anturointi. Kuvassa 17 on esitetty eräs 

laitteistoesimerkki, jossa on laserlaitteistolla toteutettu railonseuranta/-haku. Tiedonsiirtoa 

tapahtuu hitsausvirtalähteen, robottiohjaimen sekä ohjaustietokoneen välillä. (Pires et al 2006, 

s. 113) 

 

Kuva 17.  Hitsausrobotin rakenne-esimerkki. (Pires et al 2006, s. 113) [kuvaa muokattu: 

käsitteet suomennettu] 

 

Yleisesti hitsausvirtalähde on täysin robottiohjaimen hallittavissa. Ohjaavassa tietokoneessa 

on tallennettuna erilaisia prosessia ohjaavia parametreja, joiden mukaisesti robotin toimintaa 

ohjataan. (Pires et al 2006, s. 113) Antureiden antaman datan perusteella tapahtuva 

hitsausparametrien säätö on avainasemassa robottihitsauksen onnistumiseksi. Hitsauksen 

oheislaitteet, kuten kappaleenkäsittelijät ovat myös tärkeässä roolissa robottihitsauksessa. 

(Aaltonen & Torvinen 1997, s. 162) Tärkeää on robotin ja oheislaitteiston sulava yhteistyö, 

joka toteutetaan yhteisellä soluohjaimella. Kappaleenkäsittelijöiden lisäksi muita yleisiä 

oheislaitteita hitsausrobottisolussa ovat hitsaussavunpoistohuuva, polttimen puhdistusasema 
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sekä mahdollinen työkalunvaihtoasema, jossa voidaan vaihtaa esimerkiksi 1-lanka- ja tandem-

polttimen välillä. 

 

Robottikäsivarsi voi olla solussa kiinteästi paikallaan tai liikkua erilaisilla radoilla. 

Ratavaihtoehtoja ovat lineaariset lattia- ja seinäradat sekä niin sanotut Gantry-asemat. 

Tuotantotilan lattialla olevat lineaariset radat ovat edullinen tapa lisätä robotin ulottuvuutta. 

Samalla radalla voi olla myös useita robotteja, jolloin työkappaletta voidaan hitsata 

samanaikaisesti kahdesta päädystä. Tavallisesti robotti pystyy tällä ratatyypillä hitsaamaan 

kappaleita molemmin puolin rataa, jolloin robottisolun panostus ja purkaminen voidaan 

suorittaa robotin hitsatessa toisella puolella sijaitsevaa tuotetta. (Anderson 2008) 

 

Nostamalla lineaarirata seinälle parannetaan robotin ulottuvuutta työkappaleen yläpuolelle 

sekä kappaleen koloihin. Rakenne on useimmiten hieman kalliimpi kuin lattiaratarakenne 

tukipilareiden tarpeen vuoksi. Samalla radalla voi tässäkin tapauksessa olla useita robotteja. 

Seinällä olevalta radalta robotti kykenee hitsaamaan vain yhdelle puolelle rataa, jolloin 

työkappaleen panostamisen ja purkamisen aikana robotti ei voi työstää toista kappaletta, paitsi 

jos rata on hyvin pitkä ja työkappalepaikat ovat radan suuntaisesti vierekkäin. Seinälle 

asetetun robotin solu on useimmiten kapeahko ja siksi on useisiin teollisuustiloihin lattiarataa 

sopivampi ratkaisu. (Anderson 2008) 

 

Lineaarisessa Gantry-asemassa robotti on kiinnitetty ylösalaisin kolmeakseliseen portaaliin. 

Portaalin avulla kasvatetaan robotin työstöalue moninkertaiseksi ja lopputulos on 

monipuolisempi lineaariratoihin verrattuna. Gantry-laitteisto lisää robottisolun hintaa 

tuntuvasti, mikä saattaa olla joissain tapauksissa hankinnan esteenä. Joissain tapauksissa 

kahden erillisen lineaariradan hankkiminen voi olla edullisempaa kuin yhden Gantry-aseman 

hankkiminen. (Anderson 2008) 

 

Radiaalisessa Gantry-asemassa robotti sijaitsee vaakatasossa tai ylösalaisin kiinteän pituisen 

puomin päässä. Puomi on puolestaan kiinnitetty pyörivään pilariin. Tämäkin rakenne kasvattaa 

kiinteästä puomin pituudesta huolimatta robotin työstöalueen moninkertaiseksi, mutta on 

huomattavasti edullisempi lineaariseen Gantryyn verrattuna. Samaan Gantryyn ei kuitenkaan 
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ole tässä tapauksessa mahdollista asentaa useaa robottia. Sen sijaan on yleistä käyttää samassa 

solussa useaa puomi-robottiyhdistelmää. Radiaalista Gantry-asemaa käytetään usein sellaisten 

kappaleiden hitsauksessa, joissa on paljon lyhyitä ja katkonaisia hitsejä ympäri kappaletta. 

Lineaarista Gantrya puolestaan käytetään pitkiä, jatkuvia hitsejä hitsattaessa. (Anderson 2008) 

 

Seuraavassa kuvassa on esitetty kaksi erilaista hitsausrobottisoluesimerkkiä. Vasemmalla 

kuvassa on solu, joka koostuu jalustalla olevasta hitsausrobotista ja kahdesta L-pöydästä. 

Pöytien välissä on valokaarelta suojaava verho, jolloin robotin hitsatessa toisella pöydällä 

olevaa kappaletta, voidaan toista pöytää purkaa ja ladata. Kuvan oikeanpuoleisessa solussa 

robotti on ylösalaisin lineaarisessa Gantry-asemassa, eli kuusiakselinen hitsausrobotti on 

kiinnitetty kolmivapausasteiseen portaalirobottiin. Kuvan asemassa on kaksi 

kappaleenkäsittelygrilliä, joiden välillä on jälleen valokaarelta suojaava verho, jolloin 

grilliaseman lataus ja purku voidaan tehdä samalla kun robotti hitsaa toisessa asemassa. 

 

Kuva 18.  Robottihitsauksen soluesimerkkejä. (Tecnorobot 2013) 

 

4.1.1 Anturit hitsausrobotissa 

Robottihitsauksessa antureiden tehtävä on antaa ohjausjärjestelmälle reaaliaikaista tietoa 

hitsaustapahtumasta, jotta järjestelmä voi tuottaa haluttua lopputulosta. Hitsausprosessin 

seuranta on hyvin tärkeätä robottihitsauksen onnistumiseksi. Antureiden käytöllä voidaan taata 

hitsauksen laatu sekä mitata prosessia. Hitsausrobotin anturit jakautuvat geometristen sekä 
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teknologisten parametrien mittaamiseen. Geometrisia parametreja hitsausprosessissa ovat 

railonseurantaan sekä -hakuun liittyvät seikat. Nämä suureet liittyvät siis eniten robotin 

liikkeiden ohjaukseen hitsauksessa sekä väliliikkeissä. Teknologiset parametrit liittyvät 

hitsauksen prosessiteknisiin suureisiin eli hitsausarvoihin. Näitä parametreja ovat kaarijännite, 

hitsausvirta sekä langansyöttönopeus. Tätä dataa ohjausjärjestelmä käyttää prosessin 

seurantaan sekä myös ohjaukseen. Näiden kahden anturityypin antaman datan perusteella 

järjestelmä ohjaa robottia sekä hitsauslaitteistoa, jotta saavutetaan määritelty lopputulos. (Pires 

et al 2006, s. 72–77) 

 

Geometrisista parametreista dataa antavat anturit ovat erittäin tärkeässä asemassa hitsauksen 

onnistumisen kannalta. Tärkeimmät tehtävät kyseisillä antureilla ovat railonhaku sekä 

hitsauksen railonseuranta, joiden avulla vähennetään tuntuvasti hitsauskiinnittimien ja osien 

valmistuksen tarkkuusvaatimuksia. Railonpaikannuksen tarkkuus voi olla jopa ± 15 mm, 

railonseurannan saavuttaessa pystysuunnassa ± 1 mm ja vaakasuunnassa ± 0,3 mm tarkkuuden 

(Kuivanen, 1999, s. 39). Antureiden toiminta perustuu joko optiikkaan tai valokaaren läpi 

mittaamiseen. Optiset anturit perustuvat laservalon ja CCD-kennon (Charge-Coupled Device) 

yhteistoimintaan. Laservaloa liikutetaan suoralla tai ympyräliikkeellä railon ympäristössä. 

Heijastunut laservalo ohjataan CCD-kennolle, joka luo railosta kuvan. Laservalo-CCD-kenno-

yhdistelmään perustuva railonhakuesimerkki on esitetty kuvassa 19. Katselupeiliä 

poikkeuttamalla railosta heijastuva valo liikkuu kennossa, jolloin saadaan selville railon 

paikan lisäksi myös sen syvyys. Ympyräliikkeen avulla nurkkien ja kulmien paikoitus on 

viivamaista liikettä tarkempaa. (Pires et al 2006, s. 78–81) 
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Kuva 19.  Railonhaku käyttämällä laservalo-CCD-kenno-yhdistelmää. (Pires et al 2006, s. 79) 

[kuvaa muokattu: käsitteet suomennettu] 

 

Railonhaun lisäksi samaa laser-CCD-kenno-periaatetta käytetään myös railonseurantaan 

hitsauksen aikana. Laseriin perustuva railonseuranta on monipuolinen työkalu 

robottihitsauksessa. Sen lisäksi, että laite pitää robotin oikealla liikeradalla railon suhteen, se 

antaa railosta muutakin tärkeää tietoa, kuten ilmaraon koon vaihtelut, sovitusvirheet sekä 

siltahitsit. Seurannan antamaa dataa käytetään sekä robotin että hitsauslaitteiston ohjauksessa. 

Esimerkiksi ylisuuren ilmaraon havaitessaan järjestelmä osaa laskea hitsausvirtaa sekä 

kuljetusnopeutta läpipalamisen estämiseksi. Tyypillisimmin anturi on asennettu 

hitsauspistooliin siten, että se kuvaa railoa hieman valokaaren edestä, kuva 20. Tämä 

edellyttää, että robotilla hitsataan ainoastaan yhteen suuntaan tai vaihtoehtoisesti 

seurantalaitteelle on mahdollistettava liikkuminen hitsauspistoolin ympäri. (Pires et al 2006, s. 

80) 
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Kuva 20.  Laserseurantalaitteen käyttö hitsauksen aikana. (Pires et al 2006, s. 80) [kuvaa 

muokattu: käsitteet suomennettu] 

 

Laserlaitteistoon perustuva railonhaku ja -seuranta ovat edelleen kallista teknologiaa, mikä on 

paikoittain esteenä laitteiston hankinnalle. Korkean hinnan lisäksi laitteiston haittapuolena on 

suurehko koko, mikä haittaa hitsauspistoolin pääsyä ahtaisiin paikkoihin sekä aiemmin 

mainittu laitteiston suuntaaminen hitsauspistoolin liikkeen mukaan, mikä voi vaikeuttaa 

hitsauksen suunnittelua. (Pires et al 2006, s. 84) 

 

Valokaaren läpi tapahtuva railonseuranta perustuu valokaaren poikkeuttamiseen 

(vaaputukseen) railossa. Poikkeuttaminen saa aikaan vapaalangan pituuden muutoksen, joka 

muuttaa hitsausvirtaa. Seurantalaite mittaa tätä virran muutosta ja asetettuun raja-arvoon 

päästyään käskee robotin liikkeen kääntyä toiseen suuntaan.  Näin edeten hitsaus pysyy 

oikeassa paikassa railon paikan muuttuessa tai liikkuessa. Railonhaku koskettamalla tapahtuu 

siten, että hitsauslankaan tai kaasuholkkiin johdetaan korkea jännite, minkä jälkeen 

maadoitettua kappaletta kosketetaan kevyesti. Kosketus saa aikaan virran kulun piirissä ja näin 

saadaan hakutulos. Työkappaleesta etsitään ennalta määritetyt pisteet, esimerkiksi 

pienaliitoksen sivut sekä aloituspiste kappaleen kyljestä. Valokaaren läpi tapahtuvan 

railonhaun ja -seurannan etuna on edullinen hinta. Kuitenkin, jos robotti kadottaa railon 

kesken hitsauksen, on sen lähes mahdotonta löytää itsestään takaisin railoon. Tämä on 

menetelmän suurimpia heikkouksia. (Pires et al 2006, s. 84–87) Vaaputukseen perustuvan 
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railonseurannan periaate on esitetty kuvassa 21. Kuvassa C (Center) tarkoittaa keskikohtaa, 

jossa hitsausvirta on oletusarvossaan, L (Left) vasenta ja R (Right) oikeata reuna-arvoa, joita 

kohti liikuttaessa hitsausvirta alkaa kasvaa. Weave Direction (vaaputussuunta) osoittaa 

edestakaista liikettä railossa hitsausvirralle tai vaaputusliikkeelle asetettujen raja-arvojen 

puitteissa. Järjestelmä tarkkailee virran muutoksia ja virran noustessa liian korkeaksi 

järjestelmä osaa kääntää vaaputusliikkeen suuntaa. 

 

 

Kuva 21.  Vaaputukseen perustuva railonseuranta päittäisliitoksessa. Weave Direction = 

vaaputuksen suunta. (Lipnevicius 2006) 

 

Anturien tiedonannosta seuraa järjestelmän ohjaukselle uusi haaste: oikeanlainen reagointi 

kulloinkin vallitsevaan tilanteeseen hitsauksessa. Järjestelmän on tiedettävä mitä toimenpiteitä 

sen on kussakin tilanteessa tehtävä. Järjestelmään on luotava mallit, joihin se vertaa jatkuvasti 

antureilta saamaansa tietoa. Mallit voivat olla WPS-kohtaisia (Welding Procedure 

Specification) tai yksittäisiä tilanteita koskevia, esimerkiksi ilmaraon poikkeamatilanteet. 

Mallit määräävät tarkkailtavat parametrit sekä reagointilogiikat eri poikkeamatilanteisiin. 

Mallipohjaisen ohjauksen avulla järjestelmä voi muuttaa tarvittaessa myös niitä 

prosessiparametreja, jotka eivät ole suoraan antureiden mittaamia, vaan jotka järjestelmä 

laskee mallipohjan ja antureiden datan kautta. Tätä reaaliaikaista hitsausparametrien 

optimointia kutsutaan adaptiiviseksi hitsaamiseksi. (Pires et al 2006, s. 74–75)  
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4.1.2 Hitsausrobottien ohjelmointi 

Hitsausrobotin ohjelmoinnin yleisimpiä tapoja ovat opettamalla ja etänä ohjelmointi. 

Opettamalla ohjelmoinnissa robotille luodaan työkalupisteet ja orientaatiot sekä annetaan 

hitsauskäskyt. Opettamisen heikkoutena on hitaus, sillä 1 minuutti kaariaikaa vaatii 

ohjelmoinnissa noin 30–60 minuuttia, minkä ajan robotti on pois tuotannosta. Tästä syystä 

pienten sarjakokojen hitsauksen robotisoinnin esteenä voivat olla liian pitkät ohjelmointiajat ja 

sitä kautta liian suuret kustannukset. (Hiltunen 2013, s. 43) 

 

Etäohjelmointi suoritetaan useimmiten kalibroidun hitsaussolun 3D-mallin avulla. Solumalliin 

mallinnetaan robotti ratoineen, apulaitteet, polttimet, hitsauskiinnittimet, työkalutelineet sekä 

turva-aidat. Robotista sekä apulaitteista on oltava geometriset sekä kineettiset mallit, jotta 

simulaatio vastaa todellisuutta mahdollisimman tarkasti. Tuotteen hitsaus voidaan ohjelmoida 

mallipohjaisesti, jolloin tuotteen CAD-malli tuodaan soluun todelliselle paikalleen esimerkiksi 

kappaleenkäsittelylaitteeseen. Tuotteen mallin ympärille luodaan robotin paikoituspisteitä, 

joiden rajoitteina käytetään tuotteen geometriaa. Ohjelma luo automaattisesti 

paikoituspisteiden välille lisää paikoituspisteitä ja lopuksi ohjelmaan lisätään toimintokäskyt, 

kuten hitsauksen aloitus ja lopetus. Etäohjelmointia nopeuttamaan on kehitetty piirrepohjainen 

ohjelmointi, jossa ohjelmointijärjestelmään on tallennettu tuotteen piirteitä, joihin liittyy aina 

tietyt toiminnot ja menetelmät. Näitä piirteitä ovat esimerkiksi hitsauksen railonhakupisteiden 

luonti sekä laipan ympärihitsaus. Nopeuden lisäksi piirrepohjaisen ohjelmoinnin etuna 

hitsauksessa on, että järjestelmä valitsee sopivat hitsausparametrit sekä huolehtii itse, että 

työkalun asento on oikea koko hitsauksen ajan. (Kuivanen 1999, s. 84–85)  

 

Tuotteen hitsauksen ohjelmoinnin jälkeen suoritetaan prosessisimulointi, jossa varmistetaan 

tuotteen valmistettavuus, testataan tuotanto-ohjelma sekä ohjelman liikeradat ja varmistetaan 

törmäyksettömyys. Prosessisimulointia varten simulointiohjelmistossa on oltava 

robottiohjaimen malli, jonka kautta ohjelma käyttää robottia, sen todellisten ominaisuuksien 

mukaisesti. (Kuivanen 1999, s. 100) 

 

Vaikka etäohjelmoinnilla on selkeitä tuotannon tehokkuuteen liittyviä etuja, on opettamalla 

(online-) ohjelmointi Suomessa vuonna 2007 tehdyn teollisuuskyselyn mukaan edelleen 
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vallitseva ohjelmointimenetelmä. Noin 70 % kyselyyn vastanneista yrityksistä käytti online-

ohjelmointia ja vain noin 25 % offline-ohjelmointia. Makroihin eli piirteisiin perustuvaa 

ohjelmointia teollisuuskyselyn mukaan käytti niin ikään noin 25 % vastanneista. (Leino et al 

2008, s. 22–26) Syitä etäohjelmoinnin huonohkoon suosioon voivat olla ennakkoluulot sekä 

tiedon puute 3D-suunnittelua kohtaan. 

 

4.2 Laatu ja ongelmat robottihitsauksessa 

Robottihitsauksen laadun ja prosessin ongelmat on jaettavissa kahteen osa-alueeseen: 

tuotesuunnittelu- ja prosessilähtöisiin ongelmiin. Tuotesuunnittelulähtöisiä ongelmia ovat 

tuotteen rakenteen aiheuttamat ongelmat, jotka voitaisiin välttää muuttamalla tuotteen 

rakennetta paremmin robottihitsaukseen sopivaksi. Robottihitsattavasta tuotteesta lisää luvussa 

6. Prosessilähtöisiä ongelmia ovat tuotannossa tehdyt virheet esimerkiksi silloituksessa, 

osavalmistuksessa tai itse robottihitsauksessa ja sen ohjelmoinnissa. (Hiltunen & Purhonen 

2008, s. 33) 

 

Osavalmistuksessa osien särmäykset tulisi olla mittatarkkoja ja railot valmistettu siten, että 

niiden muoto pysyy koko hitsin ajan vakiona. Osien valmistukseen voidaan tarvittaessa asettaa 

yleistoleransseja tiukemmat tarkkuusvatimukset. Tämä luonnollisesti nostaa osien 

valmistuksen kustannuksia, mutta lopputuloksena se voi parhaimmillaan tuoda merkittäviä 

säästöjä kokoonpanokustannusten laskun ja robottihitsauksen laadun kohoamisen myötä. 

Railonvalmistuksessa kriittisimpiä kohtia ovat viistekulmat sekä juuripinta, joiden 

epätarkkuuksista johtuen railotilavuudet voivat vaihdella jopa kymmeniä prosentteja, mistä 

seurauksena voi olla vajaata hitsautumissyvyyttä tai ylisuurta täyttöä. (Hiltunen & Purhonen 

2008, s. 34) 

 

Silloitushitsauksen osuus robottihitsauksen onnistumisessa on osatarkkuuden tavoin 

merkittävä.  Silloitushitsaukseen tulisi laatia selkeät ja yhtenevät ohjeet, jotta varmistutaan, 

etteivät siltahitsit häiritse loppuhitsausta. Ohjeiden laatimisella ja niiden noudattamisella 

karsitaan pois hitsaajien omien mieltymysten mukainen, usein laadullisesti riittämätön 

toiminta silloittamisessa sekä saadaan kaikista tuotteista samanlaisia. Tuotteiden samanlaisuus 

on robottihitsauksen onnistumisen kannalta tärkeää, vaikkakin railonhaku ja -seuranta antavat 
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hitsattaville tuotteiden osavalmistukselle ja silloittamiselle tiettyjä toleransseja. Ohjeiden 

laatimisen jälkeen myös uusien silloitushitsaajien kouluttaminen on nopeampaa. (Hiltunen & 

Purhonen 2008, s. 33–35) 

 

Kuvassa 22 on esitettynä robottihitsausasemassa esiintyvät komponentit, jotka sisältävät kukin 

omat toleranssinsa. Näiden toleranssien yhteisvaikutuksesta seuraa lopullisen tuotteen 

tarkkuus. Kuvan komponentit ovat: 1. Hitsauslaitteisto ja robotti, 2. Railonhaku- ja -

seurantalaitteisto, 3. Railo ja hitsausmenetelmä, 4. Valmis tuote, 5. Materiaali, 6. 

Osavalmistus, 7. Lämpömuodonmuutokset, 8. Kiinnittimen asentotoleranssi, 9. Kiinnittimen 

valmistustoleranssi, 10. Kiinnittimen lämpömuodonmuutokset, 11. Kiinnittimen kiinnitys 

käsittelylaitteeseen ja 12. Kappaleenkäsittelijän toleranssit. Nykyaikaisten robottien liikkeiden 

toistotarkkuus on varsin hyvä, luokkaa 0,2-0,5 mm, jolloin muiden kuvan 22 tekijöiden 

tarkkuus on hitsauksen onnistumiselle ratkaisevampaa. (MET 1988, s. 26) 

 

Kuva 22.  Mahdolliset mittaepätarkkuuspaikat robottihitsausasemassa. (MET 1988, s. 27) 

 

Silloitushitsausta suunniteltaessa on myös mahdollista tunnistaa rakenteesta paikkoja, jotka 

ovat robotille liian vaikeita hitsattavia, jolloin ne voidaan jo silloitusvaiheessa hitsata käsin 

lopullisiin mittoihin. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi pienisäteiset nurkat rakenteessa, 
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joissa robotilla tulee ongelmia ulottuvuuden sekä hitsaustekniikan osalta. Ulkonurkassa on 

vaarana hitsin valuminen, mitä voidaan tosin yrittää kappaleen pyörittämisellä vähentää. Usein 

on kuitenkin hitsin onnistumisen kannalta varminta tehdä nurkkakohdat ja muut ennalta 

tiedetyt robotille vaikeat kohdat käsinhitsauksella. Kaikki robottihitsauksen jälkeiset 

viimeistelytoimenpiteet ovat ylimääräisiä työvaiheita, joiden vähentäminen on erittäin tärkeää, 

joskin niiden kokonaan poistaminen voi olla lähes mahdotonta. (Hiltunen & Purhonen 2008, s. 

34–36) 

 

Etäohjelmoinnin käyttöönotolla on erinomaiset edellytykset nostaa robottihitsauksen laatua. 

Etäohjelmointi mahdollistaa makro-ohjelmien luomisen rakenteista ja parametreista, jolloin 

kaikki tietyntyyppiset rakenteet ja railomuodot hitsataan aina samalla tavalla. Lopputuloksena 

on ohjelmoijakohtaisten erojen pieneneminen ja sitä kautta laadun paraneminen. (Hiltunen & 

Purhonen 2008, s. 34–35) Tätä järjestelmää tukemaan voidaan hankkia myös adaptiivisen 

hitsauksen mahdollistava järjestelmä, jolla tuodaan joustavuutta tarkkuustoleransseihin.  

 

Hitsien yleisimmät virheet robottihitsauksessa ovat reunahaava, läpipalaminen sekä 

muotovirheet (Hiltunen & Purhonen 2008, s.35). Varsinaisten hitsausvirheiden lisäksi eräs 

robottihitsauksen ongelma ovat myös valokaaren syttymisvaikeudet. Syttymisvaikeuksia voi 

aiheutua, kun robotilla hitsataan lyhyitä hitsejä ja kaarta sytytetään ja sammutetaan tiuhaan. 

Lisäainelangan päähän voi tällöin muodostua kuona- ja lisäainepallo, joka vaikeuttaa kaaren 

syttymistä. Tätä ongelmaa torjumaan robottiasemissa on lähes poikkeuksetta yhdistetty 

langankatkaisu- ja kaasusuuttimenpuhdistusasema. Pallon syntymistä pyritään ratkaisemaan 

myös hitsauksen lopetusarvojen avulla. Lisäksi on kehitetty uudentyyppisiä sytyttämistapoja, 

joissa valokaaren sytyttämistapa poikkeaa perinteisestä tavasta. Panasonicin kehittämässä 

sytytystekniikassa valokaaren syttymishetkellä robotti siirtyy kauemmas kappaleesta, jolloin 

kaari sammuu, mutta sytytetään uudestaan jännitettä säätämällä. (Salmela 2007, s. 43) 
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5 KAPPALEENKÄSITTELY 

 

Kappaleenkäsittely on hitsauksen ohella yleinen robotisoinnin kohde. Robottijärjestelmässä 

voi kappaleenkäsittelyn hoitaa sitä varten hankittu robotti tai vaihtoehtoisesti jokin muu 

kappaleenkäsittelylaite tai näiden kahden yhdistelmä. Kappaleenkäsittelylaitteita on lukuisia 

vakioituneita rakennetyyppejä, joiden pohjalta tai täysin alusta asti on mahdollista luoda 

kuhunkin sovelluskohteeseen sopiva laitteisto. 

 

5.1 Kappaleenkäsittelylaitteistot 

Kappaleenkäsittelylaitteet ovat keskeinen osa robottijärjestelmää. Laitteiden avulla työstettävä 

kappale asetetaan sopiviin asentoihin työstöä varten ja niiden käytöllä luodaan robottiasemaan 

lisää liikeakseleita, jolloin erilaisten tuotteiden valmistukseen saadaan lisää joustavuutta. 

