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Tässä kandidaatintyössä tutkitaan, mikä informaatio on olennaista, kun suunnitellaan ja 

valmistetaan robottihitsauksen avulla kappeleita. Työssä tutkitaan myös, onko mahdollista 

kuljettaa informaatiota 3D-mallien mukana suunnittelusta valmistukseen niin, että siitä olisi 

hyötyä hitsauksen simulaatio ohjelmassa.  

 

Olennaista informaatiota tutkittiin kirjallisuuden ja etenkin standardien avulla. Informaation 

kuljettamista mallin mukana tutkittiin etsimällä kirjallisuudesta keinoja ja testaamalla 

erilaisia menetelmiä, joilla lisätä informaatiota malliin. tutkittiin myös eri tiedostomuotojen 

vaikutusta informaation kulkuun  

 

Tulokseksi saatiin, että vain mallin dimensioihin sisältyvä informaatio kulkeutui mallin 

mukana simulointiohjelmaan ja STEP 242 tiedostomuodolla oli mahdollista tuoda fyysinen 

hitsi mallin mukana, mikä ei ollut mahdollista muiden tiedostomuotojen kanssa. 

Olennaiseksi informaatioksi todettiin, että kaikki informaatio, joka vaikuttaa robotin 

liikkeisiin on olennaista ja perinteinen hitsausinformaatio on olennaista valmistuksessa.  

 

Johtopäätös työstä on, että nykyisillä 3D-mallien tiedostomuodoilla ei ole mahdollista 

kuljettaa lisäinformaatiota mallin dimensioiden lisäksi. Tämä voi kuitenkin muuttua 

tiedostomuotojen kehittyessä. Ei myöskään ole mahdotonta, että tämänhetkisiin 3D-mallien 

tiedostoihin voisi lisätä valmistusinformaatiota jollain keinolla niin, että informaatio kulkisi 

simulaatio ohjelmaan mallin mukana. 
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In this bachelor’s thesis, it was studied what information is important when designing and 

manufacturing objects with robotic welding and how to transfer information from design to 

manufacturing and in this case to a simulation program with the help of 3D models.  

 

Information related to what information is important in manufacturing was researched from 

literature and is mostly based on standards. Information transfer with 3D models was 

researched by reading literature and testing different ways to add information to the models 

and testing the differences of file formats. 

 

The result was that only the dimensions of the 3D model can be transferred to the simulation 

program, but nothing else. it is not possible to transfer any information besides There were 

not many differences with any file format, the only exception was STEP 242 file format, 

because it was able to transfer a weld. The important information in manufacturing is the 

information related to the movements of the welding robot and basic welding information. 

 

In conclusion it is not possible to transfer any information besides the model dimensions 

through 3D models now, but it could be possible someday. Possibility exists that there is a 

way to transfer information in some way through the 3D model file format.  
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LYHENNELUETTELO  

 

 

DigRob Digitalisoitu robottihitsaus vaativiin sovelluksiin 

WPS Welding Procedure Specification, hitsausohje 

pWPS Standard Welding Procedure Specifications, alustava hitsausohje 

WPQR  Welding Procedure Qualification Record, hitsausohjeen hyväksymispöytäkirja 
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1 JOHDANTO  

 

 

Tämä kandidaatintyö tulee osaksi DigRob – Digitalisoitu robottihitsaus vaativiin 

sovelluksiin projektia, jonka tavoitteena on uudistaa Suomen valmistavaa kone- ja 

metallisteollisuutta tulevaisuuden markkinoille. Tässä työssä tutkitaan erilaisia tapoja tuoda 

informaatiota ennen hitsausta olevaan simulointi ohjelmaan näin vähentäen inhimillisiä 

virheitä ja samalla yksinkertaistaen hitsausta, niin että se on mahdollisimman pitkälle 

automatisoitua.  

 

1.1 Tutkimusongelma ja kysymykset 

Tutkimusongelmana on tutkia ja selvittää mitä kaikkea informaatiota voidaan tuoda 3D-

mallin mukana simulointiohjelmaan ja miten se onnistuu. Työn tavoitteena on vastata 

kysymyksiin, ”Mitä hitsaukseen liittyvää valmistusinformaatiota olisi olennaista saada 

simulointiohjelmaan?”, ”Mitä hitsausinformaatiota voidaan tuoda simulointiohjelmaan?” ja 

”Miten hitsausinformaatiota saadaan simulointiohjelmaan?”.  