Nykyaikaiset kappaleenkäsittelypöydät ja muut apulaitteistot toimivat lähes poikkeuksetta 

servokäytöllä, jota ohjataan robottiohjaimeen integroidulla ohjausyksiköllä. Tällä 

ohjausmenetelmällä saavutetaan erinomainen ohjattavuus, kun kappaleenkäsittelyn liike- tai 

pyörähdysakseleita ohjataan ikään kuin robotin omina akseleina. Ohjauksessa käytettäviä 

signaaleja ovat tehonsyöttö ja paikkatakaisinkytkentätieto sekä I/O-signaalit tietyissä 

sovelluksissa. Erilaiset kuljetinjärjestelmät voivat olla joko robottiohjaimella tai erillisellä 

logiikalla ohjattuja kuljettimen koosta riippuen. (Kuivanen 1999, s. 112–113) Kuvassa 23 on 

esitetty kaksi yleisesti käytössä olevaa robottisolun kappaleenkäsittelylaitetta. Kuvassa 

oikealla olevaa pyörityslaitetta kutsutaan usein grillityyppiseksi pyörityslaitteeksi 

pyöritysasentonsa vuoksi. 
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Kuva 23.  Kaksiakselinen paikoituspöytä (vas.) ja yksiakselinen pyörityslaite vastapöydällä 

(oik). (Yaskawa 2013) 

 

5.1.1 Kappaleenkäsittelyrobotit 

Kappaleiden käsittelyn robotisoinnilla pyritään parantamaan työntekijöiden ergonomiaa sekä 

vähentämään kuljetinjärjestelmien tarvetta teollisuustiloissa ja varastoissa. 

Kappaleenkäsittelytehtävissä käytettäviä robotteja on lukemattomia erikokoisia ja -tyyppisiä. 

Käytössä on perinteisen kuusiakselisen nivelvarsirobotin lisäksi myös alhaisemman 

vapausastemäärän robotteja. Robottien käsittelykyvyt vaihtelevat muutamista kiloista yli 

tuhanteen kiloon. Sovelluskohteita ovat muun muassa tuotteiden pakkaamiset, lavaukset ja 

lavojen purkamiset, kokoonpanotehtävät sekä työkappaleiden siirtämiset eri työkoneiden tai 

kuljettimien välillä automaattisessa tuotantojärjestelmässä. (Brumson 2012) 

 

Näköjärjestelmien, tarraimien sekä ohjauksen kehittyminen mahdollistavat yhä pienempien 

sekä vastaavasti myös suurempien tuotteiden luotettavan käsittelyn robotilla. Suurten 

kappaleiden käsittely voidaan suorittaa joko yhdellä suurella tai usealla pienemmällä robotilla. 

Usean robotin käytön haasteena on toimiva koordinoitu ohjaus laitteiden välillä. (Brumson 

2012) 

 

Hitsaussovelluksissa kappaleenkäsittelyrobotti voi esimerkiksi asettaa silloitetun rakenteen 

robottihitsaussoluun ja ottaa valmiin tuotteen pois solusta. Kappaleenkäsittelyrobotin ja 

hitsausrobotin yhteistoiminnalla voidaan myös kokoonpanna tuotteita siten, että käsittelijä tuo 
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osan paikalleen ja hitsausrobotti hitsaa osan kiinni. Tällaisissa sovelluksissa kappaleen 

hakemisen ja paikoituksen apuna erilaiset konenäköjärjestelmät ovat hyvä lisä parantamaan 

tarkkuutta ja lisäämään joustavuutta. (Brumson 2012) 

 

Kohteissa, joissa suurin osa tuotteista voidaan käsitellä pienellä robotilla, ei välttämättä ole 

kannattavaa hankkia yhtä tai muutamaa painavampaa tuotetta varten suuremman kantokyvyn 

ja korkeamman hankintahinnan robottia. Sen sijaan voidaan käyttää järjestelmää, jossa 

alhaisemman kantokyvyn robotin rinnalla toimii toinen kappaleenkäsittelijä, kuten 

hankintahinnaltaan edullinen portaalirobotti, joka hoitaisi suurempien kappaleiden käsittelyn. 

(Brumson 2012) 

 

5.1.2 Robottitarraimet 

Robotin tartunta kappaleeseen on eräs robottijärjestelmän kriittisimmistä osa-alueista. 

Ensisijaisena tavoitteena tarraimen suunnittelussa on taata luotettava tarttuminen. Tämän 

lisäksi on kuitenkin aiheellista lisätä tarraimeen anturointi, jolla on mahdollista havaita 

tarttumisen epäonnistuminen, ja näin reagoida siihen joko automatiikalla tai käyttäjän 

toimesta. (Kuivanen 1999, s. 115) 

 

Robottien tarraimet ovat jaoteltavissa seuraaviin tyyppeihin: mekaaniset, koukkumaiset, 

kauhamaiset, alipaine-, magneetti- sekä adhesiiviset ja elektrostaattiset tarraimet. Tarraimien 

käyttövoimana on joko pneumatiikka, sähkö tai hydrauliikka. Näistä yleisin on pneumatiikka, 

jonka etuina ovat edullisin laitteisto sekä kyky tarttua kappaleisiin pehmeästi. Pneumatiikan 

heikkoutena on ilman joustavuudesta johtuva ohjauksen epätarkkuus. (Deb & Deb 2009, 

s.181–183) Seuraavaksi läheisemmässä tarkastelussa ovat mekaaniset, magneettiset sekä 

alipainetarraimet.  

 

Mekaanisessa tarraimessa kappaleeseen tarttuminen suoritetaan erilaisilla mekaanisilla 

sormilla. Sormet voivat olla joko osa tarraimen runkorakennetta tai siihen kiinnitettäviä ja 

vaihdettavia osia. Sormissa ei itsessään useimmiten ole liikutusmekanismia, vaan sormien 

käyttö tapahtuu rungossa olevalla käytöllä. Sormien käyttö voidaan suorittaa lukuisilla eri 

tavoilla: vivustoilla, hammaspyörillä, ruuvilla sekä vaijerilla. Yleisimmät tarrainkokoonpanot 
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ovat kaksi- tai kolmisormisia, mutta myös nelisormisia tarraimia on käytössä. Sormiin on 

myös kehitetty niveliä, joiden avulla tarttuminen muistuttaa yhä enemmän ihmiskäden 

tarttumismekaniikkaa. (Deb & Deb 2009, s.184–185) Mekaaniset tarraimet soveltuvat 

parhaiten työkaluksi tuotantoon, jossa tuotteiden väliset kokoerot ovat pieniä, sillä mitä 

suurempia eroja tuotteiden dimensioissa on, sitä monimutkaisemmaksi mekaanisen tarraimen 

rakenne muodostuu. Usein onkin hyödyllistä käyttää alipaineen ja mekaanisen tarttumisen 

yhdistelmää, millä usein voidaan yksinkertaistaa tarraimen rakennetta vaihtuvien 

dimensioiden käsittelyssä. (Kuivanen 1999, s. 116) Kuvassa 24 on esitetty ruuvikäyttöisen 

kolmisormisen tarraimen periaatekuva sekä sähkökäyttöisen kolmisormisen tarttujan tuote-

esimerkki.  

 

Kuva 24.  Ruuvikäyttöisen kolmisormisen tarraimen periaatekuva (vas) ja kolmisorminen 

sähkökäyttöinen tuote-esimerkki (oik). (Deb & Deb 2009, s. 189, Schunk 2013) [kuvaa 

muokattu: käsitteet suomennettu] 

 

Magneettiset tarraimet ovat suosittu tarrainryhmä rautametalleja käsiteltäessä. Magneettisella 

tarttumisella on lukuisia etuja mekaaniseen ja alipainetarttumiseen nähden. Näitä etuja ovat 

joustavuus käsiteltävän kappaleen koon suhteen, nopea tarttuminen, mahdollisuus nostaa myös 

rei’itettyjä kappaleita sekä yhdestä pinnasta tapahtuva tarttuminen. Haittapuolena 

magneettisessa tarttumisessa on mahdollisesti kappaleeseen jäävä magneettisuus sekä 

magneettikentän vaikutuksen jatkuminen nostettavan levyn läpi, mikä voi johtaa ongelmiin 

pinottuja levyjä nostettaessa. Magneettisia tarraimia on sekä kestomagneettisia että 
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sähkömagneettisia. Sähkömagneettisten tarraimien ohjaaminen on yksinkertaisempaa, mutta 

ne vaativat virtalähteen magneettisuuden luomiseksi. Kestomagneettiset tarraimet puolestaan 

vaativat kappaleenirrotusmekanismin, joka voi olla esimerkiksi pneumaattisella sylinterillä 

toteutettu. Kestomagnetisoitujen tarraimien etuna on kipinättömyys, jolloin se soveltuu 

räjähdysherkkiin työtehtäviin. (Deb & Deb 2009, s.189–190) Kuvassa 25 on esitetty mallikuva 

robottikäsivarren päässä olevasta sähkömagneettitarraimesta. 

  

Kuva 25.  Sähkömagneettitarrain robottikäsivarressa. (Schunk 2007) 

 

Alipainetarraimilla kappaleen nosto tapahtuu nimensä mukaisesti kappaleen pintaan 

muodostettavan alipaineen avulla. Tätä tarttumistapaa käytetään usein suurten levyosien ja  

lasien sekä suurten, kevyiden laatikoiden liikuttelussa. Nostolaitteen rakenteelle on monia eri 

vaihtoehtoja kulloinkin tarvittavan sovelluskohteen mukaan. Nostin voi olla tasainen pinta tai 

koostua useasta pienestä nostokupista, jotka voivat muuttaa orientaatiotaan nostettavan 

kappaleen pinnan mukaisesti (kuva 26). (Deb & Deb 2009, s.191) 



55 

 

 

Kuva 26.  Alipainekuppinostimen periaatekuva. (Deb & Deb 2009, s.191) [kuvaa muokattu: 

käsitteet suomennettu] 

 

5.2 Kappaleen paikoitus 

Kappaleiden paikoittamisen apuvälineinä on perinteisesti käytetty erilaisia antureita ja 

kytkimiä. Seuraavaksi esitetään erilaisia keinoja kappaleiden paikoittamiseen. Keinoina 

esitetään antureiden lisäksi konenäkö ja siihen liittyvä laitteisto ja sen mahdollisuudet. 

 

5.2.1 Konenäkö ja hahmontunnistus 

Konenäöllä tarkoitetaan järjestelmää, jossa kameratekniikkaa ja tietokoneohjelmistoa käyttäen 

tunnistetaan hahmoja sekä kappaleita. Konenäköä voidaan käyttää useaan eri tarkoitukseen. 

Sen tehtäviä ovat muun muassa kappaleen sijainnin sekä orientaation määritys, kappaleen 

tunnistus tai luokittelu esimerkiksi muodon, laadun tai värien perusteella sekä kohteen mittaus 

robotin liikeohjelman luomiseksi tai muokkaamiseksi. Konenäöllä voidaan korvata perinteisiä 

anturointiratkaisuja sekä minimoida mekaanisten paikoittimien ja kiinnittimien käyttöä. 

(Kuivanen 1999, s. 56) Pääasiallinen tavoite konenäkösovellusten käyttöönotossa on 

tuottavuuden ja laadun parantaminen tuotannossa. Eniten konenäkösovelluksia käytetään 

koneiden ohjauksessa sekä tuotteiden tarkastuksissa (Simpson 2003, s. 243). 

 

Näköjärjestelmän perustoiminnot ovat kuvankaappaus ja kuvan prosessointi. Prosessoinnissa 

otettua kuvaa verrataan muistissa olevaan kuvaan. Manuaaliseen kappaleentarkasteluun 

verrattuna konenäkö pystyy tuottamaan tarkkoja mittaus- ja virhehavaintoja huomattavan 

paljon nopeammin pystyen lisäksi antamaan tietoa myös virheen laajuudesta sekä joissain 
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tapauksissa arvioida syitä virheen syntymiseen. Konenäön avulla voidaan suurissakin 

tuotantovolyymeissa tarkastaa nopeasti sata prosenttia tuotteista. (Simpson 2003, s. 243) 

 

Laadunhallinnan sovelluksissa näköjärjestelmä havaitsee, onko tuote asetettujen toleranssien 

mukainen. Muu järjestelmä toimii näköjärjestelmän hyväksynnän tai hylkäyksen mukaisesti. 

Näköjärjestelmä on siis aktiivinen osa järjestelmäohjausta. Näköelimet voivat mitata 

kappaleiden tai kokoonpanojen mittoja, kuten halkaisijoita ja pituuksia tai yksityiskohtia, 

kuten kappaleiden reunojen suoruutta. Kappaleista ja kokoonpanoista voidaan etsiä 

mittavirheiden lisäksi myös muita vikoja, kuten puuttuvia osia, lohkeamia, naarmuja, kolhuja, 

vääriä merkintöjä tai muita virheitä. (Simpson 2003, s. 244) 

 

Koneiden ohjauksessa robotilla tai muulla automaatiolla tehtävässä kokoonpanotyössä 

konenäön käyttöönotolla nostetaan sekä työn nopeutta että tarkkuutta. Konenäön käyttämisellä 

nostetaan robotin joustavuutta huomattavasti, sillä sen avulla robotti pystyy reagoimaan 

käsittelemänsä kappaleen paikan ja orientaation vaihteluihin. Kappaleiden paikoituksen ei ole 

pakko olla robotille tullessaan tarkkaa, vaan robotti pystyy havaitsemaan kappaleen sijainnin, 

tarttumaan siihen sekä asettamaan sen oikeaan asentoon kokoonpanossa lähtötilanteesta 

riippumatta. Näin alennetaan osaltaan robottisolun kustannuksia, kun ei tarvita tarkkoja 

telineitä, joihin osat asetetaan ennen robottisoluun viemistä. (Simpson 2003, s. 244) Kuvassa 

27 on esimerkkitapaus käyttöliittymästä, jossa kameratekniikan avulla tunnistetaan 

käsiteltävästä tuotteesta ennalta opetetut tunnistettavat piirteet (hahmot), tässä tapauksessa 

reikiä ja kappaleen ulkoreunan muotoja. Kuvankäsittelyohjelma etsii kameralla otetusta 

kuvasta tarvittavat piirteet (kuvassa laatikoituja) vertaamalla otettua kuvaa 

ohjelmointivaiheessa otettuun referenssikuvaan. Piirteet löydettyään robotti osaa tarttua 

kappaleeseen oikealla tavalla.  
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Kuva 27. Hahmontunnistamista kameratekniikalla. (Connolly 2009, s. 107) 

 

Konenäköjärjestelmään opetetaan tarkasteltaville kappaleille niiden hyväksyttävät toleranssit. 

Toleranssien sisään mahtuvia mittavaihteluita havaitessaan robotti pystyy kokoonpanoa 

tehdessään kompensoimaan vaihtelut osien paikoituksissa. Laadunhallinnan ja koneiden 

ohjauksen lisäksi konenäköä käytetään lukulaitteena esimerkiksi viivakoodien sekä 

muunlaisten merkintöjen, kuten kaiverrusten lukemiseen tuotteista. (Simpson 2003, s. 244) 

 

Konenäkölaitteistoon kuuluu CCD-kamera (tai useita kameroita), tietokone ohjelmistoineen, 

kuvankäsittelykortti, johdotus sekä valaistus. Kamerat ottavat useimmiten harmaasävykuvia, 

mutta myös värikuvien ottaminen on mahdollista. Resoluutioista 752x582 pikseliä on melko 

yleinen, mutta myös megapikseliluokan kameroita on mahdollista käyttää suurta tarkkuutta 

tavoiteltaessa. Kameroiden kuvausnopeudet voivat olla tuhansia kuvia sekunnissa. Kamera voi 

olla joko paikallaan tai kiinni esimerkiksi robottikäsivarressa riippuen sovelluskohteesta. 

Uusissa älykameroissa on yhdistetty kamera, tietokone ja kuvankäsittely. Älykameran käyttö 

voi olla useimmissa teollisuussovelluksissa perinteistä järjestelmää toimivampaa, sillä se vie 

vähemmän tilaa ja on vähemmän altis vaurioitumiselle vähäisemmän johdotuksen ansiosta. 
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Tietokonepohjainen järjestelmä puolestaan soveltuu kohteisiin, joissa kuvataan suurilla 

volyymeilla sata prosenttia tuotteista, jolloin laskentatehontarve on suuri. (Connolly 2003, s. 

233–234) 

 

Kuvankäsittelykortti, johon kamera kytketään, on kiinni tietokoneen PCI-portissa. Kortti 

toimii välikappaleena kameran ja ohjaavan tietokoneen välillä. Tietokoneen 

kuvankäsittelyohjelmiston avulla näköjärjestelmä tekee ratkaisuja, kuten hylkää viallisen 

tuotteen sekä myös taltioi tietokoneen muistiin esimerkiksi viallisten osien kuvia ja niiden 

lukumäärät tai muuta käyttäjän haluamaa tietoa. Nykyaikaiset kuvankäsittelyohjelmat ovat 

helppokäyttöisiä, eivätkä vaadi koodikielten osaamista. (Connolly 2003, s. 237) Uusissa 

ohjelmistoissa on valmiita toimintoja muun muassa kappaleen asennon mittaamiseen sekä 

valmis liityntärajapinta robottiohjausta varten. (Kuivanen 1999, s. 58) 

 

Valaistus on erittäin tärkeä osa konenäkösovellusta ja sen toimivuutta. Valaistus voidaan tehdä 

käyttäen taustavaloa, jossa valo sijaitsee tarkasteltavan kappaleen takana luoden kameralle 

kappaleen silhuetin, tai kohdevaloa, jolla valaistaan tarkasteltava kappale kameran suunnasta. 

Taustavalo on yksinkertaisin tapa havaita kappaleen mittoja ja muotoja. Kohdevalo on helpoin 

toteuttaa valokehällä kameran linssin ympärillä. Kehä voidaan toteuttaa esimerkiksi LED-

valoin tai optisilla kuiduilla (kuva 28). Usein on hyödyllistä käyttää salamavaloa jatkuvan 

valon sijaan, sillä salamavalon suuri intensiteetti pystyy helposti peittämään muun tilassa 

olevan valaistuksen, jolloin kappaleista on valaistuna vain haluttu kohta. Huonevalon 

heijastusten poistaminen on tärkeä osa konenäön onnistumista, sillä heijastukset voivat 

aiheuttaa turhia virheilmoituksia tuotantolinjalla. (Connolly 2003, s. 238–239) 
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Kuva 28.  Valokuiduin toteutettu kohdevalo hammaspyörän kuvaamisessa. (Connolly 2003, s. 

238) 

 

Konenäköön on kehitetty myös kolmiulotteiseen kuvaamiseen kykeneviä järjestelmiä. Nämä 

järjestelmät perustuvat kameroiden ja laservalon käyttöön. Eräässä sovelluksessa laservalolla 

heijastetaan kappaleen pintaan tasavälisiä viivoja. Kaksi kameraa kuvaa viivasarjan viistosti 

muodostaen kolmiulotteisen kuvan ja kolmas kamera kohtisuorasti määrittäen viivasarjan 

paikan ja oikeellisuuden. Toinen vaihtoehto on liikuttaa laservaloviivaa kappaleen pintaa 

pitkin ja kuvata kameroilla muodostuva profiili. Kolmiulotteista konenäköä käytetään 

esimerkiksi auto-, lentokone- sekä elektroniikkateollisuudessa tuotantolaitteiden ohjauksessa 

sekä laadunvarmistuksessa. (Cremer 2001, s. 23–24) 

 

5.2.2 Muut paikannusmenetelmät 

Optiikkaan perustuvan kappaleenpaikantamisen lisäksi on olemassa muita 

paikantamismenetelmiä, jotka perustuvat useimmiten erilaisten antureiden käyttöön. Yksi tapa 

kappaleen ja sen paikan tunnistamiseen on kosketukseen perustuva tunnistaminen. Kosketus 

tehdään etsittävän kappaleen ja manipulaattorin tai robotin tarraimen välillä. Kosketuksen 

tunnistamistapa vaihtelee anturityypistä riippuen. (Hegde 2006, s. 183) 
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Binääristen antureiden käyttö perustuu erilaisten mikro- ja rajakytkinten toimintaan. 

Koskettaminen havaitaan käyttämällä tätä anturin antamaa dataa. Binääriset anturit voidaan 

sijoittaa esimerkiksi robotin tarraimen sormiin, jolloin kappaleeseen tarttuessaan rajakytkimet 

antavat signaalin, että kappale on löydetty ja siihen on tartuttu. Rajakytkinten käyttö on 

mahdollista myös osien mittauksessa, jossa kuusiakselisen robotin työkaluksi asennettu 

binäärianturi mittaa kappaletta ja varmistaa kosketusten avulla, että tuote on oikeanmittainen. 

(Hegde 2006, s. 183) 

 

Analogisten antureiden käytössä kosketus tapahtuu jousitetulla tapilla, joka kappaletta 

koskettaessaan pyörittää tapin varteen kytkettyä pyörää, jonka asteluvusta päätellään 

kosketuksen lisäksi myös kosketusvoima. Näiden antureiden lisäksi on myös käytössä erilaisia 

tarkkuusantureita, joiden toiminta perustuu rautametallikappaleiden tunnistamisessa 

magneettikentän tunnistamiseen ja ei-rautametallisten kappaleiden tunnistamisessa esimerkiksi 

infrapunasäteilyyn. Myös kaikuun perustuvia laitteistoja on olemassa kappaleen 

tunnistamiseen. Kappaleen tunnistamisen lisäksi tällaisia antureita käytetään myös etäisyyden 

mittauksessa. (Hegde 2006, s. 183, 188-189)  
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6 ROBOTTIHITSATTAVA TUOTE 

 

Kun suunnitellaan tuotetta, joka hitsataan robotilla, on sen rakenteessa käytettävä 

robottihitsaukseen soveltuvia piirteitä, jotta vältytään rakenteellisilta ongelmilta hitsauksen 

aikana. Parhaiten robottihitsattavaksi soveltuva tuote on sellainen, jossa on paljon hitsejä 

moneen eri suuntaan. Hitsauksen onnistumisen kannalta tärkeitä rakenteen piirteitä ovat 

liitosmuodot, liitosten luoksepäästävyys sekä mahdollisuus hitsata optimaalisessa 

hitsausasennossa, mikä useimmiten tarkoittaa jalko- tai alapiena-asentoja. Suunnittelijalla 

tulisi olla selkeä käsitys siitä, mitä laitteita tuotannolla on käytettävissä ja mitkä ovat niiden 

mahdollisuudet. Näitä tietoja hyväksi käyttäen suunnittelija pystyy suunnittelemaan 

hitsattavan rakenteen osat siten, että ne täyttävät vaaditut tarkkuusvaatimukset. 

Robottihitsattavan rakenteen osien tulisi olla sellaisia, että niiden virheet ovat ennakoitavissa 

ja mahdollisimman pieniä, esimerkiksi taivutettujen levyosien kohdalla. (Hiltunen 2005, s. 8-

18) 

 

Robottihitsattavia tuotteita suunniteltaessa on usein kannattavaa pyrkiä moduloimaan ja 

standardoimaan rakenteiden eri piirteitä, kuten levynpaksuuksia, railomuotoja, a-mittoja sekä 

hitsausparametreja. Standardoituja piirteitä toistetaan tuotteen rakenteessa ja muissakin 

tuotannossa olevissa tuotteissa. Hitsattavien tuotteiden kohdalla moduloinnilla ja 

standardoinnilla vähennetään erilaisten hitsien määrää, millä puolestaan vähennetään 

hitsausparametrikokeiden ja hitsauskiinnittimien määrää sekä nopeutetaan ohjelmointia, kun 

luoksepäästävyys ja railonhaun onnistuminen on jo varmistettu. (Hiltunen 2005, s. 8-18)  

 

Myös erilaisten rakenteellisten paikoittimien, kuten levyihin leikattavien nastojen ja niitä 

vastaavien reikien käytöllä voidaan välillisesti parantaa robottihitsauksen laatua. Paikoittimien 

avulla railotilavuuksien vaihtelut ovat vähäisempiä ja hitsien modulointi helpottuu. Useissa 

tapauksissa tällaisilla rakenteellisilla paikoitusosilla voidaan ainakin osittain korvata 

silloitushitsaus ja lisäksi käyttää yksinkertaisempia hitsauskiinnittimiä. (Hiltunen 2005, s. 24) 
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6.1 Liitos- ja railomuodot 

Kuvassa 29 on esitetty eri liitosmuotojen sopivuutta robotisoituun MIG/MAG-hitsaukseen. 

Pienahitsillä saavutetaan muihin liitosmuotoihin verrattuna suuria etuja, sillä pienaliitoksessa 

osien paikoitus on helppoa, eikä pienillä sovitusvirheillä ole juurikaan merkitystä hitsauksen 

onnistumisen kannalta. (Hiltunen & Purhonen 2008, s. 34) Päittäisliitoksia tulisi pyrkiä 

välttämään ja niiden sijaan käyttää piena- ja päällekkäisliitoksia. Päittäisliitos on varsin 

ongelmallinen varsinkin valokaaren läpi tapahtuvassa railonseurannassa. Kuitenkin juurituettu 

päittäisliitos on hyväksyttävissä robottihitsaukseen. (Hiltunen 2005, s. 18–21) 

 

 

Kuva 29.  Eri railomuotojen sopivuus robottihitsaukseen. (5 = sopii erinomaisesti, 1 = huono 

soveltuvuus) (Hiltunen & Purhonen 2008, s. 34) 

 

Kuvassa 30 on vertailtu päittäis- ja pienaliitoksen vaatimia tarkkuuksia, kun ainevahvuus on 2-

10 mm. Kuvasta on nähtävissä, että pienaliitoksen käytöllä sallitaan noin kymmenkertaiset 

toleranssit railon paikoituksen suhteen suoraan päittäisliitokseen verrattuna. 



63 

 

 

Kuva 30.  Päittäis- ja pienaliitoksen railotoleransseja. (MET 1988, s. 27) 

 

Seuraavissa kuvissa (31-33) on esitetty erilaisten liitosmuotojen muuttamista paremmin 

robottihitsaukseen sopiviksi. Kuvassa 31 putkien päittäisliitos muutetaan aluksi juurituetuksi 

päittäisliitokseksi ja lopulta parhaiten robottihitsaukseen soveltuvaksi pienaliitokseksi. 

Kuvassa 32 on esitetty puolestaan levyosien päittäisliitoksen muunnoksia paremmin 

robottihitsaukseen sopivaksi. Kuvan b)-vaihtoehdossa on liitos ensin pohjattu 

käsinhitsauksella, jolloin ei ole vaaraa läpipalamisesta ja juuren puoli on myös hitsattu 

luotettavasti. Kuvassa 33 on esitetty nurkkaliitos ja sen muokkaaminen paremmin 

robottihitsaukseen sopivaksi. Vaihtoehdossa a) on suuri läpipalamisen riski ja liitos vaatii 

lisäksi suurta tarkkuutta. Vaihtoehdossa b) on vähennetty liitoksen sovituksen 

tarkkuusvaatimusta kasvattamalla pystylevyä. Vaihtoehdossa c) nurkkaliitos on muutettu 

pienaliitokseksi, jolloin läpipalamisen riski on poistettu ja osien valmistuksen toleransseilla on 

alhainen vaikutus hitsattavuuteen. 
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Kuva 31.  Päittäisliitoksen muuttaminen ensin juurituetuksi ja lopulta pienaliitokseksi. (MET 

1988, s. 14) 

 

Kuva 32.  Levyjen päittäisliitoksen a) juurituellinen liitos, b) pohjattu liitos ja c) uudelleen 

muotoiltu liitos. (MET 1988, s. 38) 

 

 

Kuva 33.  Nurkkaliitoksen muokkaaminen paremmin robottihitsaukseen sopivaksi. (MET 

1988, s. 13) 

 

6.2 Hitsausasennon merkitys 

Liitosmuotojen lisäksi suunnittelijan on myös kiinnitettävä huomiota rakenteeseen soveltuviin 

hitsausasentoihin. 34 on esitetty pysty-, ala- ja jalkopienojen hitsausajan kasvu suhteessa a-

mitan kasvuun. Kuvasta on huomattavissa, että a-mitan kasvaessa 5 mm:stä 10 mm:iin, nousee 
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pystypienassa hitsausaika noin arvosta 9 min/m arvoon 37 min/m. Alapienalla vastaavasti 

kestoaika nousee noin kolmesta noin 15 minuuttiin metriä kohti ja jalkopienalla noin kahdesta 

noin kahdeksaan minuuttiin metriä kohti. Näin ollen rakenne tulisi muotoilla siten, että 

pystytään hitsaamaan mahdollisimman paljon jalkoasennossa. (Hiltunen 2005, s. 17) 

 

Kuva 34.  Hitsin a-mitan kasvun vaikutus hitsausaikaan pysty-(V), ala-(F) ja jalkopienojen 

(D) hitsauksessa. (Hiltunen 2005, s. 17) 

 

6.3 Luoksepäästävyys 

Oleellinen osa robottihitsattavan tuotteen suunnittelua on varmistaa, että robottihitsaus on 

mahdollista robotin ulottuvuuden ja luoksepäästävyyden kannalta. Rakenne ei itsessään saa 

olla esteenä robotille eikä hitsauslaitteistolle. Suunnittelijoilla on oltava käytössään 

hitsauslaitteiston mitat, joiden avulla voidaan jo ennen hitsauksen simulointia varmistua, että 

hitsauksessa ei tule ongelmia ainakaan ulottuvuuden ja luoksepäästävyyden kannalta. 

Luoksepäästävyyden takaamiseksi varmin tapa on käyttää avoimia rakenteita ja 

mahdollisimman yksinkertaisia liitosmuotoja. (Hiltunen 2005, s. 30–33) 

 

Useissa tapauksissa rakenteen kaikkien hitsien hitsaamisen robotisointi ei kuitenkaan ole 

mahdollista. Ratkaisuja tällaisiin tilanteisiin voidaan hakea konstruktiomuutoksista, 
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osittaisesta käsinhitsauksesta tai sisäpuolisten hitsien korvaamisesta juurituellisella 

ulkopuolisella hitsauksella. Rakenteen jakaminen alikokoonpanoihin voi myös olla hyvä 

ratkaisu, jos sillä pystytään esimerkiksi ensin hitsaamaan kotelomaisen rakenteen sisäpuolisia 

hitsejä ja lopuksi yhdistämään kotelon puolikkaat. (Hiltunen 2005, s. 30) Seuraavassa kuvassa 

(35) on esitetty tyypillisiä ongelmakohtia ja niiden ratkaisuja robottihitsattavan tuotteen hitsien 

luoksepäästävyydessä.  

 

Kuva 35.  Erilaisia hitsien luoksepäästävyysongelmia ja niiden ratkaisuja. (MET 1988, s. 22) 

 

Kuvassa 36 on esitetty ratkaisuja hitsattavan rakenteen sisäpuolisen nurkan hitsaamiseen. 

Nurkan hitsauksessa polttimen orientaatio ei ole optimaalinen ja hitsaus on vaikeata (kohta a). 

Lisäksi liitosvirheen riski on suuri, kun uusi palko aloitetaan edellisen päältä. Kuvassa 

esitettyjä ratkaisuja ovat: b) nurkan loveaminen, c) nurkan hitsaaminen jo silloitusvaiheessa ja 

d) nurkan pyöristäminen. Näillä keinoilla alennetaan virheiden syntymisen riskiä sekä yleisesti 

varmistetaan hitsauksen onnistuminen. (Hiltunen 2005, s. 32) 
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Kuva 36.  Ratkaisuja nurkan hitsaamiseen. (MET 1988, s. 17) 

 

6.4 Osatarkkuus 

Perinteisillä termisillä leikkausmenetelmillä, kuten polttoleikkauksella saavutettava osien 

mittatarkkuus on usein riittämätön robottihitsaukseen pienaliitosta lukuun ottamatta. Sen 

sijaan osavalmistuksessa tulisi suosia tarkempia leikkausmenetelmiä, kuten plasma- tai 

mieluummin laserleikkausta. Jos polttoleikkausta halutaan jostain syystä kuitenkin käyttää, on 

railot mahdollista saada riittävään tarkkuuteen koneistamalla ne leikkauksen jälkeen. 

Termisten leikkausmenetelmien lisäksi myös mekaanisella leikkauksella saavutettava tarkkuus 

on yleensä riittävä robottihitsaukseen. (MET 1988, s. 28) Kuvassa 37 on vertailtu eri 

levynleikkausmenetelmien tarkkuuksia eri ainevahvuuksilla. Kuvaajasta 10 mm ainevahvuutta 

katsottaessa huomataan, että CO2-laserilla saavutetaan parhaimmillaan alle 0,1 mm tarkkuus, 

kun perinteisemmillä plasma- ja polttoleikkauksilla tarkkuus on 0,6-0,9 mm luokkaa. 

Ainepaksuuden suurentuessa tarkkuuserot kuitenkin tasoittuvat varsin nopeasti. Kuvan 

tarkkuuksien perusteella on kuitenkin perusteltua sanoa, että laserhitsauksen käyttämisellä 

voidaan tuntuvasti parantaa tuotteen soveltuvuutta robotisoituun hitsaukseen paremman 

tarkkuuden ansiosta. 
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Kuva 37.  Eri levynleikkausmenetelmien tarkkuuksia 0-25 mm materiaalin paksuuksilla. 

(Kujanpää et al 2005, s. 155) 

 

Taulukossa 2 on vertailtu viistejyrsimellä ja polttoleikkauksella saavutettavia osatarkkuuksia 

railonvalmistuksessa. Taulukon arvoista huomataan, että polttoleikkauksella valmistettujen 

osien mittavirheet ovat noin 2-4 -kertaisia jyrsimällä valmistettuihin verrattuna. Koneistamalla 

mittatarkkuuden lisäksi myös osien ja railojen pinnanlaatu saadaan huomattavan paljon 

korkeammaksi polttoleikkaukseen verrattuna. Leikkauspintojen pinnanlaatu voi olla 

robottihitsauksen onnistumisen kannata vaikuttava seikka esimerkiksi päittäisliitoksissa, joissa 

railotilavuuden vaihtelu täytyy olla mahdollisimman alhaista tai rakenteissa, joissa osan 

paikoitus kiinnittimeen tehdään leikkauspinnasta.  (MET 1988, s. 29) 

  

Taulukko 2. Railonvalmistustarkkuus jyrsimällä ja polttoleikkauksella. (MET 1988, s. 29) 

Kohde Yhdensuuntaisuus 

[mm] 

Viistekulma 

[°] 

Juurenkorkeus 

[mm] 

Suoruus 

[mm] Menetelmä 

Viistejyrsin ± 0,5 ± 1 ± 0,25 ± 025 

Polttoleikkaus ± 1 ± 2,5 ± 1 ± 1 
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Taivutettujen osien valmistuksessa levyn takaisinjouston hallinta on vaativaa ja siitä johtuen 

usein on aiheellista tehdä koetaivutuksia, jotta takaisinjoustoon osataan varautua. Oman 

vaikeutensa taivuttamiseen tuo lisäksi levyn valssaussuunta, sillä valssaussuunnan 

poikkisuuntaan taivutettaessa levyn takaisinjousto on erilainen kuin pitkittäissuuntaan 

taivutettaessa. Taivuttaminen vaikeutuu entisestään, kun käytetään lujia teräksiä. Kotimainen 

teräsvalmistaja Ruukki kehottaakin ultralujia Optim QC- sekä kulutusta kestäviä Raex-teräksiä 

taivutettaessa tekemään koetaivutukset ennen varsinaista tuotantoa. Esimerkkinä Raex 500-

teräs, jolle Ruukki ilmoittaa takaisinjoustolle 10°-15°. Yhden metrin matkalla suoraan 

kulmaan taivutetun levyn reuna saattaa siis poiketa 10 asteen takaisinjousto-oletuksesta noin 

87 mm, jos takaisinjousto onkin ollut 15°. Tästä syystä aina uutta levyerää taivutettaessa ovat 

koetaivutukset erittäin tärkeitä. (Rautaruukki 2013, s. 3) 
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7  HITSAUSKIINNITTIMET ROBOTTIHITSAUKSESSA 

 

Hitsauskiinnittimiä käytetään osien paikoittamisessa ja paikallaan pitelemisessä hitsauksen 

aikana. Hitsauskiinnittimen suunnittelu perustuu aina valmistettavaan tuotteeseen ja siksi 

kiinnitin voidaan suunnitella vasta, kun tuotteen suunnittelu on loppusuoralla. 

Hitsauskiinnittimen perusrakenne koostuu rungosta, paikoittimista ja ohjureista, puristimista 

sekä erilaisista kiinnitysosista. (Campbell 1994, s. 1,7) Tässä luvussa käsitellään 

hitsauskiinnittimen rakennetta ja suunnittelua. Silloituksessa käytettävä hitsauskiinnitin toimii 

samoilla periaatteilla kuin loppuhitsauksessakin käytettävä kiinnitin. Useimmiten 

hitsauskiinnitin, johon irto-osat asetellaan loppuhitsausta varten, toimii ensin 

silloituskiinnittimenä, minkä jälkeen loppuhitsaus suoritetaan samassa kiinnittimessä ilman 

irrottamista vaiheiden välillä. Silloitusvaiheessa osia paikallaan pitelevät puristimet tai muut 

pitimet voivat lisäksi väistyä silloitusvaiheen jälkeen pois loppuhitsauksen tieltä. (MET 15/87 

s. 8) 

 

7.1 Hitsauskiinnittimen rakenne 

Hitsauskiinnittimen perustana on runkorakenne. Runko voi yksinkertaisimmillaan olla reikä- 

tai uralevy, johon muut kiinnitinosat kiinnitetään esimerkiksi ruuveilla. Levykiinnitykseen 

perustuvaa kiinnitintä käytetään eniten pienillä ja yksinkertaisilla kappaleilla. 

Monimutkaisempia tuotteita hitsattaessa kiinnittimen runko tehdään usein rakenneputkista. 

Näin myös hitsauskiinnittimen rakenteesta voidaan tehdä paremmin monimutkaiselle 

tuotteelle sopiva. Erilaiset lisätukikappaleet ovat tärkeä osa runkorakennetta varsinaisten 

putkien ja palkkien lisäksi, sillä ne jäykistävät kiinnitinrakennetta huomattavasti. (Campbell 

1994, s. 2) 

 

Yleisimpiä materiaalivaihtoehtoja runkorakenteelle ovat rakenne-, työkalu- ja ruostumaton 

teräs sekä alumiini ja kupari. Materiaalin valinnan kriteereitä ovat hankinta- ja 

kunnossapitokustannukset sekä kussakin tapauksessa vaadittavat erityisominaisuudet, joita 

ovat esimerkiksi toistotarkkuus, kulutuksen kesto, sähkön- tai lämmönjohtavuus sekä 

lämpölaajenemisominaisuudet. Rakenteen eri kohdissa on luonnollista käyttää eri materiaaleja. 

Kupariosia voidaan käyttää esimerkiksi paikoissa, joissa on tärkeää johtaa lämpöä pois 
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hitsattavasta rakenteesta muodonmuutosten vähentämiseksi ja työkaluterästä puolestaan 

raskasta kulutusta kokevissa osissa, kuten mekaanisissa vasteissa. Kuparin käytöllä 

saavutetaan myös erinomaista sähkönjohtavuutta, joka on tärkeä ominaisuus hitsauksen laatua 

ajatellen. Rungon palkkiosat ovat kustannussyistä tavallisimmin matalaseosteista 

rakenneterästä. Alumiinia käytetään rakenteissa, joiden on oltava mahdollisimman kevyitä. 

Robottinäkökulmasta tärkeitä materiaaliominaisuuksia ovat kestävyys ja toistotarkkuus, jotka 

eivät kärsi työn ja ympäristön rasituksista, kuten merkittävästä lämmöntuonnista ja 

hitsausroiskeista. (Lipnevicius 2006) 

 

Paikoittimet, toisin sanoen vasteet, ovat osia, joihin hitsattavat osat nojaavat ja mitä vasten 

osat puristetaan kiinnitinrakenteessa. Vasteet muotoillaan siten, että osat asettuvat helposti 

niitä vasten oikeisiin paikkoihin ja asentoihin. (Campbell 1994, s. 2) Vasteiden materiaaleina 

käytetään työkaluterästen lisäksi myös muokkauslujittuvia alumiinipronsseja, joihin ei 

teräksestä poiketen jää jäännösmagnetismia (Lipnevicius 2006). Puristimilla osat kiinnitetään 

tiukasti vasteisiin. Puristintyyppejä on paljon erilaisia ja niiden käyttö perustuu mekaaniseen, 

pneumaattiseen tai hydrauliseen voimaan. Yksinkertaisimmillaan puristin voi olla käsin 

kiristettävä ruuvi, mutta myös hydraulisia ja pneumaattisia puristimia käytetään 

hitsauskiinnittimissä. (Campbell 1994, s. 3) 

 

Vasteet kiinnitetään joko suoraan tai vaihtoehtoisesti kiinnityskorvakkeiden avulla runkoon. 

Pienimmissä ja yksinkertaisimmissa hitsauskiinnittimissä käytetään useimmiten suoraa 

kiinnitystapaa. Monimutkaisemmissa kiinnittimissä vasteet ovat usein kiinni runkoon 

kiinnitetyissä korvakkeissa. Korvakkeiden käytöllä voidaan yksinkertaistaa runkorakennetta, 

kun rungon ei tarvitse ulottua jokaisen vasteen kohdalle. Kiinnittimen osat kiinnitetään 

toisiinsa useimmiten ruuvi-mutteri-liitoksilla tai hitsaten, mutta käytössä on myös muitakin 

liitostapoja, kuten erilaiset tappiliitokset sekä liimaus. Hitsauskiinnittimessä voi olla myös 

erilaisia purettavia osia, jotka asetetaan paikalleen vasta, kun hitsattava tuote on jo paikallaan 

kiinnittimessä. (Campbell 1994, s. 4) Kuvassa 38 esitetyssä kiinnittimen periaatekuvassa on 

tällainen purettava osa, jossa korvakkeessa olevasta reiästä pujotetaan ohjuritappi tuotteen 

yläpuolelta tuotteen jo ollessa hitsauskiinnittimessä.  
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Kuva 38.  Hitsauskiinnittimen perusrakenne. (Campbell 1994, s. 4) [kuvaa muokattu: käsitteet 

suomennettu] 

 

7.2 Hitsauskiinnittimen suunnittelu 

Hitsauskiinnitintä suunniteltaessa on määriteltävä erityyppisten osien paikoittamis- ja 

kiinnitystapa sekä kiinnittimen muotoilu ja mitoitus siihen kohdistuvien kuormitusten 

mukaisesti. Muotoilun ohjaavana tekijänä on luonnollisesti hitsausrobotin luoksepäästävyyden 

takaaminen kuitenkin riittävän paikoitusvarmuuden ja jäykkyyden ehdoilla. Muita 

kiinnittimen suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja hitsauksessa ovat esimerkiksi 

muodonmuutokset sekä hitsausroiskeet. Kappaleen kiinnittämisessä käytetään useimmiten 

kiinnityskomponentteja valmistavien yritysten vakiokiinnityskomponentteja. Näin tehtäessä 

kiinnittimen kustannukset eivät nouse kohtuuttomiksi ja lisäksi varmistetaan varaosien hyvä 

saatavuus. (MET 15/87 s. 12) 

 

Hyvin suunnitellun robottihitsauskiinnittimen tunnusmerkkejä ovat seuraavat ominaisuudet: 

- Kappale sijaitsee kaikilta hitsattavilta osiltaan robotin ulottuvissa 

- Robotti kykenee hitsaamaan kaikki hitsit 

- Hitsauksen paluuvirran reitti on varma ja harkittu 

- Robotin ei tarvitse kiinnittimen vuoksi tehdä turhia liikkeitä 

- Hitsausasennot ovat edulliset 

- Hitsattavat osat voidaan ladata ja valmis kappale poistaa esteettä (MET 15/87, s. 12) 
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Nykyaikainen hitsauskiinnittimen suunnittelu tapahtuu lähes poikkeuksetta CAD-ohjelmistolla 

käyttäen 3D-ympäristöä ja -malleja. Virtuaalimallissa kiinnitin rakennetaan tuotteen mallin 

ympärille alkaen vasteista ja muista kiinnitinkomponenteista ja loppuen kiinnittimen rungon 

suunnitteluun. Näin optimoidun rakenteen suunnittelu on helpompaa. Tarvittaessa kiinnittimen 

osien lisäys ja niiden liikuttelu on virtuaalimallissa helppoa. Samalla voidaan tehdä 

kiinnittimen käytölle simulointeja sekä robotin ulottuvuutta ja törmäyksiä että manuaalista 

käyttöä varten. Manuaaliseen käyttöön tulevan kiinnittimen simuloinnin yhteydessä voidaan 

helposti laatia käyttöohjeet ja parantaa työergonomiaa. (Neuvonen & Korhonen 1999, s. 24–

27) 

 

Hitsauskiinnitin on useissa tapauksissa kalliimpi kuin sillä valmistettava tuote. Tämä johtuu 

kiinnittimeltä vaadittavasta tarkkuudesta ja kestävyydestä. Tuotekohtaisen kiinnittimen 

hankinta onkin useimmiten kannattavaa vasta, kun tuotteen sarjakoolla pystytään kumoamaan 

kiinnittimen korkeat hankintakustannukset. (Campbell 1994, s. 7) Pienten sarjakokojen 

kohdalla kiinnittimien tuotekohtaisia kustannuksia on alennettavissa kehittämällä kokonaisiin 

tuoteperheisiin sopivia kiinnittimiä. Tässä ajattelumallissa samalla kiinnittimellä voidaan 

tiettyjä paikoitusosia vaihtamalla hitsata kaikki samaan perheeseen kuuluvat tuotteet. (MET 

15/87 s. 8) Tuoteperhekiinnittimien suunnittelua auttaa moduulirakenteisten kiinnittimien 

käyttäminen. Modulaariset kiinnittimet koostuvat peruspöydästä ja siihen kiinnitettävistä 

tuista, paikoittimista sekä vakiopuristimista tai muista yleiskiinnikkeistä. Kiinnittimen 

muokkaaminen on erittäin helppoa ja kiinnikkeiden lisäys ja poistaminen on nopeaa. 

(Neuvonen & Korhonen 1999, s. 27) 

 

7.2.1 Muodonmuutosten huomioiminen kiinnittimen mitoituksessa 

Kiinnittimen mitoituksen perustana on aina lopullisesta tuotteesta hitsausmuodonmuutosten 

verran poikkeava aihio. Kiinnitin mitoitetaan ja muotoillaan siten, että hitsauksen jälkeen 

kappale on oikean mittainen. Hitsausmuodonmuutosten arvioiminen on useimmissa 

tapauksissa hyvin vaikeata, joten kiinnittimen vasteisiin on järkevää sisällyttää 

säätömahdollisuus. Sopivat ennakkosäädöt todetaan kokeellisesti, minkä jälkeen niitä ei enää 

muuteta. (MET 15/87, s. 61) 3D-virtuaaliympäristöä voidaan käyttää hyväksi myös 

muodonmuutosten ja niiden vaikutusten tutkimisessa. Vaikka muodonmuutosten 
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ennustaminen on usein vaikeata, voidaan se yksinkertaisissa tapauksissa tehdä kohtalaisella 

luotettavuudella. Näissä tapauksissa voidaan virtuaalisesti testata valmiin tuotteen 

kiinnittimestä irrottamista ja siten tuoda esiin mahdolliset lukkiutuvat rakenteet. (Neuvonen & 

Korhonen 1999, s. 27) 

 

Yleensä hitsauskiinnittimellä ei pyritä estämään hitsauksesta aiheutuvia muodonmuutoksia, 

vaan ne pyritään ohjaamaan hallitusti toivottuun suuntaan eli kiinteistä vasteista poispäin. 

Vasteen suuntaan vaikuttava muodonmuutos voi liikuttaa kappaleen pois paikaltaan tai lukita 

kappaleen kiinnittimeen siten, ettei sitä enää pystytä irrottamaan paikaltaan. 

Muodonmuutoksia oikein ohjaavalla suunnittelulla voidaan pitää tarvittavat pitovoimat 

alhaisina ja sitä kautta pitää kiinnittimen rakenne mahdollisimman kevyenä. 

Muodonmuutoksien kompensoiminen vastakkaisen voiman käyttämisen sijaan voidaan tehdä 

osien esiasettamisella ja esitaivutuksilla. Keino muodonmuutosten vähentämiseksi on myös 

hitsien pienentäminen ja hitsausjärjestyksen tarkka suunnittelu. (MET 15/87, s. 69) Kuvassa 

39 on esitetty kulmamuodonmuutoksen kompensointikeinoja ja kuvassa 40 hyvä ja huono 

rakenne hitsauskiinnittimelle muodonmuutosten hallitsemisen näkökulmasta.  

 

 

Kuva 39.  Kulmamuodonmuutoksen hallitsemiskeinoja esiasettelulla ja -taivutuksella. (MET 

15/87, s. 70) 



75 

 

 

Kuva 40.  Väärin suunnitellussa kiinnittimessä on vaarana valmiin kappaleen lukittuminen 

paikalleen. (MET 15/87, s. 71) 

 

Hitsauslämmön vaikutus ulottuu kappaleen lisäksi myös hitsauskiinnittimen rakenteeseen. 

Tavoitteena on, että kiinnitin lämpenee hitsauksen aikana mahdollisimman vähän, jolloin se 

pysyy mitoiltaan ja muodoiltaan mahdollisimman muuttumattomana. Kiinnittimen 

lämpenemistä voidaan hillitä käyttämällä mahdollisimman pieniä vastinpintoja, mutta jos 

lämpeneminen on väistämätöntä, on se hitsauksen järjestelyllä sekä kiinnittimen rakenteella 

hallittava siten, että koko kiinnitin lämpenee tasaisesti. Suuria lämpövaikutuksia kokevissa 

rakenteissa on myös mahdollista ottaa käyttöön oma jäähdytys esimerkiksi nestekierron 

avulla. (MET 15/87, s. 72) 

 

7.2.2 Kiinnittimen tarkkuus ja osatarkkuuden huomioiminen 

Levyosissa varsin käyttökelpoisia paikoituselementtejä ovat erilaiset levykentän reiät. Reiän 

paikoitus on helppo toteuttaa käyttämällä tappipaikoittimia ja kahdella tällaisella voidaankin 

korvata kolme levyosan ulkopuolelta paikoittavaa elintä. Reikien epäsymmetrisyydellä 

voidaan lisäksi varmistaa, että osat asettuvat kiinnittimeen ainoastaan oikeinpäin. 

Paikoitusvälykseksi ohjeistetaan MET 15/87-tiedotuksessa 0,2-0,5 mm, jotta osan asettaminen 

ja poistaminen on helppoa. (MET 15/87, s. 14)  

 

Kuten aikaisemmin on mainittu, riittää pienahitsin paikoitustarkkuudeksi jopa 1,5 mm. 

Useimmiten vaativissakaan kohteissa ei railon paikoitustarkkuus saisi olla tarkempi kuin ± 0,5 

mm, yhden millimetrin tarkkuuden ollessa yleensä riittävä. Osien mittavaihteluiden huomioon 

ottaminen on parasta suorittaa siten, että ne ohjataan hallitusti kohtiin, joissa ne eivät vaikuta 

railon paikoitukseen, kuten vasemmalla kuvassa 41. Vaihtoehtoisesti osan mittavaihtelu 

voidaan puolittaa paikoittamalla osa sen keskikohdasta, kuvassa 41 oikealla. Kaikilla 
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kompensointitoimenpiteillä on kuitenkin vaikutusta lopputuotteen tarkkuuteen, joten heikolla 

osien mittatarkkuudella valmistettava tuote ei voi olla mittatoleransseiltaan tiukka. Tällainen 

lopputuote voidaan valmistaa ainoastaan siten, että tiukennetaan osien mittatarkkuuksia. 