 

1.2  Rajauksia  

Tutkimuksessa käytetään ohjelmia, jotka ovat käytössä hitsauslaboratoriossa, eli 

mallinnuksessa käytettävä ohjelma on Solid Works ja simulointiohjelma on Delfoi Robotics. 

Työssä tutkitaan vain yhtä hitsausprosessia MIG/MAG-hitsausta, sillä hitsauslaboratorion 

hitsausrobotti on varustettu MIG/MAG-hitsausvarustuksella. Työssä käsitellään pelkkää 

hitsaamista, joten jälkikäsittely ja esikäsittely jäävät pois. Rajauksena työssä toimii tällä 

hetkellä Covid-19-viruksesta johtuva karanteeni, joka estää pääsyn kouluun, 

hitsauslaboratorioon ja kirjastoihin.  

  

1.3 Metodiikkaa  

Tutkimusmenetelmänä työssä toimii tiedon etsiminen internetistä, sekä tutkiminen muista 

töistä tähän aiheeseen liittyen. Työssä tutkitaan myös, mikä on olennaista 

valmistusinformaatiota, etsimällä internetistä ja kirjallisuudesta tietoa.  Tämän lisäksi työssä 

tehdään 3D-malleja ja tutkitaan Solid Works ohjelmassa olevia tapoja lisätä informaatiota 

testaamalla ja internetistä etsimällä.  
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1.4 Tavoitteet  

Työn tavoitteena on saada selville, onko mallien avulla mahdollista tuoda mallin lisäksi 

enemmän informaatiota hitsauksen simulointiohjelmaan ja jos on niin miten. Tämä 

mahdollisesti helpottaisi hitsaajien työtä, sillä hitsaajat näkisivät suoraan mallista tarvittavat 

parametrit, jotta hitsausohjelma saadaan luotua helposti.  Tämä voisi luoda myös 

mahdollisuuden automaatioon, jos saadaan tuotua informaatiota, jonka avulla esimerkiksi 

simulointiohjelma loisi automaattisesti hitsausparametrit sisältävän hitsausohjelman pelkän 

mallin perusteella. Tavoitteena on myös selvittää, mikä tieto on olennaista valmistuksessa. 
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2 MENETELMÄT / KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

 

Automatisointi on yleistynyt runsaasti teollisuudessa robotiikan muodossa, ja on huomattu, 

että hyvin moni muukin asia voidaan automatisoida etenkin ohjelmistopuolella. On alettu 

miettimään, että mallinnus ja koneistus saattaisi olla hyödyllistä yhdistää jotenkin. Nykyään 

on mahdollista sisällyttää malliin esimerkiksi hitsausmerkki, joten seuraava askel olisi tutkia 

tapoja, joilla voitaisiin automatisoida esimerkiksi robotille ohjelman luominen mallin avulla. 

(International Organization for Standardization, 2014) Toiveena olisi, että mallissa olisi 

suoraan mahdollista ilmaista ohjeet esimerkiksi siitä, minne reikä porataan, jolloin moderni 

CNC-kone pystyisi luomaan itse osan ohjelmasta. Työssäni haluan tutkia tätä asiaa 

hitsauksen näkökulmasta, ja tutkia mitä hitsaukseen liittyvää informaatiota on mahdollista 

tuoda mallin mukana. 

 

Työssä käsitellään hitsausta ja etenkin MIG/MAG-hitsausta, sekä paneudutaan 

hitsausohjeisiin (WPS). Näin voidaan arvioida, mikä tieto on olennaisinta 

hitsausoperaattorille, joka suunnittelee ja luo robottihitsausohjelman kappaleelle, jonka pitää 

suunnitella hitsausohjelma kappaleelle. Työssä tutkitaan, kuinka informaatiota voidaan 

lisätä malliin ja tuoda sitä mallin mukana, sekä vertaillaan eri tiedostomuotojen ja mallien 

avulla, kuinka hyvin informaatiota saadaan tuotua simulointiohjelmaan.  

 

Työn tulokset saadaan vertailemalla perinteistä mallia muokattuun malliin. Saadaanko 

malliin lisättyä jotain näkyvää informaatiota mallinnusvaiheessa? Saadaanko mallin mukana 

vietyä jotain informaatiota simulointiohjelmaan, joka ei tule normaalin mallin mukana? 

Saadaanko jollain tiedostomuodolla tuotua enemmän tai paremmin informaatiota kuin 

jollain toisella tiedostomuodolla? 