Hitsauskiinnitintä voidaan kuitenkin käyttää tulkkina, joka havaitsee liian epätarkat osat siten, 

että ne eivät asetu paikoilleen oikealla tavalla, jolloin ei vahingossa ole mahdollista tehdä 

osiltaan liian epätarkkaa tuotetta. (MET 15/87, s. 61) 

 

 

Kuva 41.  Vasemmalla mittavaihtelun vaikutuksen eliminoiminen railon paikoituksen 

kannalta ja oikealla mittavaihtelun puolittaminen. (MET 15/87, s. 62) 

 

Kun osatarkkuus on riittävällä tasolla, voidaan kiinnittimen tarkkuuden vaatimuksia lieventää 

käyttämällä robotissa railonhakua ja -seurantaa tai muita robottiaistintyökaluja, joiden avulla 

robotti pystyy kompensoimaan osien paikoitusepätarkkuuksia. Näiden robotin mukautumista 

mahdollistavien apukeinojen avulla pystytään helpommin käyttämään modulaarisia 

kiinnittimiä, jolloin pienten tuotesarjojen valmistaminen muodostuu huomattavasti 

kannattavammaksi. (Lipnevicius 2006)  

 

7.3 Kiinnittimen automatisointi 

Kiinnittimen automatisoinnin ensimmäinen askel on käsikäyttöisten kiinnitinkomponenttien 

vaihtaminen hydrauli- ja paineilmakäyttöisiin. Näiden komponenttien käyttöönotto nostaa 

kiinnittimen hintaa, jolloin niiden käyttö on kannattavaa vasta, kun sarjakoot ovat riittävän 
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suuria. Tapauksissa, joissa kiinnitys on tapahduttava samanaikaisesti useasta kohdasta, tai kun 

kiinnityskomponentit ovat vaikeasti hitsaajan ulottuvissa, voi myös olla kannattavaa käyttää 

pneumaattisia tai hydraulisia kiinnityskomponentteja.  

 

Automaattisen kiinnittimen peruskomponentteja ovat pneumaattiset ja hydrauliset 

työsylinterit. Niiden kiinnitysvoima voidaan ohjata suoraan tai jakaa komponentteihin 

vipumekanismin avulla. Kappaleiden pitelemisen lisäksi niitä voidaan käyttää myös kappaleen 

irrottamisessa hitsauksen jälkeen. Paineilman käytön etuina ovat sen puhtaus ja lähes joka 

konepajasta löytyvä paineilmaverkosto. Hydrauliikan etuna on puolestaan suuremmat 

saavutettavat voimat, mutta haittana kalliin hydrauliikkakoneikon tarve sekä öljyvuotoriskit. 

(MET 15/87, s. 54) 

 

Automaattisen kiinnittimen ohjaus voidaan suorittaa suoraan robottijärjestelmän I/O-

ulostulosta. Kiinnittimiin on mahdollista lisätä erilaisia robottiin yhteydessä olevia antureita, 

jotka aistivat kiinnitettävät kappaleet ja ilmoittavat kiinnityksen onnistumisesta ja 

mahdollisista virheistä. Monimutkaisimmat kiinnittimet voivat vaatia ohjaukseensa kokonaan 

oman ohjaintietokoneen, joka pitää huolen robotin ja kiinnittimen saumattomasta 

yhteistoiminnasta. (MET 15/87, s. 58) 

 

Hitsauskiinnittimen kiinnitys robottisolussa oleviin pyörityslaitteisiin tapahtuu tavallisimmin 

lieriötappien ja ruuvien avulla. Tämä kiinnitystapa on varsin nopea, mutta on pitkällä 

aikavälillä altis kulumiselle ja sitä kautta tarkkuuden alenemiselle. Vaihtoehtona tälle 

kiinnitystavalle ovat V-uraan asettuva pyörötanko tai kiila sekä muulla käyttövoimalla, kuten 

paineilmalla toimivat kiinnitykset. Oleellista on, ettei kiinnitin voi irrota pyörityslaitteistosta, 

vaikka järjestelmän paine laskisi alle sallitun tason. (MET 15/87, s. 7) 
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8  TAKARUNGON SILLOITUKSEN NYKYTILANNE 

 

John Deere E-mallisarjan kuormakoneiden takarungot, 810E:tä lukuun ottamatta koostuvat 

kolmesta moduulista; jalustasta, keskiosasta ja takaosasta. Nämä kolme osaa silloitetaan ensin 

erikseen, minkä jälkeen ne liitetään yhteen loppukoonnassa. Loppukoonnassa kolme osaa 

silloitetaan yhteen ja hitsataan sellaiset hitsit, jotka jäävät hitsausrobotin ulottumattomiin. 

Lisäksi muutamia railoja pohjataan, jotta varmistetaan robottihitsauksen läpipalamattomuus. 

Lopullinen hitsaus suoritetaan robottihitsaussoluissa, joissa kokonaan silloitettu runko on 

kiinni grillityyppisessä kappaleenkäsittelylaitteessa.  

 

Runkomoduulien osat tulevat alihankkijalta. Osia on hyvin erilaisia, kuten paksuja ja ohuita 

sekä suoria ja särmättyjä levyosia. Eräät osat ovat myös omia alikokoonpanojaan, jotka jo 

alihankkija on hitsannut ja jotka nyt hitsataan osaksi suurempaa kokoonpanoa. Osien painot 

vaihtelevat muutamista kiloista yli sataan kiloon. 

 

Kuormakoneen takarungon kolmea moduulia silloitetaan neljässä eri työpisteessä. Kahdessa 

silloitetaan keskiosaa, yhdessä jalustaa ja yhdessä takaosaa. Keskiosaa varten on kaksi 

työpistettä, sillä sen silloittaminen vie eniten aikaa. Kussakin työpisteessä on omaa osaansa 

varten hitsauskiinnitin, johon kappaleet paikoitetaan. Kiinnitin on sopiva kaikille 

kuormakoneen mallivariaatioille. Muutamia paikoitusosia vaihdetaan aina kulloinkin 

valmistettavan mallin mukaan. Eräs kuormakoneen takarunko on esitetty kuvassa 42. 
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Kuva 42. Erään kuormakoneen takarunko. 

 

Tuotteen osat tuodaan työpisteille osatelineissä, jotka alihankkija täyttää kokoonpanon 

kannalta sopivassa järjestyksessä, jolloin silloittaminen on nopeampaa. Osatelineille on 

osoitettu tietyt alueet lattialla hitsauskiinnittimen läheisyydessä, johon teline asetetaan. 

Kappaleiden kiinnittimeen nostelu tapahtuu joko käsin tai useimmiten nosturilla käyttäen 

magneettia sekä erilaisia tarttujia. Takarunko koostuu yhteensä noin 50 osasta. Osina 

käsitetään tässä tapauksessa kappaleet, jotka tuodaan alihankkijalta osatelineissä. Osa näistä 

on siis pieniä alikokoonpanoja, mutta ovat John Deeren tuotannon näkökulmasta yksittäisiä 

osia. 

 

Silloituskokoonpano tapahtuu vaihe vaiheelta ja kiinnittimeen nostetaan aina se osa, joka 

seuraavaksi silloitetaan. Tämä johtuu siitä, että myöhemmin lisättävät osat peittävät osan 

aiemmin hitsattavista liitoksista. Moduulien silloitusvaiheessa tehdään myös muutamia 

lopullisia hitsejä, joita ei myöhemmin robotilla pystytä hitsaamaan joko huonon tai 

mahdottoman luoksepäästävyyden vuoksi. Tällaisia hitsejä tehdään myös loppukoonnassa 

esimerkiksi jalustan sisäpuolisissa hitseissä.  

 

8.1 Haasteet tuotannossa 

Nykyisellään moduulien kokoaminen ja silloitushitsaus tehdään kokonaan manuaalisesti. 

Moduulit itsessään koostuvat useantyyppisistä osista ja osakokonaisuuksista. Osien paikoitus 
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hitsauskiinnittimeen on paikoittain hankalaa ja siksi työntekijät joutuvat käyttämään 

kiinnittimen omien paikoittimien lisäksi erilaisia puristimia, kiiloja sekä kankia, erityisesti 

särmättyjen levyosien paikoittamisessa. Suurimmat vaikeudet ovat särmättyjen osien 

paikoituksessa, sillä niissä esiintyy suurimmat mittavaihtelut. Osa särmätyistä osista on lisäksi 

tehty 650 MPa -myötölujuusluokan teräksestä, mikä osaltaan vaikeuttaa osien sovittelua, jos 

niissä on kulmavaihtelua. Myös väliaikaisia kiilausosia joudutaan hitsaamaan levyosiin, jotta 

ne saadaan asetettua paikoilleen. Paikoituksessa joudutaan useiden osien kohdalla käyttämään 

myös rullamittaa kiinteiden vasteiden tai muiden paikoittimien sijaan.  

 

Osien paikoitusongelmien lisäksi nykytilanteen ongelmaksi on mainittava myös manuaalisen 

hitsauksen määrä. Sen vähentäminen onkin ollut suuri tekijä tämän tutkimustyön 

aloittamiseksi. Nykyisellään rungossa on paljon paikkoja, jotka on jo silloitusvaiheessa 

hitsattava lopullisiin a-mittoihin, sillä ne jäävät hitsausrobotin ulottumattomiin tai suoraan 

muiden osien alle. Tällaisten hitsien vähentäminen on ollut tavoitteena myös uutta 

runkorakennetta suunniteltaessa.  

 

8.1.1 Jalusta 

Jalustarakenteen ongelmakohta on erityisesti kääntösylinterin kiinnikkeiden paikoitus. 

Kiinnikkeiden oikea sijoitus on määritettävä rullamitan avulla. Valmistuksellinen ongelma on 

myös jalustan keskiosien hitsit, jotka jäävät pystylevyjen alle. Nämä hitsit on ensin hitsattava 

puoli-V-railoon, minkä jälkeen ne on hiottava levyjen tasolle, jotta pystylevyt asettuvat 

hitsattujen levyjen päälle tasaisesti. Kääntösylintereiden alle sijoitettavan särmätyn tukilevyn 

paikoitus tapahtuu niin ikään rullamitan avulla. Tämän lisäksi tukilevyn alle jäävä hitsi on 

hitsattava lopullisesti jo tässä vaiheessa, sillä se jää levyn alle piiloon. Valmiiseen jalustaosaan 

joudutaan loppukoontaa varten hitsaamaan erityinen levitinosa, jotta jalusta saadaan 

asennettua paikalleen keskiosan ympärille. Tämä on yksi ylimääräinen, joskin tarpeellinen 

työvaihe jalustan kokoamisessa. 
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Silloitusvaiheessa jalustan sisäosiin joudutaan hitsaamaan useita suuria hitsejä käsin, sillä 

nämä hitsit jäävät muiden jalustan osien alle piiloon, eikä niitä siitä syystä voida hitsata 

loppuhitsauksen yhteydessä robotilla. Tämänlaiset paikat lisäävät manuaalisen työn tarvetta 

rungon valmistuksessa. 

 

8.1.2 Keskiosa 

Keskiosa on kolmesta moduulista kaikkein hitain valmistaa. Syynä tähän on omalta osaltaan 

se, että se koostuu kaikkein suurimmista osista. Keskiosan kokoonpanon haastavimpia kohtia 

ovat kansi- ja pohjalevyjen paikoitus ja liittäminen, akseliston etupuolen pystytukilevyn 

paikoitus sekä telistoppareiden paikoitus. Lisäksi keskiosaan hitsataan manuaalisesti myös 

rungon sisäpuolisia lopullisia hitsejä, joita robotti ei pääse myöhemmässä vaiheessa enää 

hitsaamaan.  

 

Keskiosan silloittamisen aluksi hitsataan pohjakourun ja keskinivellevyn välinen hitsi. Tämä 

hitsi on tehtävä lopulliseen mittaansa, sillä se jää hitsausrobotin ulottumattomiin. Ongelmana 

kyseisessä hitsissä on, että kouru laskeutuu keskinivellevyn alareunan alapuolelle, jolloin 

levyjen väliin jää rako. Tämä rako, joka on pahimmillaan 10 millimetrin luokkaa, on ensin 

täytettävä, ennen kuin voidaan hitsata lopullinen hitsi.  

 

Kansi- ja pohjalevyt ovat särmättyjä levyosia ja molemmat ovat 650 MPa -myötölujuusluokan 

teräksiä. Nämä osat asetetaan päittäisliitokseen, jolloin ne muodostavat V-railon, joka 

myöhemmin hitsataan robotilla. Levyt silloitetaan railosta, minkä jälkeen sillat hiotaan 

pieniksi ja railoa mukaileviksi, jotta ne eivät häiritse robotin railonseurantaa tai hitsin 

geometriaa. Liitos on paikoituksen kannalta hyvin haasteellinen, sillä siinä yhdistetään kaksi 

särmättyä osaa toisiinsa päittäisliitoksella. Osia aseteltaessa joudutaankin usein käyttämään 

paljon puristimia ja kiiloja. Taivutettujen levyjen vapaiden päiden leveydelle on asetettu 

toleranssi +0…2 mm. Toleranssi on plus-suuntaan, sillä särmättyjen levyjen vapaiden päiden 

puristaminen hitsauskiinnittimessä on helpompaa kuin niiden levittäminen. 

 

Kansi- ja pohjalevyjen liitokseen tehdään myös rungon sisäpuolinen hitsi osan etupäähän, 

jossa levyt kohtaavat toisensa viistosti. Ulkopuolinen hitsi on tässä liitoksessa hiottava, sillä 
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muuten se estäisi jouhean liitoksen jalustan kanssa loppukoonnassa. Toiseen päähän kyseistä 

liitosta joudutaan jo silloitusvaiheessa hitsaamaan noin 30 cm lopullista hitsiä, joka jää 

myöhemmin silloitettavan tukilevyn alle piiloon.  

 

Akseliston eteen asetettava, kaareva tukilevy on haastava paikoitettava, sillä sille ei ole 

hitsauskiinnittimessä omaa paikoitinta. Se paikoitetaan alareunastaan ja sivuiltaan pohjalevyn 

muotoihin. Tämän paikoitustavan heikkoutena on vääjäämätön epätarkkuus, joka korostuu 

ongelmina robottihitsauksessa.  

 

8.1.3 Takaosa 

Takaosan silloittamisessa ongelmapaikkoja ovat päällyslevyn ja pohjalevyn toisiinsa 

liittäminen sekä pankkolattojen paikoitus. Kahdesti särmätty päällyslevy paikoitetaan suoran 

pohjalevyn päälle ottamalla rullamitalla mitta pohjalevyn ulkoreunasta. Hitsauskiinnittimessä 

päällyslevyä on mahdollista puristaa kasaan sivuilta. Näin yleensä joudutaankin tekemään, 

sillä taivutuksille annettu toleranssi levyn vapaiden päiden välille on +0…2 mm. Toleranssin 

taustalla on sama syy kuin keskiosan särmättyjen levyjen kohdalla.  

 

Telistopparin asennusta varten kiinnittimessä on hyvin toimivat paikoitintyökalut. 

Paikoituksen jälkeen telistopparin alareunan ja pohjalevyn väliin jäävä rako on kuitenkin 

täytettävä käsin hitsaten. Rako on varsin suuri, johtuen vinon pohjalevyn ja suoran 

telistopparin kohtaamisesta. Rako vaatii täyttyäkseen useita palkoja ja tuo erittäin paljon 

lämpöä pienelle alueelle.  

 

Pankkolatat asennetaan takaosaan viimeisenä sen jälkeen kun telistopparit on asennettu. 

Lattojen paikoittaminen suoritetaan kokonaan rullamitalla ja on näin melko aikaa vievä ja 

epätarkkuuksille altis työvaihe.  

 

8.1.4 Loppukoonta 

Loppukoonta aloitetaan asettamalla keskiosa hitsauskiinnittimeen. Seuraavaksi asetetaan 

jalusta ja lopuksi takaosa. Jalustan asennuksen ongelmapaikkoja ovat jalustan sisäosan 

pystyhitsi ja keskiosan keskinivellevyn ja pohjakourun välinen hitsi. Jalustan sisällä nurkan 
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pystyhitsi voi olla kooltaan liian suuri, jolloin se osuu keskiosan kulmaan. Tällöin hitsiä on 

hiottava, jotta jalusta liukuu paikalleen keskiosan ympärille. 

 

Jalustan ja keskiosan asennuksessa asetetaan päällekkäin keskiosan särmätty kansilevy sekä 

jalustan särmätyt sivulevyt. Osien valmistuksessa sekä osakoontien (jalusta ja keskiosa) 

silloituksessa syntyneet epätarkkuudet aiheuttavat loppukokoonpanossa usein ylisuuria 

ilmarakoja, jotka on ennen robottihitsausta pohjattava. 

 

Jalustan asentamisen jälkeen asetetaan takaosa paikalleen keskiosan taakse. Takaosan tulee 

asettua keskiosan akselistolevyjen väliin. Usein takaosan särmätty kansilevy on kuitenkin 

jostain kohdista liian leveä, jolloin sitä joudutaan hiomaan kapeammaksi. Takaosan 

keskittäminen keskiosan suhteen tehdään asettamalla takaosan silloituksen aikana kansipintaan 

piirretty keskiviiva kohdakkain keskiosan kanteen piirretyn viivan kanssa. Tässä vaiheessa on 

oletettava, että keskiviiva on piirretty oikeaan kohtaan. Viivan paikan voi myös tarkistaa 

rullamitalla. 

 

Kun takaosa on saatu paikalleen akselilevyjen väliin, takaosan kansipinta asetetaan keskiosan 

pinnan tasalle. Tässä käytetään apuna suorakulmaa. Takaosaa kiilataan käsin alhaalla kulkevaa 

hitsauskiinnittimen runkoa vasten ja näin nostetaan kansitaso sopivalle korkeudelle. 

Vaikeuksia keskiosan ja takaosan kansilevyjen hitsaamisessa aiheuttaa levyjen väliin jäävä, 

paikoin jopa noin 10 millimetrin rako. Rako aiheutuu siitä, että keskiosan kansilevy on liian 

lyhyt. Kyseinen liitos silloitetaan sekä pohjataan koko matkalta, jotta robottihitsaus onnistuu 

ilman läpipalamista.  

 

Kun takaosa on paikallaan ja silloitettu yläosastaan kiinni keskiosaan, takaosassa olevat 

akselistolevyjen alle tulevat korvakkeet täytyy kiilata irti akselistolevyistä siten, että ne ovat 

samalla tasolla akselistolevyn alimman kohdan kanssa. Tämä tehdään siksi, jotta myöhemmin 

asennettava pohjapanssari asettuisi akseliston alle ilman ulkonäköä huonontavia rakoja. 

Kiilaamisessa käytetään teräskiilaa, joka hakataan lekalla levyjen väliin. Itse kohdistus 

tehdään käsituntumalla, mistä johtuvan epätarkkuuden sekä kiilauksessa syntyvän muutaman 
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millimetrin ilmaraon vuoksi liitoksen silloitus sekä lopullinen hitsaus on suoritettava 

manuaalisesti.  

 

Jalustan sisään asennetaan tässä vaiheessa alihankkijan osakokoonpanona hitsaama 

serminsiirtosylinterin kiinnityslevypaketti. Kokonaisuuteen kuuluu kaksi pystylevyä ja niiden 

väliosa. Kyseisten levyjen paikoitus tapahtuu rullamitalla. Hitsit hitsataan käsin lopullisiin a-

mittoihin, sillä lopuksi asennettava jalustan takalevy peittää pääsyn robotilta.  

 

Sisäpuolisten hitsien jälkeen asennetaan jalustan takalevy. Takalevyn asentamisessa on lähes 

jokaisen rungon kohdalla asennusongelmia. Ongelmat johtuvat useimmiten siitä, että levy on 

liian leveä mahtumaan pystylevyjen väliin, jolloin sitä on hiottava kapeammaksi. Hiomisen 

lisäksi levyn asentamisen apuna käytetään hydraulista tunkkia, joka asetetaan jalustan sisään 

levittämään pystylevyjä. Joissain tapauksissa takalevy voi myös olla liian lyhyt, jolloin levyn 

alareunan ja kansilevyn väli voi olla jopa 10 mm luokkaa. Tässä tapauksessa levyn ja kannen 

väliin voidaan joutua hitsaamaan jopa 6-7 palkoa hitsiä, jotta rako saadaan häivytettyä. 

 

Keskiosaan hitsataan pankkolatat vasta loppukoonnassa. Etummaiset pankkolatat ovat 

alihankkijalla hitsattu osakokoonpano, jossa on itse latta ja siihen silloitettu viisto tukilevy. 

Etummaiset pankkolatat paikoitetaan jalustan pystylevyjä ja keskiosan kansilevyä vasten. 

Paikoituksen apuna hitsauskiinnittimessä on ruuveja, joilla latta voidaan pitää paikallaan 

oikeassa asennossa. Oikea paikoitus tarkistetaan lisäksi rullamitalla keskiosan keskelle 

piirrettävästä keskiviivasta.  

 

Etummaisten pankkolattojen ja takaosan pankkolattojen väliin silloitetaan lyhyet välilatat. 

Näiden lattojen paikoittaminen tehdään täysin rullamitalla mitaten. Rungon pituuden 

suuntainen paikoitus tehdään asettamalla lattaan poratun reiän ja takaosan latassa olevan reiän 

väli oikeaksi rullamitan avulla. Tästä paikoitustavasta johtuen etulatan ja välilatan väliin jää 

usein erittäin suuri rako (jopa noin 10 mm), jota ei voida tasata lyhyttä lattaa siirtämällä, sillä 

silloin reikien väli muuttuisi. Rako hitsataan umpeen siten, että robotti hitsaa vain 

päällimmäisen palon.  
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Paikoitus rungon leveyden suunnassa tehdään ottamalla rullamitalla mitta latan reunasta 

keskiosan kanteen piirrettyyn keskiviivaan. Paikoitus tehdään osin myös silmämääräisesti ja 

käsituntumalla, kun latan on oltava aiemmin asennettujen lattojen kanssa samassa linjassa. 

Paikoituksen jälkeen latat puristetaan paikalleen käsipuristimin. 

 

8.2 Manuaalihitsaus loppukoonnassa 

Loppukoonnassa on useita vaiheita, joihin liittyy paljon käsinhitsausta. Silloittamisen lisäksi 

loppukoontaan kuuluu paljon lopullisten hitsien hitsausta, sillä takarungossa on paljon hitsejä, 

joita robotti ei yletä hitsaamaan. Myös paikoittain liian suuret ilmaraot on pohjattava käsin, 

jotta taataan häiriötön robottihitsaus. Suurimmat käsin tehtävät hitsit ovat jalustan sisällä, 

jalustan ja keskiosan välisessä liitoksessa.  

 

Jalustan ja keskiosan liitoksissa jalustan sisällä hitsejä tehdään 2-3 palolla, sillä särmätyn 

keskiosan ja suoran jalustan sivulevyjen välinen railo on suuri. Robottihitsaus ei näissä 

paikoissa onnistu, sillä loppukoonnan lopussa asennettava jalustan takalevy peittää 

luoksepääsyn railoihin. Lopullinen hitsi jalustan sisällä hitsataan käsin takalevyyn asti, mistä 

eteenpäin railo ainoastaan pohjataan robottihitsausta varten. Lopullista hitsiä on kuitenkin taas 

hitsattava kohtiin, jotka myöhemmin asennettavat pankkolatat tulevat peittämään. 

Sisäpuolisten hitsien lisäksi lopullisia hitsejä jalustaan tulee takalevyn liitoksiin. Takalevy 

hitsataan lopullisiin mittoihinsa yläreunastaan sekä ulko- että sisäpuolelta ja alareunasta 

ulkopuolelta. Myös keski- ja takaosan välisistä liitoksista osa hitsataan lopullisiin mittoihinsa 

loppukoonnassa. Näiden lisäksi tehdään myös paljon railojen pohjauksia robottihitsausta 

varten.  
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9 UUSI TUOTE 

 

1010 FT4-mallin takarunkoon on tehty suuria muutoksia vanhaan malliin verrattuna. 

Tavoitteena on ollut vähentää osien määrää ja samalla helpottaa ja yksinkertaistaa 

kokoonpanoa. Tuotesuunnittelussa on pyritty vähentämään hitsausta sekä silloitusvaiheessa 

että erityisesti loppukoonnassa. Osien määrä on vähentynyt merkittävästi. Alikokoonpanojen 

määrä on niin ikään vähentynyt vanhaan runkoon verrattuna. Alikokoonpanojen 

vähentämisellä lasketaan myös koko rungon valmistuksen hintaa, kun pystytään tekemään 

enemmän itse alihankinnan sijaan. Osien vähentymisen ja rakenteen muuttumisen ansiosta 

takarungon paino on saatu laskemaan E-malliin verrattuna merkittävästi.  

 

Uusi takarunko koostuu kahdesta moduulista nykyisen kolmen sijaan. Jalusta ja keskiosa on 

yhdistetty yhdeksi etumoduuliksi ja akseliston tukirakenne on siirretty osaksi takaosaa, joka 

näin muodostaa takamoduulin. Näillä rakenteellisilla muutoksilla on pyritty pääsemään eroon 

loppukoonnasta, joka tällä hetkellä on liian kauan kestävä työvaihe. Etu- ja takamoduulit 

yhdistetään toisiinsa ruuvein laippaliitoksella ennen siirtoa hitsausrobotille, joka 

loppuhitsauksen yhteydessä vielä hitsaa moduulien välisen liitoksen. Akseliston paksut U-

malliset tukilevyt on muutettu L-mallisiksi.  

 

1010 FT4-kuormakonetta on edelleen saatavissa E-mallin tapaan eri pituusvaihtoehdoilla. 

Alkuperäisessä suunnitelmassa pituuden variaatiot rungon rakenteessa toteutetaan väliosalla, 

joka asetetaan etumoduulin ja takamoduulin väliin samanlaisella laippaliitoksella kuin etu- ja 

takamoduulin liittämisessä. Kyseinen osa on kuitenkin osoittautumassa liian kalliiksi 

ratkaisuksi, sillä sen avulla ei silti pystytä hyödyntämään riittävän laajaa modulaarisuutta 

muussa runkorakenteessa. Tästä syystä pituusvariaatiot on päätetty toteuttaa pidentämällä 

moduuleita eri mallien kohdilla nykyisen rungon tapaan. 