 

2.1 Hitsaus – MIG/MAG  

Työhön liittyy olennaisesti hitsaus, joten on tärkeää ymmärtää hitsauksesta perusteet. 

Hitsaus tarkoittaa prosessia, jossa korkean lämpötilan avulla sulatetaan kaksi osaa yhteen 

hyödyntäen lisäainetta. Hitsauksen käytännöllisyys on tajuttu ja erilaisia hitsausprosesseja 

on syntynyt vuosien myötä useita ja nykyään onkin olemassa kymmeniä erilaisia 

hitsausmenetelmiä ja hitsejä on lähes kaikkialla. (Norberto, Altino & Gunnar 2006, 7-13 s.) 
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Työssä tutkitaan MIG/MAG-hitsausta, sillä hitsauslaboratorion hitsausrobotti on varustettu 

MIG/MAG-hitsausvarustuksella. MIG/MAG-hitsaus toimii niin, että virtasuuttimen kautta 

syötetään lisäainelankaa, ja lankaan kytketään hitsausvirta. Kun lanka on tarpeeksi lähellä 

kappaletta, syntyy valokaari, joka nostaa lämmön hyvin korkeaksi, jolloin lisäainelanka 

alkaa sulaa kappaleeseen näin muodostaen hitsin. Kuvassa 1 esitetty MIG/MAG-hitsauksen 

periaate. MIG/MAG-hitsaamisessa käytetään suojakaasuja suojaamaan hitsiä ilman ja typen 

haitallisilta vaikutuksilta. Muutoin ne saattavat reagoida hitsin kanssa jättäen hitsiin 

esimerkiksi huokosia, jotka tekevät hitsistä huonolaatuisemman. (Norberto et al. 2006, 36-

44 s.) 

 

 

Kuva 1 MIG/MAG-hitsausprosessin toiminta (Norberto et al. 2006, 37 s.) 

 

MIG/MAG-hitsaus on parhaita hitsaustapoja automatisointiin, sillä se toimii tasavirralla, 

mikä helpottaa hitsaajan työtä. Nykyään on myös mahdollista käyttää vaihtovirtaa, jos sille 

on tarvetta. On myös tasainen lisäainelangan syöttö, joka mukautuu hyvin eri etäisyyksiin. 

Tiivistettynä MIG/MAG-hitsaus mukautuu hyvin tilanteeseen, jotta hitsi olisi 

mahdollisimman tasainen, sekä se sopii lähes kaikille metalleilla ja metalliseoksille. 

Hitseihin syntyy vain vähän kuonaa, mutta kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin 
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esimerkiksi puikkohitsauksessa. Yleisesti siis MIG/MAG-hitsaus sopii lähes kaikille 

materiaaleille ja sillä pystytään tekemään hyvinkin monipuolisia ja laadukkaita hitsejä 

nopeasti ja helposti. (Norberto et al. 2006, 36-44 s.) 

 

2.2 WPS  

WPS (Welding Procedure Specification) on hitsauksessa käytettävä hitsausohje. WPS on 

siis asiakirja, joka sisältää tarvittavan informaation hitsauksen toteuttamiseen ja kuvassa 2 

on esimerkki, miltä WPS voi näyttää. WPS perustuu standardiin SFS-EN ISO 15607 

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille, ja sen tarkoituksena on tehdä hitsauksesta 

tarkasti määritelty prosessi, joka voidaan toistaa niin, että sen tulokset ovat ennustettavissa. 

Kun hitsauksen suunnittelu ja valmistus perustuu standardiin, niin sen laatu voidaan taata. 

Eri hitsausmenetelmille löytyy omia spesifejä WPS standardeja ja työssäni käsittelen 

kaarihitsausta, joten työssä käytetty WPS perustuu SFS-EN ISO 15609-1 Hitsausohjeet ja 

niiden hyväksyntä metalleille. Hitsausohjeet. OSA 1: kaarihitsaus standardiin. (SFS-EN ISO 

15607: 2019, 5) 

 

WPS ei kuitenkaan synny ihan tyhjästä vaan se pitää aluksi kehittää. WPS on siis valmis 

dokumentti, jossa on arvot, joilla saadaan tavoiteltu hitsi, mutta ennen sitä nämä arvot on 

pitänyt selvittää ja varmistaa niiden laatu ja kestävyys. Aluksi on luotava alustava 

hitsausohje pWPS (pre welding procedure specification), joka sisältää kaikki hitsauksessa 

tarvittavat parametrit. Tämän jälkeen luodaan testikappale pWPS:n laitetuilla arvoilla ja 

testataan, että kappale täyttää esimerkiksi asiakkaan vaatimukset. Lopuksi testien perusteella 

luodaan hyväksymispöytäkirja WPQR (Welding Procedure Qualification Record), joka 

sisältää kaikki tulokset ja muuttujat, joiden perusteella luodaan pätevyysalue WPS:lle ja näin 

syntyy valmis WPS. (SFS-EN ISO 15607 et al. 2019, 7-10) 
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Kuva 2 LUT:lla täytetty WPS hitsausohje 



13 

 

 

2.3 Olennaiset hitsaustiedot  

Työn yksi tavoitteista on miettiä, mikä informaatiota on olennaista liittää 

suunnitteludokumentaatioon, jotta hitsaus voidaan tehdä tehokkaasti ja virheettömästi. Työ 

käsittelee tilannetta, jossa informaatio kulkee suunnittelusta valmistukseen 

hitsausoperaattorille, joka tekee hitsausohjelman hitsausrobotille simulointiohjelmistossa 

kappaleen 3D-mallin pohjalta. Lopuksi operaattori lataa ohjelman robottiasemaan, jossa 

ohjelma suoritetaan aidolle kappaleelle. Työssä hyödynnän Standardin SFS-EN ISO 15609-

1 Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hitsausohjeet. OSA 1: kaarihitsaus 

standardiin, tarjoamaa hitsausohjetta kaasukaari hitsauksesta. Työssä mietitään vain itse 

hitsaukselle olennaisia parametrejä, joten alku- ja loppukäsittelyyn liittyvät arvot jäävät pois.  

 

Simuloinnissa on tärkeintä tietää kuinka hitsausrobotti tulee liikkumaan. Sitä varten on syytä 

olla tarkka malli hitsattavasta kappaleesta ja sen sijainnista hitsattavalla alustalla. Jotta 

voidaan luoda hitsaukseen liittyvät liikkeet, on olennaista tietää hitsien sijainti, liitosmuoto, 

a-mitta, hitsin pituus, hitsausnopeus, amplitudi, taajuus, reunapysähdysaika, suutinetäisyys, 

hitsaimen kulma, hitsausasento ja hitsausjärjestys. Näillä tiedoilla pitäisi pystyä 

päättelemään hitsausrobotin liikkeitä ja luomaan toimiva hitsausohjelma. (SFS-EN ISO 

15609-1: 2019, 7-11) 

 

Hitsausta varten on tiedettävä itse hitsaukseen liittyvät arvot ja hitsauksessa käytettävät 

välineet, jotta saadaan luotua halutunlainen hitsi. On siis olennaista tietää 

aineensiirtymismuoto, hitsiaine, lisäainelanka ja sen koko, virta, jännite, napaisuus, 

lämmöntuonti, suojakaasu ja sen virtausnopeus. Yleisesti hitsaajan on hyvä tietää perusaine 

ja kappaleen kiinnitys. (SFS-EN ISO 15609-1 et al. 2019, 7-11) 

 

2.4 Hitsausmerkinnät  

Hitsausmerkintöjen avulla ilmaistaan informaatiota kappaleeseen tulevasta hitsistä, ja sitä 

voidaan käyttää myös juotosten kanssa. Hitsausmerkkien avulla on mahdollista ilmaista 

hitsin sijainti, hitsityyppi, aineenpaksuus, hitsin pituus, hitsin laatu, pintakäsittely, 

hitsausaineet sekä testausmääritykset. Hitsausmerkeillä voidaan siis ilmaista hyvin helposti 

todella paljon olennaista informaatiota lyhyesti ja selkeästi. Työssä käytetään 

hitsausmerkinnöistä standardia SFS-EN ISO 2553 Hitsaus ja sen lähiprosessit. 

Piirustusmerkinnät. Hitsausliitokset. (SFS-EN ISO 2553: 2019, 7-10) 
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Työssä ei tule olemaan tarvetta kovin monimutkaisille hitseille, joten voidaan käyttää kuvan 

3 mukaista yksittäistä merkintäviivaa, mutta jos halutaan tehdä useita hitsejä samaan 

kohtaan, niin voidaan käyttää useita merkintäviivoja. Työssä käytettyyn hitsausmerkkiin 

sisältyy siis viitenuoli, merkintäviiva ja haarukka. Viitenuoli osoittaa tulevan hitsin sijainnin. 