 

Telistopparien rakenne muuttuu uudessa rungossa huomattavasti yksinkertaisemmaksi. 

Kääntösylinterien kiinnitystapa uudessa runkomallissa on niin ikään erilainen. Tämä uusi 

ratkaisu mahdollistaa sylinterin kiinnikkeiden yksinkertaistamisen ja näin päästään eroon 

vanhasta vaikeasti paikoitettavasta ja monimutkaisesta sylinterikiinnikerakenteesta, joka 
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nykyisessä tuotannossa tulee alihankkijan valmistamana alikokoonpanona. Vanhan rungon 

keskiosan silloituksessa vaikeuksia aiheuttaneesta kahden särmätyn osan päittäisliitoksesta on 

niin ikään päästy uudessa rakenteessa eroon.  

 

Osien paikoituksen avuksi on kehitetty rakenteellisia paikoittimia muun muassa pohjakourun 

ja sen päälle asetettavan kansilevyn paikoituksessa. Paikoitusmuotojen taustalla on ollut 

manuaalisen silloittamisen helpottaminen. Robotisoidussa silloituksessa kyseisistä muodoista 

ei kuitenkaan ole mitään hyötyä, mistä syystä kuvassa 43 esitetystä kansilevyn läpi tulevasta 

pohjakourun paikoitushammastuksesta on päätetty luopua. Kyseinen muotoilu suunniteltiin 

nopeuttamaan manuaalista silloitusta siten, että pohjakourun ja kansilevyn välistä pitkää hitsiä 

ei olisi tarvinnut hitsata käsin koko matkalta, vaan silloittaa vain hammastukset. Pitkä hitsi jää 

myöhemmin asennettavan kulmatukikappaleen alle, jolloin sitä ei voida hitsata 

loppuhitsauksen yhteydessä. Pitkien hitsien hitsaaminen ei kuitenkaan ole ongelma 

robottisilloittamisessa ja kansilevyn paikoittamisen ja sovittamisen helpottamiseksi 

hammastuksesta luovuttiin. 

 

 

Kuva 43.  Etumoduulin kansilevyn ja pohjakourun paikoitushammastus. 
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Jalustan rakennetta on yksinkertaistettu vanhaan runkoon verrattuna. Jalusta on matalampi ja 

sisältää vähemmän sisäpuolisia hitsejä. Sisäpuolisten hitsien väheneminen on merkittävä etu, 

sillä niiden hitsaaminen on tällä hetkellä hyvin paljon aikaa vievää manuaalityötä. 

 

9.1 Haasteet uuden etumoduulin kokoonpanossa 

Uuden etumoduulin rakenteesta on nähtävissä muutamia valmistuksellisia haasteita. 

Pohjakouru on kahdesti taivutettu suuri levyosa, joka on riittävän tarkkuuden saavuttamiseksi 

vaativa osa. Ratkaisua kourun taivutuksien tarkkuuden varmistamiseen haetaan mahdollisesti 

kourun sisään hitsattavista tangoista, jotka varmistavat kourun oikean leveyden. Vaikeuksia 

aiheuttaa edelleen kuitenkin se, että pohjakourun taivutettu yläreuna tulisi olla 

mahdollisimman tasomainen, jotta kansilevy istuu sen päälle suorana ilman liian suuria 

ilmarakoja. Potentiaalinen ongelmakohta on myös pohjakourun sivuille asetettavat sivulevyt, 

jotka ovat neljästi taivutettuja. Ongelmia syntyy, jos taivutukset ovat jääneet auki asetetusta 

mitasta.  

 

Etumoduulin akseliston puoleiseen päätyyn asennettava pystylevy on paikoitukseltaan erittäin 

tärkeä, sillä sen tarkkuuden perusteella määräytyy liityntä akselistoon ja takamoduuliin. 

Kansilevyn ja pohjakourun pituudelle antaa termisen leikkauksen standardi SFS-EN ISO 9013 

toleranssin ± 0,8 mm (SFS-EN ISO 2003, s. 34). Osien pituuden ero voi siis olla 

suurimmillaan 1,6 mm. Jos kansilevy on 1,6 mm pidempi kuin pohjakouru, moduulin 

päätylevy ei asetu kunnollisesti paikalleen ja yläreunaan jää 1,6 millimetrin ilmarako. 

Pienahitsaus on 1,6 millimetrin ilmaraolla paikoin vaikeata ja siitä tulisi tehdä testauksia. 

Hiltusen ja Purhosen mukaan ilmarako voi kasvaa pienaliitoksessa 1,5 millimetriin asti ilman, 

että hitsin laatu juurikaan kärsii. Tällöin hitsin näkyvä a-mitta pienenee varsin vähän, mutta 

hitsin tunkeuma kasvaa. (Hiltunen & Purhonen 2008, s. 34)  

 

Telistoppareiden uusi rakenne on pohjakourun muotoa mukaileva, mistä saattaa seurata 

paikoitusongelmia, jos pohjakourun taivutus ei ole tarkasti oikeassa kulmassa. Mikäli 

telistopparin muoto ei kohtaa pohjakourun muodon kanssa, on seurauksena ylisuuria 

ilmarakoja, joista voi seurata riittämätön hitsin laatu. Edellä mainittu termisen leikkauksen 

standardi antaa leikkeen mittatarkkuudelle arvon ± 1 mm (SFS-EN ISO 2003, s. 34). Koska 
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telistoppari voidaan hitsata pienahitsillä, on yhden millimetrin mittatarkkuus todennäköisesti 

riittävä. Suurempi epävarmuustekijä on kuitenkin pohjakourun oikea muoto. Leikkeiden 

valmistukseen tulisi vakavasti harkita laser- tai vesisuihkuleikkaamisen vaatimista, jotta 

pystytään varmistamaan leikkeiden riittävät tarkkuudet. Vaikeudeksi tässä suhteessa 

muodostuu stoppareiden suuri ainevahvuus, 50 mm, joka voi estää laserleikkaamisen riippuen 

alihankkijan käytössä olevasta leikkauslaitteistosta. 

 

Myös kokoamisjärjestys on mietittävä tarkasti. Uusi tuote sisältää vanhaa rakennetta enemmän 

paikoitusolakkeita ja lovia, joiden avulla tuotteen kokoonpanoa on pyritty helpottamaan. 

Toistensa alle ja päälle näiden paikoittimien vuoksi tulevat osat on ladottava siten, että osien 

pujottelu ja muu liiallista tarkkuutta vaativa asettelu on mahdollisimman vähäistä. Tällainen 

haasteellinen kohta etumoduulin kokoonpanossa on jalustan ja sen ympärille tulevien osien 

kokoonpano. Robotisoituun silloittamiseen siirryttäessä paikoitusta helpottavien muotojen 

käyttö ei kuitenkaan ole välttämättä tarpeellista ja tarvittaessa osia on uudelleen muotoiltava 

sellaisiksi, että ne sisältävät mahdollisimman vähän suurta tarkkuutta vaativia muotoja.   

 

Sekä etu- että takamoduulien rakenteissa käytettävät materiaalit ovat samoja kuin nykyisessä 

runkorakenteessa. Käytettävät teräkset ovat niukkaseosteisia 355 ja 650 MPa -

myötölujuusluokkien teräksiä. Kyseiset materiaalit ovat hyvin hitsattavia ja John Deeren 

tehtaalla on lisäksi paljon kokemusta niiden hitsaamisesta. Tästä johtuen ei tässä työssä 

käsitellä syvällisesti materiaalien hitsausmetallurgiaa. 

 

Haasteita materiaalien osalta tuottaa taivutettu pohjakouru, johon käytettävä 650 MPa -luokan 

luja teräs on taivutusominaisuuksiltaan haasteellinen. Takaisinjouston hallinta ja sitä kautta 

riittävän taivutustarkkuuden saavuttaminen on tällaisella materiaalilla vaikeata (Rautaruukki 

2013, s. 3). Osat valmistetaan alihankkijalla, jolla on paljon kokemusta aikaisempien 

kourumaisten runko-osien taivutuksista, jolloin myös tässä tapauksessa kokemusta voidaan 

käyttää hyväksi. Hitsauksen osalta kyseisen lujan teräksen kohdalla tulisi huolehtia, että 

lämmöntuonti ei nouse liian korkeaksi. Näin vältytään materiaaliominaisuuksien 

heikkenemiseltä hitsin lämpövaikutusalueella. Alhaisesta lämmöntuonnista ei tarvitse olla yhtä 
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huolissaan, sillä ylihitsaus loppuhitsauksessa päästää kohdat, joissa on mahdollisesti 

tapahtunut karkenemista.  

 

9.2 Uuden etumoduulin kokoaminen 

Uuden etumoduulin kokoamisjärjestyksen mietintä aloitettiin tarkastelemalla rakenteen osia ja 

niiden paikoituksia toisiinsa nähden. Osissa olevat paikoitinmuodot määräävät 

kokoamisjärjestystä ja aluksi kokoamisesta laadittiin kolme lähtökohtaista näkökulmaa; 

oikeinpäin kokoaminen, ylösalaisin kokoaminen ja jalustalähtöinen kokoaminen. Oikeinpäin 

kokoamisella tarkoitetaan, että moduuli kootaan kuormakoneen luonnollisessa asennossa eli 

niin sanotussa ajoasennossa. Ylösalaisin kokoaminen puolestaan suoritetaan nimensä 

mukaisesti ylösalaisin. Jalustalähtöisessä kokoamisessa kokoaminen aloitetaan jalustasta, 

jonka ympärille muu rakenne kootaan. 

 

9.2.1 Kokoaminen oikeinpäin 

Oikeinpäin kokoaminen aloitetaan asettamalla rungon pohjaan tulevat osat hitsauskiinnittimen 

pohjalle. Seuraavaksi pohjaosien päälle lasketaan pohjakouru ja asetetaan kourun sivuille 

tulevat särmätyt sivulevyt. Tässä vaiheessa hitsataan kourun sisäpuoleiset hitsit 

keskinivellevyyn sekä pohjatukilevyihin. Sisäpuoleiset hitsit hitsataan lopullisiin mittoihin, 

sillä myöhemmin niiden luokse ei enää robottihitsauksessa päästä. 

 

Kourun ja sivulevyjen silloittamisen jälkeen rungon sivuille tuodaan kääntösylinterin alempi 

kiinnityslevy ja pystysuojalevy. Nämä osat silloitetaan paikoilleen, minkä jälkeen kourun 

päälle lasketaan jalustan alle tuleva paksumpi sekä kourun päälle tuleva ohut kansilevy. 

Jalustan aluslevy asetetaan ensin paikalleen. Tämä tehdään siksi, koska kyseisessä levyssä 

olevan juurituen vuoksi se on asetettava ohuemman kansilevyn alle. Ennen asennusta, kanteen 

on hitsattava kaikki rungon sisäpuolelle tulevat varusteluosat, eli letkukourut, reikien 

vahvikelevyt sekä kardaanin kiinnike.  

 

Kannen asentamisen jälkeen jalusta tuodaan paikalleen. Jalusta täytyy tässä 

kokoamisjärjestyksessä koota ja hitsata erillisessä työasemassa, sillä jalustan sisäpuoleisia 
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hitsejä ei muuten voida hitsata. Jalustan ja kansilevyn väliset hitsit jalustan sisältä on hitsattava 

jo tässä vaiheessa lopullisiin mittoihinsa. Vasta näiden hitsien hitsaamisen jälkeen jalustan 

takalevy asetetaan paikalleen. Tämä tehdään siksi, jotta jalustan ja kansilevyn väliset hitsit 

voitaisiin hitsata aukosta, jonka takalevy peittää. Jalustan asentamisen ja silloittamisen jälkeen 

runkoa täytyy pyörittää pituusakselinsa ympäri, jotta saadaan asennettua loput osat. Näitä osia 

ovat kansilevyn alareunojen vinot tukilevyt, pohjatukilevyn kolmiotukilevyt sekä telistopparit.  

 

9.2.2 Kokoaminen ylösalaisin 

Ylösalaisin kokoaminen aloitetaan asettamalla ohut ja paksu kansilevy hitsauskiinnittimeen 

vaakatasoon, päällyspuoli alaspäin. Kansilevyyn on silloitettu kaikki varusteluosat. Tässä 

vaiheessa myös akseliston puoleiseen päätyyn tuleva pystylevy asetetaan paikalleen 

kiinnittimeen. Seuraavaksi kansilevyn päälle asetetaan pohjakouru ja kourun sivulevyt.  

 

Tämän jälkeen asetetaan paikalleen jalusta, joka on tässäkin kokoamismallissa koottava 

omana alikokoonpanonaan erillisessä työasemassa sisäpuolisten hitsiensä vuoksi. Jalustan 

jälkeen asetetaan paikalleen kääntösylinterien pystysuojalevyt ja sen jälkeen alemmat 

kiinnityslevyt. Jalustan ja pohjakourun sivulevyjen päälle asetetaan alempi keskinivellevy. 

Seuraavana asetetaan kansilevyn alareunojen tukilevyt ja lopuksi akseliston eteen, rungon 

pohjaan tulevat levyosat. Tämän jälkeen runkoa täytyy pyörittää pituusakselinsa ympäri, kun 

asennetaan pohjatukilevyn kolmiotukilevyt sekä telistopparit.  

 

9.2.3 Jalustalähtöinen kokoaminen 

Jalustalähtöinen kokoaminen aloitetaan jalustan kokoamisella, jossa jalustan sisäpuoliset hitsit 

hitsataan lopullisiin mittoihinsa. Tämän jälkeen ylösalaisin olevan jalustan päälle asetetaan 

paksumpi kansilevy ja sen päälle pohjakourun sivulevyt. Näiden osien jälkeen asetetaan 

paikalleen kääntösylinterien pystysuojalevyt sekä alemmat kiinnityslevyt. Lopuksi jalustan 

pystylevyn sekä pohjakourun sivulevyjen päälle asetetaan alempi keskinivellevy. 

 

Tässä vaiheessa ylösalaisin oleva kokoonpano käännetään ympäri, minkä jälkeen 

hitsauskiinnittimeen asetetaan paikalleen pohjakourun alle tulevat levyosat sekä akseliston 
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päädyn pystylevy. Tämän jälkeen tuodaan pohjakouru paikalleen kourun sivulevyjen väliin. 

Nyt oikeinpäin olevan pohjakourun päälle asetetaan kansilevy, kuten oikeinpäin tapahtuvassa 

kokoamisjärjestyksessä. Kansilevy myös asettuu juurituen päälle, sillä paksumpi, jalustan alla 

oleva kansilevy on asennettu jo aikaisemmin. Seuraavassa vaiheessa runkoa on jälleen 

pyöritettävä pituusakselinsa ympäri, kun paikalleen asetetaan loput osat. Ensin asennetaan 

kansilevyn alareunojen tukilevyt, sitten pohjatukilevyn kolmiotukilevyt ja lopuksi 

telistopparit.  

 

9.2.4 Kokoamisjärjestysten ominaisuudet ja haasteet 

Kolme laadittua kokoamisjärjestystä ovat lähtökohtaisesti varsin erilaisia. Oikeinpäin 

kokoaminen muistuttaa nykyisin tehtävää kokoonpanoa ja se saikin lähtökohtaiset 

periaatteensa nykyisestä tuotannosta. Ylösalaisin tapahtuvan kokoamisen järjestys tehtiin 

kokeilumielessä, jotta nähtäisiin, olisiko tämänlaisesta lähestymistavasta jotain etua tuotteen 

valmistuksessa. Eräs etu tässä kokoamistavassa on se, että kannen kaksi eripaksuista levyä 

voidaan ennen muuta kokoonpanoa hitsata yhteen samassa kiinnittimessä, johon muut osat sen 

jälkeen tuodaan. Huonona puolena tässä järjestyksessä on kuitenkin se, että kourua 

asennettaessa mahdollinen kourun puristaminen on vaikeata ja monimutkaista, kun 

puristustyökalujen olisi liikuttava kourun laskemisen mukana. Tästä syystä ylösalaisin 

tapahtuva kokoaminen päätettiin jättää pois tässä vaiheessa mahdollisista 

kokoamisjärjestyksistä. 

 

Jalustalähtöinen kokoamisjärjestys syntyi ajatuksesta, että jalustaa ei tarvitsisi koota muualla 

omana kokoonpanonaan, eikä näin tarvittaisi kahta eri kokoamisasemaa. Jalustalähtöisessä 

kokoamisessa ei myöskään tule samanlaisia vaikeuksia kuin ylösalaisin kokoamisessa, kun 

asetetaan pohjakourua ja kansilevyä paikoilleen. Pohjakourun sivulevyt on kuitenkin 

asetettava siten, että pohjakouru mahtuu varmasti pujottautumaan sivulevyjen väliin. 

Haasteena tässä kokoamistavassa on löytää sopiva rakenne hitsauskiinnittimelle, sillä vasteita 

ja tukirakenteita tarvitaan aluksi rungon yläpuolelle jalustan kokoamista varten ja lopuksi 

alapuolelle muuta runkorakennetta varten. Tämä voi tuottaa vaikeuksia valmiin rungon 

irrottamisessa kiinnittimestä.  
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Tässä vaiheessa silloittamisen suunnittelua parhaiten soveltuvaksi kokoamisjärjestykseksi 

osoittautui oikeinpäin kokoaminen. Oikeinpäin kokoaminen perustuu samaan ajattelutapaan 

kuin nykyisen tuotteen kokoaminen, joten se tuntui helpoiten lähestyttävältä. Tässä 

järjestyksessä ei vaikuta olevan varsinaisia heikkouksia lukuun ottamatta sitä, että jalusta on 

koottava ja hitsattava erillisessä paikassa ja tuotava paikalleen omana kokoonpanonaan. Etuna 

oikeinpäin kokoamisessa on lähtökohtaisesti yksinkertainen kiinnitintekniikka. 
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10 UUDEN TUOTTEEN SILLOITTAMISEEN TARVITTAVAT LAITTEET 

 

Uuden tuotteen valmistaminen vaatii laiteinvestointeja sekä uusia hitsauskiinnittimiä 

päädyttiin tuotannossa sitten manuaaliseen tai robotisoituun silloittamiseen. Seuraavaksi 

käsitellään tarvittavat laitteistot näihin molempiin silloitustapoihin. Manuaaliseen 

silloittamiseen tarvittava laitteisto kartoitetaan siksi, jotta investointien kokojen määrittämisen 

jälkeen voidaan vertailla niiden kannattavuuksia. Vaikka tässä työssä käsitellään vain yhtä 

kuormakonemallia, investointien laskennassa oletuksena on, että kaikkia FT4-mallisarjan 

kuormakoneita tehdään samalla tuotantolinjalla. 

 

10.1  Manuaaliseen silloitukseen tarvittavat laitteet 

Manuaalinen silloitus tehtäisiin kolmessa asemassa; etu- ja takamoduuli- sekä lisäosa-

asemassa. Kutakin asemaa on yksi ja kussakin on mallikohtaisesti muuteltava hitsauskiinnitin. 

Etu- ja takamoduulien kiinnittimet ovat grillityyppisissä kappaleenkäsittelylaitteissa, jotta 

moduulia voitaisiin pyörittää pituusakselinsa ympäri. Kulloinkin tarvittava kiinnitin 

vaihdetaan pyörityslaitteeseen ennen kokoonpanon aloittamista. Kiinteillä päädyillä varustetun 

grilliaseman investoinnin suuruus on noin 25 000 €/kpl.  

 

Kiinnittimiä tarvitaan yhteensä kuusi kappaletta moduuleita varten siten, että etu- ja 

takamoduuleille tulee kullekin kolme kiinnitintä runkokokoluokan perusteella. 

Volyymituotteet on kannattavinta tehdä samalla kiinnittimellä, jolloin asetusajat ovat 

mahdollisimman alhaisia. Moduulien kiinnittimet ovat käytännössä katsoen hitsattuja, 

koneistettuja sekä maalattuja teräsrakenteita. Lisäksi niissä on vaihdettavia asetinosia sekä 

hydrauliikkaa. John Deeren aikaisempien kokemusten perusteella arvioitiin, että yhden 

kiinnittimen kustannukset olisivat noin 50 000 €. 

 

Lisäosien silloituspaikalla laitteistona voi olla L-pöytä tai muu 2-akselinen pyörityspöytä, jolla 

osat saadaan sopiviin asentoihin. Pyörityslaitteen kustannusarvio näillä kuormituksilla on noin 

15 000 €. Lisäosia varten tarvitaan kahta erilaista hitsauskiinnitintä: kiinteätä jalustaa sekä 

kallistuvaa jalustaa varten. Mittojen erot eri kiinteiden ja kallistuvien jalustojen välillä ovat 

niin pieniä, että ne voidaan tehdä samoilla hitsauskiinnittimillä. Jälleen aikaisempiin 
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kokemuksiin perustuen määritettiin kiinnittimille hinta-arviot. Jalustojen kiinnittimien 

hinnoiksi arvioitiin 3000 € kappaletta kohti. Näin ollen kokonaiskustannukset 

hitsauskiinnittimien osalta ovat: 

 

                              

 

Tähän summaan lisätään kappaleenkäsittelylaitteistojen hinnat (kaksi grilliasemaan ja yksi L-

pöytä), joiden summa on: 

 

                              

 

Näin ollen koko investoinnin suuruus kiinnittimet mukaan lukien on: 

 

                              

 

10.2  Robotisoituun silloitukseen tarvittavat laitteet 

Robotisoitu silloitus päätettiin tehdä yhdellä kappaleenkäsittelyrobotilla ja yhdellä 

hitsausrobotilla, jotka kulkevat lattialla olevalla lineaariradalla. Moduulien kokoonpano 

tapahtuu kahdessa grillityyppisessä kappaleenkäsittelylaitteessa, kuten manuaalisessakin 

kokoamisessa. Lisäosien kokoaminen ja silloittaminen suoritetaan niin ikään samanlaisessa 

pyörityspöydässä kuin manuaalisestikin. Seuraavassa on listattu tarvittava laitteisto: 

 

- Hitsausrobotti hitsausvarusteineen 

- Kappaleenkäsittelyrobotti  

- Grilliasema (2 kpl) 

- Pyörityspöytä 2-akselinen 

- Lineaarirata 

- Konenäkö- ja hahmontunnistusjärjestelmä 

- Robotin tarraimet + työkalunvaihtaja 
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Edellä oleva lista toimitettiin eräille robottitoimittajille ja kysyttiin heiltä kustannusarviota 

kyseisestä järjestelmästä. Heiltä saatujen kustannusarvioiden keskiarvo oli 465 000 €. 

 

Edellä mainitun laitteiston vaihtoehtona pohdittiin usealla kappaleenkäsittelyrobotilla 

tapahtuvaa kokoamista. Tällainen järjestelmä voisi olla ketterämpi ja nopeampi, mutta 

investointina merkittävästi suurempi, sillä se tarkoittaisi automaattisesti sitä, että ainakin 

hitsausrobotti täytyisi siirtää omalle radalleen. Lisäkustannuksen lisäksi tämä myös kasvattaa 

solun vaatimaa lattiatilaa ja monimutkaistaa järjestelmän ohjelmointia. Näiden syiden vuoksi 

edellä mainittu laitteisto muodostui varsin pian järkevimmäksi vaihtoehdoksi. Lisäksi edellä 

esitellyn järjestelmän laajentaminen on verrattain yksinkertaista, jolloin esimerkiksi 

lisärobottien hankkiminen olemassa olevaan soluun ei tarpeen tullen vaadi laajamittaisia 

muutostöitä. 

 

Robotisoidussa kokoonpanossa tarvittavat hitsauskiinnittimet ovat yksinkertaisempia kuin 

manuaalisesti tapahtuvassa kokoonpanossa. Tämä johtuu siitä, että kappaleenkäsittelyrobotti ei 

tarvitse mekaanista vastetta osia asetellessaan. Kappaleiden paikallistamista sekä niiden 

mittatoleranssien kompensointia varten käytetään konenäköä. Käsittelijärobotti etsii, tunnistaa 

ja nostaa osat kiinnittimen läheisyyteen tuotavasta osatelineestä. Yksinkertaisempien 

kiinnittimien hinnoiksi arvioitiin aikaisemmin hankittujen kiinnittimien perusteella noin 

30 000 €/kpl. Hintaa nostaa tässäkin tapauksessa mahdollisesti tarvittava hydrauliikka. 

Hydrauliikkaoptio päätettiin pitää mukana laskuissa, sillä sen käytön tarvetta pidettiin varsin 

todennäköisenä. Lisäosien kokoonpanoon ja silloitukseen ei robotisoidussa järjestelmässä 

tarvita kiinnittimiä, vaan osat kootaan pyörityspöydän päällä siten, että 

kappaleenkäsittelyrobotti pitää osia paikallaan samalla, kun hitsausrobotti silloittaa osat 

paikoilleen.  

 

Näin ollen robotisoidun tuotannon kiinnitinkustannuksiksi muodostuu seuraavaa: 
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Kokonaisinvestointi robottijärjestelmään olisi hitsauskiinnittimet mukaan lukien: 
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11 HITSAUSKIINNITIN UUDELLE TUOTTEELLE 

 

Uuden tuotteen silloitushitsauskiinnittimen suunnittelun avaintekijänä on robottien 

luoksepäästävyyden varmistaminen. Tässä luvussa kartoitetaan tärkeimmät paikoituskohdat ja 

tuodaan hitsattavasta moduulista esiin kohtia, jotka on otettava kiinnittimen suunnittelussa 

huomioon. Lopuksi esitellään muutamia malliajatuksia kiinnittimeen. Lopullisen 

hitsauskiinnittimen suunnittelusta vastaa todennäköisimmin robottijärjestelmän toimittaja, sillä 

kiinnitin on mallinnettava ja simuloitava jo solun suunnitteluvaiheessa.  

 

Luoksepäästävyys on suuri haaste moduulien silloitushitsauskiinnittimien suunnittelussa. 