Merkintäviiva sisältää tiedon hitsistä, eli pituuden, tyypin, laadun jne. Haarukka ei ole 

pakollinen, mutta sitä käytetään, kun halutaan ilmoittaa käytettävä standardi tai muuta 

huomioon otettavaa lisätietoa hitsistä. (SFS-EN ISO 2553 et al. 2019, 7-10) 

 

 

Kuva 3 Standardin mukainen hitsin merkintä (SFS-EN ISO 2553 et al. 2019, 10) 

 

Työssä käytetään hitsausmerkintää osoittamaan hitsin sijainnin ja mitat. Esimerkit ovat 

kuvaannollisia ja niiden avulla selvitetään informaation siirtyminen suunnittelusta 

valmistustietoihin. Ensimmäisessä mallissa oleva hitsausmerkki näkyy kuvassa 4 ja siinä 

käytetään a-mitan arvona 2.5 millimetriä. Kuvassa 4 näkyvä kolmio ilmaisee hitsityypin, 

joka on tässä tapauksessa pienahitsi. Kuvassa 4 oleva kolmas arvo ilmaisee hitsin pituuden, 

joka on 120 millimetriä. Kuvasta 5 voi katsoa mallin 2 hitsausmerkin, jossa hitsin koko on 

sama 2.5 millimetriä, mutta hitsityyppi on v-hitsi ja hitsin pituus on 200 millimetriä. Arvojen 

sijainti merkintäviivan yläpuolella tarkoittaa, että hitsi tulee samalle puolelle.  
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Kuva 4 Mallin 1 hitsausmerkintä 

 

 

Kuva 5 Mallin 2 hitsausmerkintä 

 

2.5 Mallinnus ja simulointi 

Työssä tapahtuva mallinnus tapahtuu aiemmin mainitulla Solid Works ohjelmistolla. Ennen 

mallinnusta oli olennaista miettiä, kuinka monta mallia on syytä tehdä, jotta saadaan 

luotettavia tuloksia. Tehtyjen tarkastelujen avulla selvisi, että ohjelmassa on mahdollista 

luoda hitsi malliin kahdella eri tavalla ja ero hitsityyppien välillä tulee hitsausmerkin kautta. 

Päädyttiin tulokseen, että kaksi erilaista mallia riittää ja mallien on tarkoitus erota toisistaan 

niin, että tuloksista nähdään ohjelmassa luotavien hitsien ero ja hitsausmerkkien ero. Aluksi 

luotiin mallit, joissa ei ollut mitään informaatiota ja varmistettiin, että ne toimivat 

simulointiohjelmassa halutulla tavalla ja hitsit saadaan luotua. Kun tämä oli tehty, pystyttiin 

keskittymään informaation lisäämiseen. Työssä käytettyjen mallien idea on olla 

mahdollisimman yksinkertaisia, jotta tulosten luku on helppoa ja selkeää.  

 

Malleihin informaation lisääminen alkoi hitsien lisäämisellä. Malliin 1 tehtiin weld beads 

ominaisuudella pienahitsi viitteen (Dassault systemes, 2020) mukaan. Malliin 2 tehtiin fillet 

beads ominaisuudella v-hitsi viitteen (Dassault systemes, 2020) mukaan. Kuvassa 6 on 

esitetty malli 1 ja kuvassa 7 on esitetty malli 2. Malleihin luotiin hitsien mukaiset 

hitsausmerkit.  
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Kuva 6 Malli 1, jossa on hitsausmerkki osoittamassa tulevan pienahitsin paikan 

 

 
Kuva 7 Malli 2, jossa on hitsausmerkki osoittamassa tulevan v-hitsin paikan 

 

Pelkkä hitsien lisääminen ei kuitenkaan riitä, koska tavoitteena oli antaa runsaammin 

valmistusinformaatiota ja mahdollisesti sisällyttää WPS-ohjeet malliin. Weld folder-

kansiosta pysytään tarkastelemaan malliin luotuja hitsejä ja avaamaan properties-välilehden. 

Properties-välilehdellä pystytään kirjoittamaan materiaali, hitsityyppi, hitsipalkojen määrä 

ja hitsausnopeus, sekä sieltä voidaan katsoa arvioita esimerkiksi syntyvän hitsin massasta. 

Properties-välilehteen kirjoitettiin materiaaliksi teräs, hitsityypiksi pienahitsi ensimmäiselle 
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mallille ja v-hitsi toiselle mallille, hitsipalkojen määräksi kaksi ja ajaksi 15 sekuntia. 