Hitsien luoksepäästävyyden lisäksi on huolehdittava siitä, että kappaleenkäsittelyrobotti 

pystyy asettamaan osat paikalleen, eikä kiinnittimen rakenne ole robotin käsivarren tai 

tarraimen tiellä. Kiinnittimen rakenne ei siis voi olla liian suljettu. Tämä puolestaan asettaa 

haasteita riittävän jäykkyyden saavuttamiselle kiinnittimen rungossa, kun rakenteen on oltava 

mahdollisimman hoikka. Kuormakoneen takarungossa on paljon hitsejä ympäri rakennetta, 

jolloin myös silloitushitsejä on tehtävä paljon. Hitsauksen luoksepäästävyyden esteenä on 

moduulien silloittamisessa sekä osia paikallaan pitelevä kappaleenkäsittelyrobotti että 

kiinnittimen runkorakenne. Tästä syystä lopullisen hitsauskiinnittimen suunnittelu voidaan 

suorittaa vasta, kun koko solun toimintaa simuloidaan, jolloin kiinnittimen tukirakenteiden 

sijainneille pystytään määrittämään lopulliset paikat ilman häiriötä kummankaan robotin 

toiminnalle.  

 

Silloittamisessa ei kuitenkaan ole ainakaan lähtökohtaisesti tavoitteena tehdä pitkiä jatkuvia 

hitsejä, mikä antaa hieman vapautta kiinnittimen rungon rakenteiden sijoittamisille, kun 

tukipalkit ja tarvittavat vasteet voidaan sijoittaa myös kappaleiden liitoskohtiin, joihin 

siltahitsejä ei tehdä. Kappaleenkäsittelyrobotin toimintaa ajatellen puolestaan vapauksia 

kiinnittimen suunnitteluun tuo se, että robotti pystyy tuomaan osat paikoilleen mistä tahansa 

suunnasta, kun taas manuaalisilloittamisessa kappaleiden nostossa käytettävä siltanosturi voi 

tuoda osat vain suoraan ylhäältä. 
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Luoksepäästävyyden lisäksi kiinnittimen tärkeitä ominaisuuksia ovat riittävä tarkkuus 

paikoitusta vaativissa kohdissa sekä jäykkyys, jolla varmistetaan osien väliset 

paikoitustarkkuudet. Kiinnittimen runkorakenne voidaan suunnitella hyvin yksinkertaiseksi, 

sillä konenäön ja ominaisen tarkkuutensa ansiosta robotti pystyy paikoittamaan osat ilman 

kiinnittimessä olevia mekaanisia vasteita. Vasteita puolestaan tarvitaan sellaisten osien 

kohdalla, joiden paikoituksesta määräytyy koko moduulin päämittoja. Tällaisia osia 

etumoduulissa ovat keskinivelen levyt sekä akseliston päädyn pohjakourun alatukilevyt. 

Alempi keskinivellevy sekä pohjakourun alatukilevyt asetetaan paikalleen silloituksen 

ensimmäisessä vaiheessa ja niiden perusteella muut osat asetetaan rakenteeseen. Vasteita on 

käytettävä, koska näiden osien paikoituksen apuna ei ole muuta moduulin rakennetta ja lisäksi 

varsinkin keskinivelreiän paikka on saatava tarkasti oikeaan kohtaan. Reikä voidaan paikoittaa 

nykyisen keskimoduulin tavoin reikään asetettavan tapin avulla. Osien paikallaan 

pitelemiseksi kiinnittimeen on mahdollista laittaa magneettikiinnikkeitä, joita ohjataan suoraan 

robottiohjaimen kautta. Magneettien haittana on hitsauksessa magneettinen puhallus ja 

ylikuumenemisesta johtuva magnetismin menettäminen, jotka on otettava hitsauksen ja 

kiinnittimen suunnittelun kohdalla huomioon.  

 

Silloituskiinnittimien tarkkuutena on John Deerellä ollut yleensä ± 0,5 mm, eikä niissä 

tavallisesti ole otettu juurikaan lämmöntuonnin eliminoimiseksi mittaennakkoja (Ryhänen 

2013). Jos uuden etumoduulin silloitusvaiheessa tehdään pohjakourun ja kansilevyn välinen 

pitkä hitsi, voi tuotava lämpö aiheuttaa niin merkittäviä muodonmuutoksia, että niihin tulee 

varautua asettamalla mittaennakkoja varsinkin pituussuuntaisen kutistumisen osalta. 

 

11.1  Hitsauskiinnittimen malleja 

Vaikka lopullisen hitsauskiinnittimen todennäköisesti suunnitteleekin robottijärjestelmän 

toimittaja, on tässäkin työssä kehitetty edellä mainittujen seikkojen pohjalta 

hitsauskiinnittimelle periaatemalleja. Kiinnittimestä on kaksi kehitysastetta, jotka ovat 

syntyneet muun rakenteen kehityksen sekä moduulin kokoamisjärjestyksen muodostumisen 

mukaan. Kuvassa 44 on esitetty kiinnittimen ensimmäinen kehitysaste. 
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Kuva 44.  Etumoduulin hitsauskiinnittimen ensimmäinen kehitysaste. 

 

Ensimmäisen kehitysasteen kiinnittimestä on heti huomattavissa, että kiinnittimen oikeassa 

päädyssä usean osan luoksepäästävyys on estynyt. Lisäksi pohjakourun tukeminen on liian 

vähäistä. Kuvassa 45 on esitetty toinen kehitysaste hitsauskiinnittimestä, jossa on keskitytty 

näiden puutteiden korjaamiseen. 

 

  

Kuva 45.  Hitsauskiinnittimen toinen kehitysaste. 

 

Hitsauskiinnittimen toisessa kehitysasteessa luoksepäästävyys moduulin etu- ja takaosiin on 

parempi ja pohjakourun tuenta on tasaisempi. Mahdollisten lisävasteiden asennusta varten ja 

paremman jäykkyyden saavuttamiseksi täytyy kiinnittimen runkoon asentaa lisärakenteita. 

Lähtökohtaisesti kiinnitin on kuitenkin yksinkertainen teräsrakenne, jonka suunnittelussa on 

otettava huomioon aiemmin luetellut asiat, eli luoksepäästävyys, paikoitusvasteita vaativat 

osat sekä rakenteen jäykkyys.  
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12 UUDEN TUOTTEEN SILLOITUKSEEN KULUVA AIKA 

 

Tässä luvussa käsitellään uuden rungon etumoduulin kokoamiseen ja silloitukseen käytettävää 

aikaa. Manuaalisen työn arvioinnissa perustana on käytetty nykyisestä tuotannosta mitattuja 

kappaleenkäsittely-, asettelu- ja hitsausaikoja. Kappaleet nostetaan paikoilleen käyttämällä 

siltanosturia. Automatisoidun kokoamisen ja silloittamisen aikojen arvioinnissa käytetään 

aikaisemmin esitettyä robottijärjestelmää, joka koostuu yhdestä kappaleenkäsittelyrobotista ja 

hitsausrobotista sekä kappaleenkäsittelygrillistä. Hitsaus suoritetaan manuaalisesti sekä 

robotisoidusti 1-lanka-MAG-hitsauksella. Grillissä on yksinkertainen hitsauskiinnitin, johon 

käsittelijärobotti asettelee osat. 

 

12.1  Kokoaminen ja silloittaminen manuaalisesti 

Seuraavassa taulukossa on esitetty vaiheittainen etumoduulin manuaalinen kokoaminen ja 

siihen käytettävät asettelu- sekä hitsausajat silmämääräisine tarkastuksineen. Kokoaminen 

eroaa muutamien osien kohdalla aiemmin esitetyistä kokoamisvaihtoehdoista, jotta 

manuaalinen kokoaminen olisi helpompaa. Ennen kokoamisen aloittamista ohjainten 

puhdistamiseen ja kiinnittimien varusteluun käytetään aikaa noin 23 minuuttia. 
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Taulukko 3. Etumoduulin manuaalinen silloittaminen. 

Vaihe1: Pohjaosat 

- Asettelut 12 min 

- Hitsaukset 6 min 

Vaihe 2: Pohjakouru 

- Asettelut 14 min 

- Hitsaukset 33 min 

Vaihe 3: Sivulevyt 

- Asettelut 15 min 

- Hitsaukset 4 min 

Vaihe 4: Kansi- ja kääntösyl. levyt 

- Asettelut 52 min 

- Hitsaukset 11 min 

Vaihe 5: Jalusta 

- Asettelut 40 min 

- Hitsaukset 44 min 

Vaihe 6: Kannen alatuet 

- Asettelut 15 min 

- Hitsaukset 7 min 

Vaihe 7: Telistopparit 

- Asettelut 27 min 

- Hitsaukset 54 min 

Lopputoimet: 

- Pois nosto 

- Merkkaus 

- Kuittaus 

- Yhteensä 26 min 

 

Lopuksi hitsaaja suorittaa valmiin moduulin nostaminen kiinnittimestä, merkkaamiset sekä 

kuittaukset, joiden arvioidaan kestävän yhteensä noin 26 minuuttia. Näin ollen kaikki ajat 

yhteenlaskettuna silloitusvaiheen kokonaisajaksi manuaalisella työllä saadaan 383 minuuttia 

eli 6,38 tuntia. Seuraavassa vaiheessa suoritettavan etu- ja takamoduulin yhdistämisen on 

arvioitu kestävän manuaalisesti noin 33 minuuttia. 

 

12.2  Kokoaminen ja silloittaminen robotisoidusti 

Robottien väliliikkeet on arvioitu nopeudelle 200 mm/s. Kappaleenkäsittelyrobotin osia 

kuljettama matka osatelineeltä kappaleenkäsittelygrilliin on arvioitu olevan keskimäärin noin 

kolme metriä. Kappaleenkäsittelyrobotin tarvitsema aika osan tunnistamiseen, tarttumiseen ja 

paikoilleen asettamiseen arvioidaan olevan noin 75 sekuntia. Samalla kun hitsausrobotti 

silloittaa edellistä osaa, kappaleenkäsittelijä hakee seuraavan, jolloin aikaa grilliltä takaisin 

osatelineelle ei tarvitse huomioida. Joissain osissa kappaleenkäsittelijä kuitenkin joutuu 

pitelemään osaa paikallaan, kun hitsausrobotti hitsaa osan paikalleen, jolloin myös kyseinen 

paluuliike on huomioitava. Hitsausaikojen laskelmissa hitsausnopeutena on käytetty 6-7 mm/s. 

Työkalun vaihtoon kuluva aika voidaan arvioida olevan noin 15 sekuntia. 
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Seuraavassa taulukossa käsitellään vaiheittain robotisoitu kokoaminen ja silloitus. 

Manuaalisen kokoamisen vaatimat puhdistus- ja varusteluaikoja ei robotisoidussa 

kokoonpanossa oteta huomioon, sillä samalla, kun robotti silloittaa yhdellä asemalla, toista 

asemaa voidaan puhdistaa ja varustella. Jalusta kootaan erillisellä pöydällä siten, että 

käsittelyrobotti pitelee osia paikallaan samalla, kun hitsausrobotti silloittaa kappaleet. Samalla 

paikalla jalustan sisäpuolen hitsit hitsataan myös lopullisiin mittoihinsa. 

 

Taulukko 4. Etumoduulin robotisoitu silloittaminen. 

Vaihe 1: Pohjaosat 

- Asettelut 8,1 min 

- Hitsaukset 6 min 

Vaihe 2: Pohjakouru 

- Asettelut 3 min 

- Hitsaukset 6,2 min 

Vaihe 3: Sivulevyt 

- Asettelut 4,5 min 

- Hitsaukset 4 min 

Vaihe 4: Kansilevyt 

- Asettelut 6 min  

- Hitsaukset 9,9 min 

Vaihe 5: Jalustan osakokoonpano 

- Asettelut 8,1 min 

- Hitsaukset 4,5 min 

Vaihe 6: Jalustan asennus 

- Asettelut 3 min 

- Hitsaukset 4,8 min 

Vaihe 7: Kääntösyl.- ja tukilevyt 

- Asettelut 12 min 

- Hitsaukset 12,1 min 

Vaihe 8: Telistopparit 

- Asettelut 8,1 min 

- Hitsaukset 3,5 min 

 

Robottijärjestelmä voi hoitaa valmiin tuotteen kuittaamisen tuotannonohjausjärjestelmään, 

jolloin manuaaliset toimenpiteet moduulin kokoamisen jälkeen vievät vähemmän aikaa kuin 

kokonaan manuaalisessa kokoonpanossa. Vain valmiin moduulin poistaminen hitsaussolusta 

sekä mahdollisia merkintöjä tehdään manuaalisesti. Tähän kuluvaa aikaa ei kuitenkaan oteta 

huomioon kokoamisajassa, sillä solu ei ole seisokissa purkamisen aikana. Näin ollen aikaa 

yhden etumoduulin kokoamiseen ja silloittamiseen täysin robotisoidusti kuluu noin 103,8 

minuuttia eli 1,73 tuntia.  
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12.3  Työkustannusten vertailu 

Manuaalisesti valmistamalla aikaa etumoduulin kokoamiseen ja silloittamiseen kuluu siis 6,38 

tuntia. Robotisoidusti vastaavaan työhön kuluu aikaa 1,73 tuntia. Työkustannukset ovat 

yritykselle seuraavanlaiset (Martikainen 2011b): 

 Miestyötunti 30 €/h 

 Robottityötunti noin 100 €/h, johon lisätään operaattorin palkka (=miestyötunti 30 €/h)  

 

Yllä olevia tuntihintoja käyttäen yhden etumoduulin kokoamis- ja silloituskustannuksiksi 

muodostuu: 

 Manuaalisesti                        

 Robotisoidusti                             

 

Edellisen perusteella yhden etumoduulin manuaalisen ja robotisoidun kokoamisen 

työkustannusten erotus on 33,5 euroa manuaalisen työn eduksi. Robottituntihinnaksi tässä 

vaiheessa asetettu 100 €/h on arvio.  

 

Robottijärjestelmä pystyy teoreettisesti tuottamaan viisi kokonaista takarunkoa vuorokaudessa. 

Jos tuotannon tarve nousee yli viiteen takarunkoon vuorokaudessa, voidaan 

robottijärjestelmään hankkia uudet hitsaus- ja kappaleenkäsittelyrobotit ja muuttaa 

toimintatapa sellaiseksi, että kukin robottipari toimii ainoastaan etu- tai takamoduulin 

silloituksessa ja vain toinen pari tekisi jalustat. Tällä tavoin yhden vuorokauden eli kolmen 

työvuoron teoreettinen maksimivolyymi nousisi seuraavanlaiseksi: 

 

Yhdessä vuorokaudessa kahdella robottiparilla:  
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12.4  Työkustannukset uuden tuotteen kokoonpanossa 

Uusi runko tarvitsee manuaalisesti valmistettaessa aamuvuorossa kolme henkilöä ja muissa 

vuoroissa kaksi, jolloin kokonaishenkilöstömäärä loppuhitsausoperaattorit mukaan lukien on 

11 henkilöä. Lisäosia pystytään tekemään yhden vuoron aikana riittävä määrä kattamaan 

muiden vuorojen tarpeet. Etu- ja takamoduulia valmistetaan kumpaakin yhdessä asemassa, 

kolmessa vuorossa. Yhden moduulin silloitusaika on hyvin lähellä yhden vuoron pituutta, 

millä on todennäköisesti positiivinen vaikutus työntekijöihin siten, että yhden vuoron aikana 

tehdään aina yksi kokonainen runko. Loppukoonnan eli moduulien yhdistämisen tekee tässä 

tapauksessa robottioperaattori ennen loppuhitsausta. Koska loppuhitsaukseen on käytettävissä 

kaksi robottiasemaa, voi operaattori toisen aseman hitsatessa tehdä viimeistelyjä toisessa 

asemassa olevaan valmiiseen runkoon sekä tehdä seuraavan rungon loppukoonnan ja 

tarvittaessa auttaa silloituksessa. Näin operaattorille jää varsin vähän odottelua 

robottihitsausohjelmien aikana. Kokonaishenkilöstömäärä robotisoidulla silloituksella on 

loppuhitsausoperaattorit mukaan lukien kuusi henkilöä. 

 

Tarvittava henkilöstömäärä on siis uuden rungon manuaalisessa silloituksessa ja 

robotisoidussa loppuhitsauksessa seitsemän silloittajaa ja neljä robottioperaattoria, mikä on 

nykytilanteeseen nähden neljä henkilötyövuotta vähemmän. Yhden hitsaajan työvuosi 

muodostuu 1680 työtunnista, tuntipalkan ollessa aiemmin mainittu 30 euroa. Näin ollen yhden 

hitsaajan vuosipalkka on yritykselle: 

 

                      

 

Nykytilanteeseen nähden kustannussäästöjä saadaan seuraavasti: 

 

                     

 

Robotisoidussa kokoonpanossa ja silloittamisessa tarvittava henkilömäärä on kaksi 

silloitusrobotti- ja neljä loppuhitsausrobottioperaattoria. Nykytilanteeseen nähden vähennystä 
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olisi siis 9 henkilötyövuotta, millä saavutettavat vuosittaiset säästöt nykytilanteeseen 

verrattuna ovat: 

                     

 

Uuden tuotteen silloituksen robotisoinnilla saavutettavat kustannussäästöt vuositasolla 

manuaaliseen työhön verrattuna ovat siis: 

 

                            € 

 

Palkkakustannusten vertailu ei kuitenkaan anna todellista kuvaa kustannuksista, vaan lisäksi 

on laskettava robottisolun käytön kustannukset välittömien palkkakustannusten lisäksi. 

Robottisolun käyttökustannusten määrittämiseksi on määritettävä laitteiston käytön tuntihinta 

(konetuntihinta). Tämä lasketaan seuraavalla kaavalla (Esab 2006, s. 8): 

 

         
 

  
 

 

     
     

 

  
 ,                          (3) 

 

jossa  HH = koneen ostohinta [€] 

 Tp = koneen poistoaika [vuotta] 

 p = pääoman korkoprosentti [%] 

 Y = vuosittaiset kunnossapitokustannukset [€] 

 TK = koneen vuosittainen käyttöaika [h] 

 

Kaavassa ei oteta huomioon kiinteitä kustannuksia, kuten hallin vuokraa ja lämmitystä eikä 

myöskään energiakustannuksia. Koneen ostohintana käytetään robottitoimittajien hinta-

arvioiden keskiarvoa, 465 000 €. Koneen poistoajaksi määritellään tässä vaiheessa kolme 

vuotta. Vuosittaiset kunnossapitokustannukset John Deeren kokemusten perusteella arvioitiin 

olevan noin 6300 € vuodessa sisältäen työt ja varaosat. Koneen vuosittainen käyttöaika on 220 

työpäivää. Pääoman korkoprosenttina pidetään 5 prosenttia. Näiden lukujen perusteella 

robottisolun konetuntihinnaksi muodostuu seuraavaa: 
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Vuositasolla robottisolun käyttäminen tulisi näin maksamaan: 

 

                            

 

Ja näin todellinen vuosittainen työkustannusten erotus manuaalisen ja robotisoidun 

kokoonpanon välillä on: 

                             

 

Vaihtoehtoisesti tuntihinnan sijaan voitaisiin vertailla hitsikilon kustannuksia manuaalisella ja 

robotisoidulla tuotannolla, mutta se ei palvele tarkoitusta kokoonpanon ja silloituksen 

tapauksessa yhtä hyvin kuin tuntihintojen vertailu, sillä robottisolussa tapahtuu hitsauksen 

lisäksi myös kappaleenkäsittelyä ja silloituksen ollessa kyseessä myös hitsauslisäainetta kuluu 

työaikaan nähden varsin vähän. 

 

Laskelmissa on jouduttu käytännön syistä jättämään huomioimatta muutamia tositilanteessa 

vallitsevia ongelmia. Tällainen seikka on esimerkiksi siirtymäaika robotisoituun järjestelmään. 

Ajan pituuden ja siirtymän vaatimien sivukustannusten, kuten prototyyppien ja 

todennäköisesti aluksi epätäydellisten moduulien valmistusmääriä ja -kustannuksia on lähes 

mahdotonta arvioida tässä vaiheessa. Tässä työssä esitettävät laskelmat perustuvatkin 

tuotantoon, joka on jo toiminnassa. Seuraavassa luvussa esitettävissä DCF-laskelmissa 

(nykyarvomenetelmä) on kuitenkin oletettu, että järjestelmällä ei saada voittoa ensimmäisenä 

käyttövuotenaan.  
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13 INVESTOINNIN KANNATTAVUUSLASKELMAT 

 

Robottijärjestelmän investoinnin kannattavuutta arvioitiin edellisessä luvussa jo 

konetuntihinnan määrittämisen avulla. Seuraavaksi investoinnin kannattavuutta arvioidaan 

DCF-laskentaohjelmiston avulla. DCF-laskelmissa (Discounted Cash Flow) muodostetaan 

sijoitukselle nykyarvo ottaen huomioon korot, inflaation ja vuosittaiset kustannukset. 

Sijoituksesta saavutettavat vuosittaiset tulot ja menot sekä edellä mainitut tekijät diskontataan 

eli siirretään ajassa nykyhetkeen tutkittavan aikavälin ajalta. Näin ollen suuremman nykyarvon 

omaavalla sijoituksella saavutetaan suuremmat kokonaistuotot tutkittavalla aikavälillä. 

Nykyarvon suuruuden lisäksi DCF-laskelmissa käytetystä tietokoneohjelmistosta saatiin 

lisäksi pääomantuottoprosentti sekä sijoituksen takaisinmaksuaika. Nämä lukuarvot antavat 

todella tärkeää tietoa sijoituksen kannattavuuden arvioinnin tueksi. (Hastings 2010, s. 105–

106)  

 

Laskennassa käytettiin eri laitteille eri tarkasteluaikoja John Deeren tapojen mukaisesti. 

Robottilaitteistolle tarkasteluaika on 12 vuotta ja kappaleenkäsittelylaitteistolle sekä 

hitsauskiinnittimille kahdeksan vuotta. Manuaaliseen työhön vaadittava laitteisto koostuu 

kokonaan kahdeksan vuoden tarkasteluajan laitteistosta, kun taas robottijärjestelmässä 465 000 

euroa on 12 vuoden ja 180 000 euroa kahdeksan vuoden tarkasteluajan laitteita.  

 

Seuraavassa taulukossa on koottu DCF-laskelmien tulokset eri sijoitusskenaarioissa. 

Robottijärjestelmähankkeelle tehtiin herkkyysanalyysejä nostamalla sekä sijoituksen kokoa 

että henkilöstökustannuksia. Sijoitettavaa summaa kasvatettiin 50 000 ja 100 000 euroa sekä 

henkilöstöä lisättiin yhden ja kahden työntekijän verran. Investointia kasvatettiin vain 

robottilaitteiston eli 12 vuoden tarkasteluajan laitteiston osalta, koska muun laitteiston 

kustannusten arvioitiin todennäköisesti pysyvän arvioiduissa määrissä. Lopuksi tutkittiin myös 

näiden lisäysten yhteisvaikutusta. Robottijärjestelmälaskuissa on otettu huomioon aiemmin 

mainitut 6300 euron vuosittaiset kunnossapitokustannukset. Taulukon rivi Manuaalityö viittaa 

uuden tuotteen manuaaliseen silloitukseen. Henkilöstömääränä on koko takarunko-osaston 

henkilöstö eli silloittajat ja loppuhitsauksen robottioperaattorit. 

 



109 

 

Taulukko 5. Manuaalisen ja robottijärjestelmän sijoitusten DCF-laskelmien tulosten vertailua 

nykytilanteeseen. (RJ=robottijärjestelmä) 

 Henkilöstö-
määrä 

Investointi 
[€] 

Kustannus-
säästöt vuodessa 
nykytilanteeseen 

[€] 

Pääoman 
tuotto-

prosentti 
[%] 

Sijoituksen 
nykyarvo 

[€] 

Takaisin-
maksuaika 

[vuotta] 

Nykytilanne 15 0 0 - - - 

Manuaalityö 11 371 000 201 600 67,8 414 476 3,2 

Robotti-
järjestelmä 

6 645 000 453 600 50,7 1 317 919 2,9 

RJ + 1 hlö 7 645 000 403 200 45,5 1 118 156 3,2 

RJ + 2 hlö 8 645 000 352 800 39,8 913 481 3,6 

RJ + 50 000 € 6 695 000 453 600 47,2 1 281 649 3,1 

RJ + 100 000 
€ 

6 745 000 453 600 44,2 1 245 378 3,3 

RJ + 100 000 
€ + 1 hlö 

7 745 000 403 200 39,5 1 045 615 3,6 

RJ + 100 000 
€ + 2 hlö 

8 745 000 352 800 34,7 845 852 4,1 

 

Taulukon 5 arvoista on nähtävissä, että robottijärjestelmän investoinnin 

pääomantuottoprosentti on pahimmaksikin arvioidussa skenaariossa riittävän korkea. 

Takaisinmaksuajan vaihtelut ovat varsin pieniä läpi koko laskelman, ajan pysyessä riittävän 

lyhyenä myös pahimmissa skenaarioissa. Manuaalisen järjestelmän sijoituksen tuottoprosentti 

on huomattavasti robottijärjestelmää korkeampi, mutta sijoituksen nykyarvo on varsin 

vaatimaton robottijärjestelmän arvoihin verrattuna. Manuaalityön laitteiston nykyarvoa 

robottijärjestelmään nähden tosin laskee se, että se koostuu kokonaan kahdeksan vuoden 

tarkasteluajan laitteistoa. Robottijärjestelmällä on toisin sanoen neljä vuotta enemmän aikaa 

kerryttää itselleen nykyarvoa. Taulukossa nykyarvojen ero manuaalisen ja robottityön välillä 

on kuitenkin niin merkittävä, että tämä seikka voidaan jättää huomioimatta. Yhden työntekijän 

lisäämisen tutkiminen on oleellista, sillä se voi olla ainakin aluksi todennäköistä, ennen kuin 

järjestelmä ja tuotanto saadaan täydellisesti toimintakuntoon. Kahden työntekijän lisääminen 

voi tulla ajankohtaiseksi siinä tapauksessa, jos halutaan pitää tuotannossa varahenkilöitä tai 

yhden operaattorin työskentely solun käyttäjänä osoittautuu liian laajaksi työtehtäväksi.  
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14 ETUMODUULIN SILLOITTAMISEN SIMULOINTI 

 

Etumoduulin silloittamiselle tehtiin robottien ulottuvuus- ja liikeratasimulointeja, jotta saatiin 

alustavaa tietoa moduulin silloittamiseen ja osien paikoittamiseen liittyvistä hankaluuksista. 