Huomattiin, että on mahdollista luoda kommentteja malliin, joten lähdettiin miettimään, 

onko mahdollista tuoda informaatiota simulointiin niiden avulla. Molemmille malleille 

kirjoitettiin samat kommentit ja kommentit kirjoitettiin erikseen hitsille ja hitsin kansiolle. 

Hitsiin liittyvään kommenttiin laitettiin, että virta on 250 ampeeria ja hitsi kansion 

kommenttiin kirjoitettiin, että jännite on 28 volttia. Yksi vaihtoehto oli selvittää, onko 

mahdollista kirjoittaa itse tiedostoon informaatiota, joka siirtyisi simulaatioon. Tämä 

todettiin laajuudeltaan liian työlääksi testata kandidaatintyössä, joten se jätettiin 

myöhempiin selvitystöihin. 

 

Simulointiosuus tapahtuu työssä Delfoi Robotics simulointiohjelmalla. Ohjelman ideana on 

pystyä simuloimaan hitsausta ja näin varmistaa ohjelman toimivuus ja turvallisuus. 

Ohjelmalla voidaan luoda varsinainen robottiohjelma hitsausrobotille. Työssä käytetään 

valmista kuvan 8 mukaista työasema, jonka avulla voidaan testata ohjelman luomista 

kappaleelle. Ideana työssä on siis tuoda malleja kyseiseen ohjelmaan ja tutkia, että antaako 

malli hitsausohjelmaa luotaessa valmiita parametreja kuten ”hitsausaikaa” tai ”hitsaus 

kulma” tai tuleeko mallin mukana ohjeet siitä, mitä näiden parametrien tulisi olla.  

 

 

Kuva 8 Simulointiohjelmassa käytetty valmis hitsausasema 
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2.6 STEP 242 ja muut tiedostomuodot 

Yksi tapa, jolla työssä tavoitellaan tuloksia, on testata ja vertailla eri tiedostomuotoja, jotka 

ovat yhteensopivia Solid Worksin ja Delfoi Roboticsin välillä. Jokainen tiedostomuoto 

säilöö tietoa eri tavalla, joten on mahdollista, että jokin tiedostomuoto säilöö tai sisältää 

enemmän tietoa kuin jokin toinen. Tällöin on mahdollista, että jokin informaatio kulkeutuu 

vain jollain tietyllä tiedostomuodolla. Tuloksissa olevasta Taulukosta 1 voidaan nähdä 

kaikki käytetyt tiedostomuodot.   

Yksi erityisen potentiaalinen tiedostomuoto on STEP 242, sillä se on suhteellisen uusi 

tiedostomuoto. Kuvasta 9 voi nähdä esimerkin, miltä tiedosto näyttää tekstimuotoon 

muutettuna. Erikoisen tästä tiedostomuodosta tekee se, että esimerkiksi koneistuksessa 

siihen pystytään sisällyttämään sellaista informaatiota, mitä muilla tiedostomuodoilla ei ole 

mahdollista sisällyttää. Modernille CNC-koneelle pystytään mallin mukaan välittämään 

tiedot, mihin esimerkiksi tehdään poraus ja ohjelman luominen voidaan tehdä valmiiksi 

ilman ihmistä. (International Organization for Standardization et al. 2014) 

 

 

Kuva 9 Esimerkki STEP 242 tiedostosta tekstimuotona 
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3 TULOKSET 

 

 

Tulokset työhön saatiin tutkimalla tapoja lisätä malliin informaatiota ja sen onnistumista 

vertailemalla kahta samanlaista mallia, joista toiseen oli lisätty informaatiota ja toiseen ei. 

Ensimmäinen malli tallennettiin jokaisella mahdollisella tiedostomuodolla, joka oli 

yhteensopiva Solid Worksin ja Delfoi Roboticsin välillä, jotta pystyttiin vertailemaan 

mahdollisia eroja eri tiedostomuotojen välillä. Malleja oli kaksi kappaletta, jotta voitiin 

nähdä ero Solid Worksissa olevien hitsin luomistapojen välillä.   

 

Mallit vietiin simulointiohjelmaan ja katsottiin, oliko informaatio välittynyt mallien mukana, 

niin että se auttaisi hitsausohjelman luomista millään tavalla. Vertailemalla malleja saatiin 

kuitenkin hieman lannistavia tuloksia. Selvisi, että malleihin lisätyt kommentit eivät olleet 

siirtyneet simulointiin yhdelläkään tiedostomuodolla. Myöskään informaatio, joka oli lisätty 

weld folder kansiossa oleviin hitseihin property-valikosta, eivät olleet siirtyneet simulointiin 

millään tiedostomuodolla.  

 

Positiiviseksi tulokseksi saatiin kuitenkin, että STEP 242 tiedostomuodolla malliin oli 

syntynyt valmis hitsi. Malliin 1 syntynyt hitsi on nähtävistä kuvasta 10 ja malliin 2 syntynyt 

hitsi on nähtävissä kuvasta 11. Ongelmaksi tästä kuitenkin ilmeni, että hitsi oli fyysisesti 

kappaleessa ja kuvasta 12 voi nähdä, kuinka hitsin ollessa liian iso hitsausohjelman luominen 

on mahdotonta. 

 

 

Kuva 10 Malli 1, ja siihen syntynyt hitsi simulointiohjelmassa  
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Kuva 11 Malli 2, ja siihen syntynyt hitsi simulointiohjelmassa  

 

 

Kuva 12 Malli 1, johon on laitettu liian iso hitsi demonstroimaan, kuinka se vaikuttaa 

ohjelman luomiseen 

 

Testattiin myös, että mitä tapahtuu, jos tuo mallin, jossa on pelkkä hitsausmerkki, mutta 

siihen ei ole luotu mallinnusvaiheessa hitsiä. Selvisi, että hitsausmerkillä ei ollut mallissa 

merkitystä, koska pelkän hitsausmerkin avulla malliin ei syntynyt hitsiä, vaan hitsi piti luoda 

erikseen Solid Worksissa ja silloin hitsausmerkin pystyi jopa jättämään pois  

 

Eri tiedostomuodoista ei ilmenny kovin paljon eroja. Perinteinen mallin tuominen onnistui 

lähes kaikilla tiedostomuodoilla paitsi VRML ja VDFAS tiedostomuodoilla, ja on 

mahdollista, että se johtuu jostain satunnaisesta ongelmasta. Tuloksista pystyy toteamaan, 

että STEP 242 eroaa kuitenkin muista tiedostomuodoista, sillä sen avulla sai tuotua hitsin, 

joka oli halutun kokoinen. Taulukosta 1 on mahdollista lukea kaikki käytetyt tiedostomuodot 

ja niiden tulokset.  
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Taulukko 1 Näyttää käytetyt tiedostotyypit ja niiden onnistumisen tiedonsiirrossa 

 

Huonojen tulosten takia lähdettiin tutkimaan hieman tarkemmin, miksi informaatio ei kulje  

mallien mukana. Todettiin, että syynä olivat tiedostot ja lähdettiin tutkimaan tarkemmin, 

mitä tiedostot sisältävät avaamalla ne notepadissa. Kaikki tiedostot eivät olleet luettavissa. 

Luettavia tiedostoja tarkastelemalla pystyi päättelemään, mitä niiden sisällä oleva 

informaatiota tarkoitti ja mikä informaatio siirtyi. Yksikään tiedosto ei ollut tallentanut 

kommentteja eikä weld folder kansiossa olleita propertyjä minnekään päin tiedostoja. Lähes 

jokaisesta tiedostosta löytyi ainoastaan mallin dimensiot ja sijainti, mutta STEP 242 

tiedostosta löytyi hieman enemmän, sillä se loi oikeasti hitsimerkin mukaisen hitsin mallin 

dimensioihin, mutta ei oikeastaan muuta. 

 

Loppujen lopuksi voidaan sanoa, että työn alussa asetettuihin tutkimuskysymyksiin saatiin 

vastattua vain kohtalaisesti. Olennaiset parametrit valmistuksessa ovat parametrit, jotka 

vaikuttavat robotin liikkumiseen ja perinteiset hitsauksessa vaikuttavat parametrit. Selvisi, 

että simulointiohjelmaan ei pysty tuomaan mallin lisäksi oikein mitään 

valmistusinformaatiota. Ei myöskään selvinnyt mitään erityistä tapaa tuoda informaatiota 

simulointiohjelmaan, mutta STEP 242 tiedostomuoto osoittautui potentiaaliseksi tavaksi 

siirtää valmistusinformaatiota.  