Simuloinnissa käytettiin Dassault Systemes:n Delmia V5R20-ohjelmistoa. Simulointi 

suoritettiin Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Simuloinnilla pyrittiin tuomaan esiin 

ongelmakohtia tuotteen kokoamisessa robottien liikeradoista ja etumoduulin osista sekä saada 

näkökohtia hitsauskiinnittimen suunnitteluun. Myös robotin tarraimiin pyrittiin saamaan 

suunnittelunäkökohtia ja kartoittaa kuinka monta erilaista tarrainta järjestelmässä tulisi 

mahdollisesti olla.  

 

Simulointi aloitettiin tekemällä malli solusta. Soluun tuotiin lineaarirata, kappaleenkäsittelijä- 

ja hitsausrobotti sekä kappaleenkäsittelylaitteet. Robottien mallit olivat saatavilla 

simulointiohjelmiston laitekirjastossa ja lineaariradan sekä kappaleenkäsittelylaitteiden mallit 

ladattiin valmistajien Internet-sivuilta. Simuloinnin apuna käytettiin luvussa 11 

(Hitsauskiinnitin uudelle tuotteelle) esitettyä hitsauskiinnittimen toista kehitysastetta, johon 

osat yksi kerrallaan aseteltiin.   

 

Simulointijärjestelmässä käytettiin Fanuc-robotteja. Kappaleenkäsittelijäksi valittiin M900iA-

600F-robotti, jonka käsittelykyky on 600 kg. Kappaleenkäsittelijänä pyrittiin käyttämään 

normaalin ulottuvuuden omaavaa robottia, sillä erään robottitoimittajan mukaan ulottuvuuden 

kasvattaminen kappaleenkäsittelyrobotissa nostaa robotin hankintahintaa noin 10 000 euroa. 

Hitsausrobotiksi valittiin aluksi niin ikään normaalin ulottuvuuden omaava robotti, mutta tämä 

jouduttiin hyvin varhaisessa vaiheessa vaihtamaan pidennettyyn malliin ja robotiksi 

valittiinkin Fanuc ArcMate-120iB10L, jossa L viittaa noin 220 mm suurempaan ulottuvuuteen 

vakiomalliin verrattuna. Kuvassa 46 on esitetty solun malli valmiin etumoduulin kanssa. 

Simulointimallista puuttuu grilliaseman vastapyöritin sekä koko toinen grilliasema, mutta 

nämä yksityiskohdat jätettiin tarkoituksella pois mallista, jotta se pysyi mahdollisimman 

yksinkertaisena, mutta kuitenkin riittävän havainnollistavana. 
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Kuva 46.  Simulointimalli robottisolusta. 

 

Hitsausrobotti asetettiin edelleen paremman ulottuvuuden saavuttamiseksi vinolle pukille, joka 

asetettiin lineaariradan kelkalle. Näin parannettiin hitsausrobotin ulottuvuutta 

hitsauskiinnittimen ulompaan reunaan, kun robottia siirrettiin sekä ylös- että eteenpäin. Lisäksi 

vinon pukin avulla saatiin siirrettyä hitsausrobotin jalusta yhtä lähelle grilliasemaa kuin 

kappaleenkäsittelijärobotti, jolloin robottien kokoerosta johtuva tyhjä tila hitsausrobotin ja 

grilliaseman välillä saatiin poistettua. 

 

14.1  Laitteiston simulointi 

Simulointi näinkin karkealla tasolla antoi paljon tietoa robottien ja muun laitteiston 

toiminnasta. Kappaleenkäsittelyrobotin liikeradat olivat normaalin ulottuvuuden robotillakin 

hyvin kattavat ja simuloinnissa ei tullut esiin tarvetta pidemmän ulottuvuuden robotille. 

Muutamien osien paikoituksessa ja varsinkin parempaa hitsausasentoa haettaessa 

kappaleenkäsittelyrobotin viides akseli eli niin sanottu ranne oli rajoittava nivel, mutta tästä 

huolimatta sopiva asento löytyi jokaisen osan pitelemiseen. Kuvissa 47 ja 48 on esitetty 

muutamia kappaleenkäsittelyrobotin ääriasentoja vaativia paikoituksia. Liikeakselit ovat 

hankalasta asennosta huolimatta sallituissa kulma-arvoissa. 
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Kuva 47.  Vaativa asento akseliston päädyn alalevyjen paikoituksessa. 

 

 

Kuva 48.  Kansilevyn paikallaan pitely vaikeassa asennossa. 

 

Kuvassa 48 esitetty kansilevyn asennus vaatii kappaleenkäsittelyrobotin ja pyörityslaitteen 

välillä tarkkaa synkronoitua liikettä, kun kansilevy on jo toiselta puolelta silloitettu ja moduuli 
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käännetään toisen puolen silloittamista varten. Vastaavia synkronoituja liikkeitä vaaditaan 

useissa muissakin osissa, joita täytyy silloittaa useassa eri asennossa. 

 

Hitsausrobotin ulottuvuus oli niin ikään riittävä kaikissa simuloiduissa tilanteissa. Ideaalista 

hitsausasentoa, eli jalko- tai alapiena-asentoa, ei aina ollut mahdollista saavuttaa, mutta tämä 

seikka ei silloitushitsauksen tapauksessa koettu ratkaisevaksi tekijäksi. Suuri osa siltahitseistä 

pystytään kuitenkin hitsaamaan hyvissä asennoissa. Jos testivaiheessa käy ilmi, että vaikeissa 

asennoissa tapahtuva silloittaminen aiheuttaa joissain tapauksissa riittämätöntä siltahitsien 

laatua, voidaan tähän pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi hitsausparametrien avulla. 

Viimekädessä robottioperaattori voi hioa tai muuten käsin viimeistellä siltahitsejä. Eräs 

vaikeimmista paikoista, joissa hitsausrobotti joutuu toimimaan, on etumoduulin etuosan hitsit 

(kuva 49).  

 

Kuva 49.  Kääntösylinterin levyjen hitsit etupuolelta. 

 

Grillipyörittimen paikoituksen optimointi kohosi tärkeäksi ominaisuudeksi, joka tulee ottaa 

tarkasti huomioon lopullista solua mallinnettaessa ja rakennettaessa. Optimaalinen etäisyys 

roboteista ei välttämättä vaikuttanut olevan mahdollisimman lähellä, vaan pienestä raosta 

robottien ja grillin välillä tuntui olevan positiivinen vaikutus molempien robottien 

työskentelyyn. Luonnollisesti liian kauas siirtäminen heikensi varsinkin hitsausrobotin 

ulottuvuutta. Myös paikoitus lineaariradan pituuden suhteen on harkittava tarkasti, sillä 
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siirtämällä grilliä pitkin lineaarirataa, kuvassa 49 lähemmäs hitsausrobottia, parani 

kappaleenkäsittelyrobotin ulottuvuus robotin lähelle asetettaviin osiin sekä hitsausrobotin 

ulottuvuus jalustan seudulle. Lähelle ulottuminen parani, koska nyt robotti pystyi tuomaan 

osat paikoilleen sivulta suoraan asettamisen sijaan. 

 

Tarvittavia tarraimia ovat simuloinnista saatujen arvioiden mukaan ainakin puomityyppinen 

magneettitarrain, jossa liittyminen robotin laippaan tapahtuu puomin keskeltä ja puomissa on 

vähintään kolme magneettia. Puomin päähän voidaan lisäksi asettaa pienempien osien nostoon 

soveltuva pienempi magneetti, jolloin ahtaisiin paikkoihin asetettavat osat pystytään 

paikoittamaan käyttäen samaa magneettipuomityökalua. Myös mahdollisuus mekaanisen 

tarraimen käyttöön on olemassa, mutta kokoamisjärjestyksen sekä magneettipuomin päätyyn 

asennettavan pienemmän magneetin avulla pyritään välttämään tätä tilannetta. Työkalun 

vaihtamisesta tulee pyrkiä pääsemään eroon valmistusajan lyhentämiseksi sekä työkalun 

vaihtamisesta aiheutuvan osien kulumisen ja sitä kautta tarkkuuden heikkenemisen 

estämiseksi. 

 

Simulointi vahvisti aiemmin pohdittuja kohtia hitsauskiinnittimessä luoksepäästävyyden 

osalta. Rakenne tulee todennäköisesti olemaan hieman simulointimallia monimutkaisempi 

varsinkin päätyjen osalta, joissa luoksepäästävyyden kanssa oli eniten hankaluuksia. Moduulin 

etupäätä tulee mahdollisesti siirtää kauemmas pyörityslaitteesta, jolloin luoksepäästävyys 

jalustan ja alakeskinivellevyn sekä pohjakourun sivulevyjen liitoksiin on parempi. Takapäässä 

kiinnittimen malli oli varsin karkea ja perälevyn asentaminen tulee todellisuudessa olemaan 

varsin erilainen. Kyseisen levyn paikoituksesta voi simuloinnista tehtävien arvioiden 

perusteella tulla haastava, sillä se on hyvin riippuvainen aikaisemmin asetettujen osien mitta- 

ja paikoitustarkkuuksista. Oikean paikoituksen varmistamiseksi voitaisiin harkita käytettävän 

apuna hitsausrobotin koskettamalla tapahtuvaa railonhakua siten, että kappaleenkäsittelijä 

pitää levyä paikallaan ja hitsausrobotti tarkistaa, että levy on suorassa ja että sen reuna on 

oikealla etäisyydellä pohjakourusta.  

 

Simuloinnissa käytetty tarrain ja hitsauskiinnitin olivat molemmat alustavia ja karkeita 

malleja, joiden todenmukaisuus voi olla hyvinkin kaukana lopullista mallia. Tämä tosiasia 
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heikentää hieman simuloinnin luotettavuutta. Tästä huolimatta tässä työssä tehtyä simulointia 

voidaan pitää riittävänä alustavana kokeiluna solun toimivuuden suhteen.  

 

Kuvassa 50 on esitetty simuloinnin jälkeen kehitetty tarkempi malli mahdollisesta 

puomityyppisestä magneettitarraimesta. Puomin alasivulla on neljä magneettia, joiden kunkin 

nostokapasiteetti on 120 kilogrammaa. Puomin toisessa päässä on vastaavan kokoinen ja 

toisessa päässä pienempi magneetti. Pienemmän magneetin nostokapasiteetti on noin 30 kg. 

Mallissa käytetyt magneetit ovat suomalaisen magneettitarrainvalmistaja Ixtur Oy:n 

automatisoituun kappaleenkäsittelyyn kehittelemiä tuotteita. 

 

 

Kuva 50.  Magneettitarraimen uusi periaatemalli. 

 

14.2  Rakenteellisesti haastavat kohdat etumoduulissa 

Etumoduulin rakenteesta ja osista johtuvia ongelmia havaittiin simulaatiossa muutamissa 

kohdissa rakennetta. Ongelmat ovat kuitenkin pääosin ratkaistavissa hitsauskiinnittimen ja 

robotin tarraimien rakenteiden sopivalla muotoilulla. 

 

Ensimmäisten paikoilleen asetettavien osien joukossa olevat akseliston päädyssä sijaitsevat 

pohjatukilevyt ovat hitsauskiinnittimen paikoittimien kannalta huomioitava ja alempi levy on 

kiinnitettävä paikalleen esimerkiksi magneettia käyttäen. Aiemmin esitetystä kuvasta 47 on 

huomattavissa, että kappaleenkäsittelyrobotti tuo ylemmän levyn alemman päälle, jolloin 

alempaa levyä ei voida pitää kappaleenkäsittelijällä paikallaan.  
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Jalustan kokoonpanon tarkkuudelle on suuret vaatimukset, jotta sen sovitus muuhun 

moduuliin onnistuu ilman ylisuuria ilmarakoja ja riittävällä paikoitustarkkuudella. Jalustan 

osakokoonpano koostuu kuitenkin suhteellisen ohuista ja suorista levyosista, joten niiden 

osatarkkuudet ovat varsin korkealla tasolla. Tästä huolimatta jalustan silloituksen tarkkuus on 

varmistettava erityisen huolellisesti.  

 

Jalusta kootaan ylösalaisin pyörityspöydällä, josta se nostetaan alikokoonpanona paikalleen 

muuhun runkoon. Kappaleenkäsittelyrobotin on käännettävä jalusta oikeinpäin, jotta se pystyy 

tarttumaan jalustan päällimmäiseen levyyn, jonka päälle muu jalusta on aluksi koottu. Tätä 

kääntöä varten jalusta on ensin nostettava pois pyörityspöydältä, käännettävä, laskettava alas 

ja tartuttava uudelleen ylälevystä. Ylälevyyn on tartuttava siksi, koska muuten robotti ei pysty 

asettamaan jalustaa paikalleen törmäämättä muuhun rakenteeseen. Jalustalle on siis oltava 

jokin laskualusta kääntöä varten. 

 

Jalusta on paikoittamisen jälkeen hitsattava lopullisiin a-mittoihinsa myös sivulevyjen ja 

kansilevyn välillä. Hitsaukselle on jalustan sisäpuolella varsin vähän tilaa ja robotin vaatima 

railonseurannan vaaputusliike on todella haastavaa toteuttaa. Sopiva asento oli kuitenkin 

simulaation perusteella saavutettavissa ja näin ollen jälleen vaikeasta asennosta huolimatta 

hitsaus vaikutti toteutettavalta. Jalustan kokoonpano on tästäkin syystä oltava tarkka, sillä 

muuten on vaarana törmäys robotin ja jalustan välillä. Jalustan takalevyn yläreunan hitsiin ei 

puolestaan ollut löydettävissä sopivaa hitsausasentoa ja se on näin ollen jätettävä 

loppuhitsausrobotin tehtäväksi. Hitsausrobotti ei pysty saavuttamaan riittävää kallistuskulmaa, 

vaan asento jää liian jyrkäksi. Tähän voitaisiin hakea ratkaisua erilaisesta hitsaimesta, jossa 

kallistuskulma olisi jyrkempi.  

 

Kansilevyn sivujen alle tuleviin pitkiin taivutettuihin tukilevyihin tarttuminen ja niiden 

paikoittaminen voi olla vaikeata, ellei mahdotonta pienen tartuntapinta-alan vuoksi. 

Simuloinnissa niihin tarttuminen ja niiden silloittaminen suoritettiin kolmessa vaiheessa. 

Tarraimena käytettiin kolmimagneettista puomitarrainta. Ensin tartutaan keskeltä ja 

silloitetaan akseliston päädyn reunasta. Sitten ote vaihdetaan jalustan puoleiseen päätyyn ja 

silloitetaan mahdollisimman läheltä tätä päätyä. Lopuksi silloitetaan keskeltä ja hyppelehtien 
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näiden siltojen väliltä. Todellisuudessa kyseisten tukiosien käsittelyyn on kehitettävä muita 

keinoja, sillä niiden käsittely ei onnistu olemassa olevilla magneeteilla liian kapeiden 

tartuntapintojen vuoksi. Tukiosien rakennetta muuttamalla, esimerkiksi tartuntapinnan 

kasvattamisella, niiden käsiteltävyyttä voitaisiin parantaa. 

 

Akseliston päätyyn pohjakourun alareunaan tulevat kolmiotuet ovat paikoitukseltaan 

haastavia, sillä ne sijaitsevat syvennyksessä pohjakourun ja alalevyjen välissä. Näiden osien 

kohdalla magneettipuomin päähän asennettava pienempi magneetti voi olla ratkaisu. Samaa 

tartuntatapaa voitaisiin käyttää myös kokoonpanon lopussa asennettavan jalustan takalevyn 

käsittelyssä. Takalevy asettuu kansilevyn ja yläkeskinivellevyn väliin syvennykseen, joten 

muunlaisten tarraimien käyttö on vaikeata.  
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15 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä työssä tehtyjen laskelmien sekä havaintojen perusteella voidaan todeta, että takarungon 

etumoduulin silloituksen robotisoinnin toteuttamisella ei vaikuta olevan taloudellista tai 

käytännöllistä estettä. Lisäksi tutkimuksen aikana esiin tulleet robottisilloitusta vaikeuttavat 

ominaisuudet tuotteen rakenteessa voidaan korjata vielä, kun tuote on suunnitteluvaiheessa. 

Robottien ulottuvuuden tutkimiseen kohdistuneesta simulaatiosta saatiin paljon hyödyllistä 

tietoa ja solun toiminnan visualisointi antoi hyvää kuvaa siitä, miten solu tulisi todellisuudessa 

toimimaan.  

 

Työssä pohdittiin erilaisia järjestyksiä etumoduulin kokoamiselle. Lopullisen järjestyksen 

valintakriteerinä oli kokoamisen helppous sekä mahdollisimman yksinkertaisen laitteiston 

käyttämisen mahdollisuus. Kokoaminen päätettiin suorittaa alkaen pohjalle tulevista osista ja 

edeten alhaalta ylöspäin ajoasennossa kooten. Tällä tavalla kokoaminen onnistuu ilman 

erikoisia liikkuvia vasteita, ohjureita tai työkaluja.  

 

Laskennalla määritettyjen työaikojen perusteella robotisoitu silloittaminen kestää alle 

kolmasosan manuaalisen silloittamisen kestosta. Työajansäästöllä voidaan saavuttaa 

merkittäviä kustannussäästöjä tuotannossa ja samalla vapauttaa resursseja muuhun toimintaan. 

Suurten kustannussäästöjen ansiosta suurehko sijoitus robottijärjestelmään on kannattavaa 

jopa silloin, jos investointi kasvaakin odotettua suuremmaksi ja kustannussäästöt eivät nouse 

odotetulle tasolle. 

 

Selkeä etu robottijärjestelmän käyttämisessä takarungon silloittamisessa on sen suuri 

kapasiteetti. Näin ollen tuotantovolyymin kasvaessa ei välittömästi tarvita lisäinvestointeja. 

Manuaalisessa silloittamisessa tuotanto vaatisi heti volyymin kasvaessa lisää investointeja tai 

ylitöiden teettämistä. 

 

Hitsauskiinnittimien suunnitteluun saatiin etumoduulin rakennetta tutkimalla muutamia 

reunaehtoja muun muassa moduulin pohjaan tulevien hitsien kohdalla. Kiinnittimen 

rakenteella on taattava riittävä ulottuvuus sekä kappaleenkäsittely- että hitsausrobotille. 
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Uutena asiana John Deeren kannalta robottisilloituksen kiinnitinsuunnittelussa on sen 

erilaisuus manuaalityöhön tarkoitetun kiinnittimen suunnitteluun verrattuna. Kiinnittimeen on 

kuitenkin tässäkin tapauksessa sisällytettävä säädettävyysmahdollisuuksia, joita käytetään 

osatarkkuuksien ja hitsausmuodonmuutoksien kompensoinnissa. Syvällinen 

kiinnitinsuunnittelu jätettiin tämän työn ulkopuolelle, sillä lopullista kiinnitinsuunnittelua 

varten tuotteen lopullinen rakenne tulee olla tarkasti selvillä. 

 

Epävarmuustekijöiksi jää vielä tämän työn jälkeen kappaleenkäsittelyrobotin tarraimen 

toiminta ja sen luotettavuus, konenäköjärjestelmän käyttöönottoaika, luotettavuus ja 

kuvakapasiteetti sekä lopullisen investoinnin suuruus. Tarraimessa käytettävien magneettien 

toimivuutta täytyy testata perusteellisesti, jotta voidaan olla varmoja luotettavasta 

tarttumisesta. Magneettien vaihtoehtojen, kuten alipainetarrainten käyttöä voidaan myös 

harkita. Robottisolun simuloinnista pois jätetyt hitsauslankatynnyri sekä savunpoistohuuva 

täytyy vielä ottaa huomioon lopullisen solun muodostamisen yhteydessä. 

 

Konenäköjärjestelmän käyttöönoton aikataulusta ei ole vielä tässä vaiheessa varmaa tietoa. On 

epäselvää, kuinka kauan järjestelmän ohjelmoiminen ja säätäminen kestää ennen kuin tuotanto 

saadaan toimimaan täyspäiväisesti. Lisäksi esimerkiksi näköjärjestelmälle sopivan 

valaistuksen toteuttaminen suuressa tehdashallissa tulee olemaan yksi haasteellisimmista 

tehtävistä projektin edetessä. Investoinnin lopullista kokoa ei vielä tässä vaiheessa osata 

tarkalleen määrittää, mistä syystä kannattavuuslaskelmien yhteydessä suoritettiin 

herkkyysanalyysejä. Analyysien perusteella investoinnissa on kuitenkin suhteellisen paljon 

kasvamisvaraa ilman kannattavuuden vaarantumista. Aluksi ei järjestelmällä saavuteta 

laskelmoituja säästöjä johtuen siitä, että kuormakoneiden mallit vaihtuvat FT4-mallisiksi 

pykälittäin. Näin ollen siirtymäajalla osa tehdään edelleen käsin ja osa robotisoidusti. 
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16 JATKOKEHITTÄMINEN JA -TOIMENPITEET 

 

Silloitushitsauksen robotisoiminen on erittäin laaja ja vaativa projekti, sillä siihen liittyy 

huomattava määrä teknologiaa, josta ei John Deere Forestrylla ole aikaisempaa kokemusta. 

Tästä johtuen tämän diplomityön jälkeenkin asian tutkiminen jatkuu ja edessä on vielä useita 

vaiheita ennen kuin robottisolun järjestelmän hankinta voidaan tehdä ilman suurempia riskejä. 

Seuraavaksi on esitetty tärkeimpiä jatkotoimenpiteitä projektin etenemiseksi. 

 

16.1  Laitteiston ja layoutin tarkka määrittäminen 

Ennen investointeja on solun toimintaan tehtävä kattavat simuloinnit. Eri laitteistojen ja 

layoutien testaus on hyvin tärkeää, jotta löydetään paras mahdollinen robottisolumalli sekä 

sopivat työkalut. Erääksi näkökulmaksi voidaan ottaa nykyisen laitekannan hyödyntäminen. 

On aiheellista tutkia, voidaanko silloitusasemana käyttää toista nykyisistä Motoman-asemista, 

johon tehtäisiin uutena hankintana kappaleenkäsittelyrobotti. Loppuhitsausta varten valmiit 

moduulit siirrettäisiin seuraavaan Motoman-asemaan. Haasteita tässä tapauksessa tulee 

tuotannon hallinnan ja aseman layoutin kanssa, sillä etu- ja takamoduulit tehdään tällä 

toimintamallilla samassa pyörityslaitteessa. Lisäksi asemat ovat nykyisellään liian ahtaita, 

jotta pyörityslaitteen lähellä pystyttäisiin säilyttämään kiinnittimiä ja yhä mahdollistaa 

kappaleenkäsittelijärobotille riittävä tila. Nykyisten asemien layouteja muuttamalla tämä on 

kuitenkin todennäköisesti mahdollista. Tuotannollisesti kapasiteetti on tällä järjestelyllä 

kuitenkin alhaisempi kuin erillisessä silloitussolussa, sillä kiinnittimien vaihtoja tapahtuu 

huomattavasti enemmän ja lisäksi tuotanto katkeaa aina kiinnittimien asetusten ajaksi. 

Saavutettava hyöty on näin ollen ainoastaan todennäköisesti alhaisempi järjestelmän 

hankintakustannus. Tätä sekä muita vastaavia vaihtoehtoja voi kuitenkin olla aiheellista tutkia. 

 

Yksittäisten komponenttien simuloinnin kannalta tärkein kohde on robotin tarraimen 

toimintojen simulointi. Tarraimen suunnittelussa tulee tehdä kiinteätä yhteistyötä alan 

asiantuntijoiden kanssa, jotta voidaan tehdä mahdollisimman realistisia malleja simulointia ja 

testausta varten. Tällä hetkellä magneettityyppisellä tarraimella vaikuttaa olevan parhaimmat 

ulottuvuus- ja toiminnallisuusominaisuudet etumoduulin silloittamisessa. Sen mahdollisista 
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ongelmista esimerkiksi likaantumisen tai valokaareen vaikuttamisen suhteen täytyy vielä tehdä 

selvityksiä.  

 

Tarraimen suunnittelun lisäksi yksittäisinä solun komponentteina täytyy suunnitella 

hitsauskiinnitin sekä osatelineet, joista kappaleenkäsittelyrobotti hakee osat yksitellen. 

Osatelineiden kustannuksia ei ole huomioitu kokonaisinvestointien määrityksessä, joten myös 

nämä on lisättävä kokonaissummaan sitten, kun niiden vaatimukset esimerkiksi konenäön 

osalta selviävät. Osatelineet uusitaan kuitenkin huolimatta siitä, tuleeko silloittaminen 

tapahtumaan manuaalisesti vai robotisoidusti, jolloin niiden kustannukset eivät 

todennäköisesti vaikuta robottijärjestelmän kannattavuuden arviointiin. Hitsauskiinnittimen 

suunnittelun yhteydessä tulee arvioida kappaleiden muodonmuutokset ja kehittää niitä varten 

säätömahdollisuuksia kiinnittimen rakenteeseen. Valmiin kiinnittimen kanssa on lisäksi 

tehtävä hitsauskokeita, joiden avulla määritetään lopulliset ennakot.  

 

Osatelineiden suunnittelussa on oltava päämääränä osien sopiviin asentoihin sijoittelu, jotta 

kappaleenkäsittelyrobotilla on mahdollisimman edullinen tarttumisasento jokaiseen osaan. 

Myös osatelineen sijoittamispaikka ja -tarkkuus täytyy simuloinnin ja konenäön 

tarkkuustietojen avulla määrittää. Simuloinnissa osat tuotiin lineaariradan vastakkaiselle 

puolelle moduulin hitsauskiinnittimeen nähden. Jos kansilevyn varustelu päätetään tehdä 

robottisilloitusasemassa, voitaisiin osateline tuoda radan päätyyn ja suorittaa kansilevyn 

varustelu lineaariradan vierellä, moduulin hitsauskiinnitintä vastapäätä. Tämä edellyttää 

kuitenkin, että hitsausrobotin vino jalustapukki pystyy pyörimään, jotta hitsausrobotti yltää 

molemmille puolille lineaarirataa.  