 

Tiedostomuodot Malli Hitsi 

Catia graphics (.cgr) Kyllä Ei 

ACIS (.sat) Kyllä Ei 

Part (.sldprt) Kyllä Ei 

Parasolid (.x_t) Kyllä Ei 

Parasolid binary (.x_b) Kyllä Ei 

STEP AP 203 (.step) Kyllä Ei 

STEP AP 214 (.step) Kyllä Ei 

STEP AP 242 (.step) Kyllä Kyllä 

IFC 4 (.ifc) Kyllä Ei 

STL (.stl) Kyllä Ei 

VRML (.wrl) Ei Ei 

VDAFS (.vda) Ei Ei 
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5. POHDINTA 

 

 

Työn tavoitteena oli tutkia erilaisia tapoja kuljettaa ja siirtää informaatiota suunnittelusta 

valmistukseen ja toiveet olivat suhteellisen korkealla. Ajatus, että hitsausohjelman saisi 

luotua automaattisesti valmiiksi pelkän mallin avulla oli hyvin kiehtova ja motivoi suuresti 

työn kanssa. Vaikka realistisesti näin mullistava muutos ei tapahtuisi pelkän kandidaatintyön 

perusteella, niin ajatus edes jonkinlaisesta muutoksesta, joka loisi pohjan automatisoinnille 

kiehtoi.  

 

Tulokset eivät kuitenkaan ihan vastanneet toiveita ja jäivät aika vähiin, mutta siihen vaikutti 

moni asia. Työ on kuitenkin vain kandidaatintyö, ja aihe on hyvin laaja, joten työn aihe 

ehdittiin käsitellä vain mallinnuksen kantilta. Toinen suuri asia, mikä vaikutti tuloksiin, oli 

COVID-19 pandemia aiheuttama haasteellinen ajankohta. Se rajoitti syvällisempää 

perehtymistä tutkimusympäristöön, ohjelmistoihin ja jopa kirjaston palveluihin.  

 

Työssä olisi ollut syytä suunnitella ja miettiä työn tavoitteet tarkemmin heti alusta alkaen, 

jotta työstä olisi tullut monipuolisempi ja selkeämpi kokonaisuus, sekä siinä olisi voitu 

käsitellä muitakin tapoja kuljettaa informaatiota. Työssä toteutui hyvin tavat, joilla 

tiedonkulkua selvitettiin: käytiin läpi kaikki mahdolliset tiedostomuodot ja testattiin, miten 

tietoa on mahdollista lisätä mallin.  

 

Työ ei kuitenkaan käsittele kovin paljoa muita tapoja kuljettaa valmistusinformaatiota, kuin 

mallien mukana, joten toive, että jollain tavalla saisi luotua hitsausohjelman automaattisesti 

säilyy. Saattaisi olla mahdollista, että jollain koodilla tai ohjelmalla se voisi olla mahdollista. 

Syvällisemmällä tietoteknisellä osaamisella saattaisi myös olisi mahdollista löytää tapoja 

kuljettaa valmistusinformaatiota, tai ainakin olisi mahdollista päästä lähemmäksi tässä 

työssä tavoiteltuja tuloksia. On myös hyvä muistaa, että teknologia kehittyy jatkuvasti, joten 

jo parin vuoden jälkeen uudet tulokset saattavat olla mahdollisia, kun tiedostomuodot ja 

ohjelmistot kehittivät.  
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6. YHTEENVETO 

 

 

Työn tavoitteena oli saada selville, onko mallien mukana mahdollista kuljettaa 

valmistusinformaatiota. Työssä mietittiin myös, kuinka malleihin olisi mahdollista lisätä 

valmistusinformaatiota ja mikä valmistusinformaatio on tärkeää.  

 

Luotiin kaksi erilaista mallia, joiden avulla tutkittiin tuloksia. Malleihin lisättiin eri tavoin 

hitsaukseen liittyvää informaatiota ja vietiin ne simulointiin, jossa katsottiin, että tuliko 

mallin mukana mitään informaatiota, joka auttaisi kappaleelle hitsausohjelman luomista. 

Työssä testattiin myös eri tiedostomuotojen välisiä eroja tiedon kuljettamisen suhteen. 

 

Tulokseksi työssä saatiin, että malleihin on mahdollista lisätä runsaasti 

valmistusinformaatiota, mutta mallien mukana ei ainakaan tällä hetkellä saa kuljetettua 

valmistusinformaatiota ja ainoa poikkeus oli STEP 242 tiedostomuoto, jolla sai luotua 

valmiin hitsin, oikeilla parametreilla. Saatiin myös selville, että olennainen 

valmistusinformaatio on hitsausrobotin ohjelman luomiseen tarvittavat parametrit ja 

perinteiset hitsaamisessa tarvittavat parametrit. 
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