 

Yksi suurimmista, ainakin tässä vaiheessa epävarmuutta aiheuttavista tekijöistä on konenäön 

ja hahmontunnistuksen käyttö. Epävarmuutta aiheuttaa eniten se, että John Deere Forestrylla 

ei itsellään ole kokemusta vastaavanlaisen teknologian hyödyntämisestä. Mahdollisiin tuotteen 

rakenteesta johtuviin konenäön käyttöä hankaloittaviin yksityiskohtiin tulisi jo tässä vaiheessa 

puuttua. Konenäön käyttöä tulisi myös mahdollisesti simuloida, jotta osat osataan laittaa 

kuvaukseen sopiviin asentoihin osatelineeseen. Jokaisesta osasta on määritettävä 

referenssikohdat, joista näköjärjestelmä ottaa kuvia. Osakohtaisesti on määritettävä 
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tarvittavien kuvien lukumäärä, eli onko ensin otettava osan paikoituskuva kauempaa ja vasta 

sitten lähempää tarkentava kuva, vai voidaanko osan sijainti määrittää jo aluksi niin tarkasti, 

että vain yhden kuvan ottaminen riittää.  

 

Tarvittavien kameroiden määrä täytyy niin ikään määrittää. On pohdittu, toisiko kahden 

kameran käyttäminen etuja esimerkiksi osien laadunhallintaan. Mahdollinen kiinteästi 

sijoitettu kamera voisi mitata osia siten, että kappaleenkäsittelyrobotti liikuttaisi osan läheltä 

kameraa, joka kuvaisi osan ja tarkistaisi sen mitat. Kappaleenkäsittelyrobotin käsivarteen 

kiinnitettävä kamera vaikuttaa tässä vaiheessa olevan varmasti toimiva ratkaisu ja toista 

kameraa täytyy miettiä korkeintaan tämän tueksi. Kameratekniikan käyttöä voidaan pohtia 

myös adaptiivisen hitsaamisen ja optisen railonhaun muodossa. Teoriaosuudessa esitelty 

adaptiivinen hitsaus voisi edelleen lisätä joustavuutta railojen paikoitustarkkuuksiin ja 

parantaa hitsien laatua. 

 

Lisäksi täytyy selvittää, voidaanko hitsausrobotin koskettamalla tapahtuvaa kappaleenhakua 

käyttää kappaleenkäsittelyrobotin ohjaukseen. Koskettamalla voitaisiin mahdollisesti selvittää, 

onko jokin kriittinen railo tai levyn reuna oikealla kohdallaan sillä aikaa, kun 

kappaleenkäsittelijä pitelee osaa paikoillaan eikä voi kuvata tilannetta.  

 

16.2  Tuotannon jatkosimulointi 

Tuotannon simulointi tulee suorittaa täydellisine työkiertoineen. Myös tuotannon 

järjestämisessä on syytä pohtia ja testata eri ratkaisuja. On esimerkiksi tutkittava, miten 

tuotanto järjestyisi, jos moduulit hitsattaisiin valmiiksi jo silloitusasemissa. Tämä vähentäisi 

keskeneräistä tuotantoa ja kappaleiden siirtelyä, mutta kapasiteetti olisi pidentyvien 

työvaiheiden vuoksi heikompi. Toisaalta tällä toimintamallilla voitaisiin hyödyntää nykyisiä 

Motoman-robottiasemia, jos ne varusteltaisiin kappaleenkäsittelyroboteilla.  

 

Kun siirrytään robotisoituun silloittamiseen, syntyy tuotantoon uudenlaisia riskitekijöitä. Jos 

robottijärjestelmään tulee vika, tuotanto pysähtyy takarunkojen silloituksen osalta kokonaan. 

Robottisilloitukseen tarkoitetut hitsauskiinnittimet eivät sovellu manuaaliseen silloittamiseen, 

sillä siinä ei ole tarvittavia vasteita. Kuitenkaan manuaaliseen silloitukseen soveltuvia 
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kiinnittimiä ei ole kannattavaa hankkia varalle, sillä ne olisivat aiemmin esitettyjen 

kustannusarvioiden perusteella hyvin suuri lisäinvestointi. Apuna tähän ongelmaan voisi olla 

aikaisemmin esitetty kahden robottiparin hankkiminen, jolloin toinen pari voisi paikata toista 

mahdollisen vakavan vian aikana. Kahden robottiparin järjestelmällä myös loppuhitsauksen 

yhdistäminen silloitusvaiheeseen muuttuisi huomattavasti kannattavammaksi. Mahdollisia 

vikatilanteita ja niihin reagointeja voi myös olla aiheellista pohtia. 

 

Tuotantoaikoihin voi lisäksi tulla vielä pieniä muutoksia, kun loppuhitsaukselle tehdään 

robottihitsausohjelma. Siihen vaikuttavat kuitenkin vielä ratkaisematta olevat seikat, kuten 

kuinka paljon jo silloitusvaiheessa tullaan hitsaamaan hitsejä lopullisiin mittoihin. 

Silloitustavan voidaan kuitenkin arvioida vaikuttavan varsin vähän loppurobottihitsausaikaan, 

joka ei näin ollen todennäköisesti vaikuta robottisilloitusjärjestelmän kannattavuuden 

arviointiin. 

 

Takamoduulin silloittamisen tutkiminen on jätetty kokonaan tästä työstä pois, mutta myös sen 

perusteellinen tutkiminen ja simulointi on luonnollisesti tehtävä ennen kuin projektia viedään 

seuraavalle asteelle. Myös silloitusjärjestykset on määritettävä. Järjestysten muodostamisen 

perustana on, että silloittamisen jälkeen osat ovat oikeissa kallistuskulmissa ja oikeilla 

paikoillaan. Silloitushitsaus-luvussa (luku 2) esitetyt silloitusjärjestysohjeet toimivat tässä 

apuna.  

 

Etumoduulin kokoamisjärjestyksen osalta on päädytty kokoamaan se niin sanotusti oikeinpäin 

eli aloittaen pohjalle tulevista osista ja edeten ylöspäin. Järjestystä on kuitenkin mahdollisesti 

hienosäädettävä siten, että voidaan paremmin huomioida mahdolliset osien mittavaihtelut ja 

suunnata ne sopiviin kohtiin. Tällaista järjestyksen pohdintaa on tehtävä ainakin etumoduulin 

perälevyn asentamisen ajankohdan osalta. Perälevy on paikoitukseltaan kriittinen osa, sillä 

siitä riippuu etu- ja takamoduulien liittyminen toisiinsa, jolloin levyn on oltava ehdottomasti 

joka suuntaan suorassa ja oikealla paikallaan moduulin poikkileikkauksen suhteen.  
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16.3  Tuotteen jatkokehittäminen 

Tuotteen rakenteen osalta tulisi pyrkiä vähentämään tai poistamaan kokonaan taivutetut osat 

osatarkkuuden parantamiseksi. Taivutukset ovat osatarkkuutta merkittävästi heikentävä ja sitä 

kautta epävarmuutta luova tekijä koko robottisilloitusprojektissa. Suunnitteluosaston kanssa 

onkin jo käyty läpi ajatusta, että pohjakourun sivuille tulevat, yhteensä neljä taivutusta 

sisältävät sivulevyt jaettaisiin omiksi levyiksi taivutusten kohdilta. Näin hitsausta tulee lisää, 

mutta osatarkkuus on todennäköisesti parempi ja näin ollen silloituksen toteutus on robotilla 

helpompaa, eikä hitsauskiinnittimeltä vaadita puristuskykyä vajaiden taivutusten korjaamisen 

varalta. 

 

Osien toleransseja on myös tarpeen tullen tiukennettava ja laser- tai vesisuihkuleikkaamisen 

vaatimista tulisi vakavasti harkita. Toleranssien määritys on erittäin merkittävä asia 

jatkotoimenpiteissä. Osakohtaiset toleranssit on määritettävä kokoonpanon kokonaismittojen 

mukaisesti ja osien epätarkkuudet tulee suunnata siten, että tarkkaa paikoitusta vaativat osat 

voidaan paikoittaa luotettavasti. Suuri osa etumoduulin hitseistä on kuitenkin pienahitsejä, 

jotka sietävät kohtuullisen suuria paikoitusvaihteluita ilman hitsien laadun heikkenemistä. 

 

Etumoduulin rakenteeseen on ehdotettu muutosta myös jalustan asentamisen ja muuhun 

moduuliin hitsaamisen helpottamiseksi. Pyrkimyksenä on, että jalusta voitaisiin laskea suoraan 

paikoilleen ilman moduulin pituussuunnassa tapahtuvaa pujottamista. Rajoitteena voi 

mahdollisesti olla tässä ratkaisussa lujuustekniset seikat. Vastaavanlaisia parannettavia kohtia 

tulisi yrittää löytää tuotannon ja suunnittelun yhteistyöllä, jotta rakenne olisi mahdollisimman 

hyvin robottijärjestelmällä koottavaksi sopiva. Tämän rakenteellisen muutoksen lisäksi 

jalustan alueelta, kuten myös koko moduulista on tarkastettava kaikki pienaliitosten 

reunaetäisyydet, jotta hitseille jää varmasti riittävästi tilaa. Tällä hetkellä mallissa on paikoin 

puutteellisia reunaetäisyyksiä, kuten kuvan 51 esimerkissä. Hitsille jäävä tila on kulman 

kohdalla alle 5 mm.  
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Kuva 51.  Liian alhainen hitsin reunaetäisyys etumoduulissa. 

 

16.4  Laaduntuottotekijät 

Hitsaavassa tuotannossa laatu muodostuu yksittäisten hitsien teknisestä laadusta sekä 

hitsaustoiminnan laadusta. Hyvä laatu saavutetaan varsin yksinkertaisilla toimenpiteillä, jotka 

hitsaavan konepajan on jokapäiväisessä toiminnassaan huomioitava. Näitä toimenpiteitä ovat 

muun muassa valmistus- ja kokoonpanoystävällinen suunnittelu, tarkoituksenmukaiset osa- ja 

railotarkkuudet, oikea materiaalien ja lisäaineiden käsittely ja säilytys, selkeä ohjeistus (WPS) 

sekä laitteiden moitteeton toimivuus. Myös työn ergonomia on oltava hyvällä tasolla. Tehtaan 

layout sekä materiaali- ja tuotevirtaukset on järjestettävä sujuviksi. Itse hitsaustyö tulee tehdä 

kerralla valmiiksi eikä tuotteiden tule viipyä pitkään yhdessä työvaiheessa. Lopuksi valmiin 

tuotteen on vastattava asiakkaan vaatimuksia, jolloin kaikki osapuolet voivat olla tyytyväisiä. 

(Martikainen 2013, s. 5)  

 

Hitsin tekninen laatu viittaa hitsien vaatimuksiin, jotka asettaa joko asiakas tai 

viranomaismääräykset. Tekninen laatu voidaan jakaa neljään kategoriaan: visuaalinen laatu, 

hyvä konepajalaatu, hitsiluokkalaatu sekä metallurginen laatu. Visuaalinen laatu ja hyvä 

konepajalaatu ovat laatutason määritykseltään paikoin epäselviä tulkinnanvaraisuutensa 

vuoksi. Visuaalisesti laadukkaalta hitsiltä odotetaan kuitenkin yleisesti sileätä pintaa ja muuta 

yleistä siisteyttä ilman hiomista tai muuta jälkikäsittelyä. Hyvä konepajalaatu rinnastetaan 
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yleensä hitsiluokkaan C. Periaatteessa se on saavutettavissa normaalilla, vastuullisella 

työskentelyllä. (Martikainen 2013, s. 5) 

 

Hitsiluokkalaatu määrittää puolestaan varsin tarkasti ja yksiselitteisesti hitsin laadun yleisten 

hitsausvirheiden suhteen. Hitsiluokat B, C ja D, joista B on korkein luokka, ovat esitetty 

standardissa SFS-EN ISO 5817. Luokkien välillä on paikoin suuria eroja ja esimerkiksi D-

luokka sallii pieniä pintahuokosia kaikilla ainevahvuuksilla, C-luokka vain yli kolmen 

millimetrin ainevahvuuksilla ja B-luokka ei ollenkaan. (SFS-EN ISO 5817) Standardi EN 

1090 esittää lisäksi hitsiluokan B+, joka sisältää lisävaatimuksia B-luokkaan. Hitsiluokkalaatu 

kattaa yleisien hitsausvirheiden määrät hitsissä, mutta se ei ota kantaa hitsin metallurgiseen 

laatuun. Metallurgiseen laatuun keskittyminen liittyy suomalaiseen konepajateollisuuteen yhä 

enenevissä määrin, kun käytössä on suurlujuusteräksiä sekä muita erikoismateriaaleja, joiden 

hitsaamisella vaikutetaan suuresti materiaaliominaisuuksiin hitsin alueella. Hitsin 

metallurginen laatu varmistetaan menetelmäkokeilla ja niiden perusteella tehtävällä 

hitsausohjeella (WPS), sillä nämä virheet ovat NDT-tarkastuksille (Non Destructive Testing) 

näkymättömissä. Hitsi ja sen ympäristö eivät saa sisältää alueita, joissa esimerkiksi 

rakeenkasvu on liian suurta tai joissa on tapahtunut haitallista suotautumista.  (Martikainen 

2013, s. 5) 

 

Hitsauksen laaduntuotto on prosessiketju, joka alkaa suunnittelutyöstä ja päättyy valmiin 

tuotteen tarkastuksiin. Kaikki työvaiheet ja –prosessit tällä välillä ovat tärkeitä laaduntuoton 

tekijöitä. Laatutasovaatimukset määritetään tuotteen suunnitteluvaiheessa. Vaatimuksiin 

vaikuttavat yrityksen omat käytännöt, asiakkaan vaatimukset sekä erilaiset 

viranomaismääräykset ja standardit. Ennen hitsausta tehtäviin toimenpiteisiin kuuluvat 

oikeanlaisesta materiaalinkäsittelystä huolehtiminen, hitsauksen suunnittelu ja 

hitsausmenetelmän valinta sekä tuotteen esivalmistelut. Hitsausohjeistuksen laatimisella 

lisätään laadun tasaisuutta ja sen laatimisen tärkeyttä ei tule vähätellä. (Martikainen 2013, s. 6) 

 

Työntekijällä on suuri vaikutus saavutettavaan laatuun ennen hitsausta ja hitsauksen aikana. 

Tästä syystä työntekijän on oltava pätevä ja tuntea tehtävänsä ja vastuunsa työssään. 

Työnantajan on puolestaan huolehdittava työntekijöiden viihtyvyydestä ja motivoinnista sekä 
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tarvittaessa pätevöittämisestä. Hitsausvälineiden toimivuus ja niiden sopivuus kyseessä 

olevaan sovelluskohteeseen ovat työntekijöiden ohella avainasemassa ennen hitsausta ja 

hitsauksen aikana. (Martikainen 2013, s. 6-7) 

 

Hitsauksen aikana aiemmin mainittujen tekijöiden lisäksi laaduntuotontekijöitä ovat 

työympäristö ja hitsattava kohde. Hitsattavasta kohteesta on esimerkiksi hallittava mitta- ja 

muodonmuutokset ja huolehdittava hitsien luoksepäästävyydestä. Nykyaikaa ovat 

reaaliaikaiset laadunvarmistusprosessit, kuten adaptiivinen hitsaus, joiden avulla voidaan 

joissain tapauksissa alentaa esimerkiksi hitsauskiinnittimen tai osavalmistuksen 

tarkkuusvaatimuksia. Tuotteen viimeistely, käsittely sekä tarkastukset ovat hitsauksen jälkeisiä 

laaduntuottotekijöitä. Viimeistelyllä annetaan tuotteelle viimeinen silaus esimerkiksi 

hiomisella ja pinnoittamisella. Lopputarkastus toimii varmistuksena siitä, että 

laatuvaatimukset on saavutettu. Itse tarkastus ei tuotteen laatua paranna, mutta sen tekemättä 

jättäminen voi aiheuttaa viallisen tuotteen toimittamisen asiakkaalle. Joissain tapauksissa 

asiakas voi lisäksi vaatia joidenkin hitsien NDT-tarkastuksia. Lopuksi myös valmiin tuotteen 

käsittely ja tuotevirtaus on oltava johdonmukaista. Toimiva laadunhallinta on osaoptimoinnin 

ja kokonaisoptimoinnin yhteistoimintaa, jossa on tärkeää huomata jokaisen yksittäisen 

muutoksen vaikutukset kokonaisuuteen ja näin osata poimia oikeat parannuskohteet. 

(Martikainen 2013, s. 6-7) Kuvassa 52 on esitetty kootusti hitsauksen laaduntuottotekijät. 
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Kuva 52. Hitsauksen laaduntuottotekijät. (Martikainen 2013, s. 6) 

 

Laatukustannukset on jaettavissa helposti ja vaikeasti näkyviin kustannuksiin. Helposti 

tunnistettavia kustannuksia ovat muun muassa asiakkaiden valitukset, takuu- ja 

viivästymiskustannukset, hävikki sekä ylisuuret varastot. Vaikeampaa on havaita ja siten myös 

arvioida kustannuksia esimerkiksi tekemisen tehottomuudelle, kilpailukyvyttömille tuotteille, 

vanhentuneen tekniikan käytölle, moneen kertaan tehdylle työlle tai turhille palavereille. 

Laatukustannusten arviointia vaikeuttaa entisestään se, että useimmiten helposti näkyviä 

kustannuksia on vain noin 2-5 prosenttia laadun kokonaiskustannuksista. (Martikainen 2013, 

s. 3-4) 

 

Laadunpuutteen korjaaminen on aina kalliimpaa, mitä pidemmällä se tuotantoketjussa 

huomataan. Edullisimpia laatukustannuksia ovat laatujärjestelmän luominen ja käyttöönotto. 

Kalliimmaksi tulevat laadunpuutteet, jotka saadaan itse tehtaalla kiinni ennen toimitusta. 

Kalleinta laadunpuutosta ovat ne tapaukset, joissa viallinen tuote on toimitettu asiakkaalle, 
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joka tekee tuotteesta reklamaation. Tämä virhe voi pahimmillaan aiheuttaa asiakassuhteiden 

menettämisiä ja yrityksen maineen tahriintumista. Näiden kolmen kustannustyypin suhde 

voidaan hyvin olettaa olevan 1:10:100. (Martikainen 2013, s. 4) 

 

Laatuun on varsinkin Suomessa panostettava erityisesti, sillä globalisaation myötä markkinat 

ovat yhä helpommin auki halvemman työvoiman maihin. Laadukkuuden lisäksi suomalaisten 

yritysten tulee pystyä tarjoamaan jotain sellaista, jota halvemmat maat eivät pysty tarjoamaan, 

kuten erikoisosaamista, verkostoitumista, tehokasta teknologiaa, toimitusvarmuutta sekä 

luotettavuutta. Laadunhallinnan avuksi kehitettyjä työkaluja on useita erilaisia. Kun todelliset 

laatukustannukset ovat yrityksen liikevaihtoon suhteutettuna noin 5-10 prosenttia (helposti 

havaittavat 2-5 prosenttia), on sopivinta käyttää fokusoituja laatutyökaluja, kuten TWM (Total 

Welding Management) tai Lean. Jos todelliset laatukustannukset ovat liikevaihtoon 

suhteutettuna 10-25 prosenttia (helposti havaittavat 5-10 prosenttia), on kokonaisuuteen 

keskittyvät järjestelmätyyppiset käsittelyt toimivampia ratkaisuja. Tällaisia järjestelmiä ovat 

muun muassa EN ISO 9001 ja EN ISO 3834. Jos laatukustannukset ovat tästä korkeammat, on 

yrityksessä tehtävä suurempia muutoksia, kuten uudistaa tuoterakennetta ja keskittyä 

tarkemmin omalle osaamisalueelle. (Martikainen 2013, s. 5) 
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17 YHTEENVETO 

 

Tässä diplomityössä tutkittiin John Deere 1010 FT4-kuormakoneen takarungon etumoduulin 

silloitushitsauksen robotisointia. Lähtökohtaisesti oli tarkoitus tutkia, mitä vaikutuksia 

tuotantoon robotisoinnilla olisi ja miten se olisi käytännössä toteutettavissa. Lisäksi tutkittiin, 

minkälaisia vaatimuksia robotisointi asettaa silloitettavalle tuotteelle. Etumoduulin 

rakenteeseen saatiin aikaan muutamia robottisilloittamista helpottavia muutoksia. Etuna työn 

tekemisen ajankohdassa oli, että takarunko on vielä suunnittelussa, jolloin siihen on helppo 

tehdä rakenteellisia muutoksia. Haittana puolestaan se, ettei tällä hetkellä ole mahdollisuuksia 

edetä käytännön asteelle ja siitä johtuen myöhemmin ratkaistavaksi jää vielä useita tärkeitä 

asioita. 

 

Robotisoitu silloittaminen tapahtuu järjestelmällä, jossa toimivat yhdessä kappaleenkäsittely- 

sekä hitsausrobotti. Robotit liikkuvat lattiatasossa yhteisellä lineaariradalla. 

Kappaleenkäsittelylaitteistona käytetään etu- ja takamoduuleille omia grillityyppisiä 

pyörityslaitteita ja jalustalle sekä lisäosille omaa kaksiakselista paikoituspöytää. 

Pyörityslaitteissa on moduuleille hitsauskiinnittimet. Osatelineet tuodaan toiselle puolelle 

rataa, mistä kappaleenkäsittelyrobotti hakee osat ja asettaa sekä pitelee osia paikoillaan 

hitsauskiinnittimessä silloituksen ajan. Hitsauskiinnittimiä on kutakin moduulia kohti kolme 

siten, että suurimman volyymin omaavat tuotteet voidaan tehdä samoilla kiinnittimillä vasteita 

muuttamalla ja muut puolestaan omilla kiinnittimillään. Merkittävä osa järjestelmää on 

konenäköjärjestelmä, jota käytetään osien paikoituksessa ja niiden mittauksessa. 

 

Uuden etumoduulin manuaaliselle silloittamiselle oli jo ennen tätä työtä tehty alustavia 

työaika-arvioita. Robotisoidun silloittamisen työaikoja arvioitiin laskennallisesti ja verrattiin 

manuaalisen työn aikoihin. Arvioiden mukaan robotisoidusti etumoduulin silloitus kestää 1,73 

tuntia ja manuaalinen 6,38 tuntia. Koko takarungon valmistamiseen arvioidaan tarvittavan 

robotisoidusti 9,46 työtuntia ja manuaalisesti 18,8 työtuntia. Nämä ajat sisältävät silloituksen, 

moduulien yhdistämisen sekä loppuhitsauksen robotilla. Näin ollen jo pelkän uuden 

valmistusystävällisemmän rungon tuotantoon ottaminen säästää x työtuntia ja robotisointi x + 

9 työtuntia nykytilanteeseen nähden. Oleellinen seikka manuaalista ja robotisoitua tuotantoa 
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vertailtaessa on, että manuaalisella työskentelyllä kahdeksan tunnin työpäivän kesto on 

työajan osalta vain 6,6 tuntia pakollisten taukojen vuoksi, kun robotilla työskentelyä on koko 

kahdeksan tuntia.  

 

Tuotteen valmistusystävällisyyden ja tuotannon tehostumisen ansiosta silloitushitsauksen 

robotisoinnilla saavutetaan laskelmien mukaan 453 600 euron vuosittaiset kustannussäästöt ja 

samalla pystytään vapauttamaan resursseja muuhun käyttöön. Robottijärjestelmän sijoituksen 

suuruus on robottitoimittajien kyselyihin perustuen noin 645 000 euroa. Järjestelmän 

kannattavuutta tutkittaessa huomioitiin säästöt, korot ja huoltokustannukset. Kannattavuuden 

kriteereistä tärkein oli pääoman tuottoprosentti. Tämän lisäksi myös sijoituksen 

takaisinmaksuajan täytyi myös olla siedettävällä tasolla. Saavutettavien säästöjen avulla 

robottisijoituksen pääoman tuottoprosentti oli nykyarvomenetelmällä laskettuna 50,7 

prosenttia, joka on erinomainen lukema. Takaisinmaksuajaksi muodostui 2,9 vuotta. 

Sijoitukselle tehdystä herkkyysanalyysistä kävi ilmi, että sijoitusta voidaan tuntuvasti 

kasvattaa sijoituksen yhä ollessa kannattava, vaikka säästötkään eivät olisi arvioitujen 

suuruisia. 

 

Robottijärjestelmälle tehdyssä alustavassa simuloinnissa testattiin robottien ulottuvuutta 

etumoduulin kokoamisessa. Simuloinnin perusteella ei ollut nähtävissä esteitä järjestelmän 

toimivuudelle ulottuvuuden osalta eikä esimerkiksi hitsausrobotin siirtäminen gantry-asemaan 

näyttänyt olevan tarpeellista. Ratkaistavaksi jää kuitenkin vielä kappaleenkäsittelyrobotin 

tarraimen toiminta sekä lopullinen hitsauskiinnittimen rakenne. Todennäköisimpänä 

tarrainvaihtoehtona pidetään puomityyppistä magneettitarrainta, jossa yhdellä sivulla on useita 

magneetteja ja päissä yksittäiset magneetit pienempien kappaleiden nostoa varten.  

 

Jatkossa täytyy projektin etenemiseksi tehdä vielä täydelliset tuotantosimulaatiot 

työkiertoineen. Suurimpia haasteita koetaan olevan kappaleenkäsittelyrobotin tarraimen sekä 

konenäön toteuttamisen kanssa. Tuotteen rakennetta on edelleen tutkittava ja muokattava 

paremmin robottisilloittamiseen sopivaksi. Myös tässä työssä kokonaan ulkopuolelle jätetylle 

takamoduulille on suoritettava täydelliset simulaatiot. Lopullisen solun simuloinnin 

yhteydessä on suunniteltava myös lopulliset hitsauskiinnittimet. 
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