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MERKINNÄT JA LYHENTEET

Ø

Halkaisija

[mm]

α

Kulma

[°]

A

Pinta-ala

[m2]

bar

Baari, paineen (p) yksikkö

[105 Pa]

F

Voima

[N]

m

Massa

[kg]

MAG

Metal Active Gas welding

MIG

Metal Inert Gas welding

min

Minuutti, ajan (t) yksikkö

[60 s]

N

Newton, voiman (F) yksikkö

[kgm/s2]

NPT

National Pipe Thread

l

Pituus

[m]

P

Teho

[W]

p

Paine

[Pa]

R

Säde

[mm]

s.

Sivu

SCARA

Selective Compilance Assembly Robot Arm

t

Aika

[s]

t.

Tonni, massan (m) yksikkö

[1000 kg]

TIG

Tungsten Inert Gas welding

v

Hitsauspolttimen kuljetusnopeus

W

Watti, tehon (P) yksikkö

iv

[mm/s]

1.

JOHDANTO

Työn johdantona käydään läpi ensimmäisessä palaverissa sovitut työn tavoitteet ja
rajaukset.

1.1

Työn tavoitteet

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää toimivan hitsauskiinnittimen
ominaisuuksia ja suunnitella hitsauskiinnitin robottihitsausasemaan. Tavoitteena
on tehostaa tuotantoa muuttamalla valmistusprosessi osittain automatisoiduksi.
Työ jakaantuu kahteen osaan - teoria ja case.
Teoriaosuudessa perehdytään hitsauskiinnittimien ominaisuuksiin ja vaatimuksiin.
Teoriaosuuden tavoitteena on selvittää, minkälainen on toimiva hitsauskiinnitin
robottihitsauksessa.
Case-osuudessa, eli työn käytännöllisemmässä puoliskossa on tarkoitus esittää
toimivia ideoita hitsauskiinnittimen suunnitteluun yrityksen tarpeisiin. Caseosuuden alkuvaiheessa ideoidaan muutama vaihtoehto hitsattavan rakenteen
kiinnittämiseen.

Näistä

vaihtoehdoista

lähdetään

kehittämään

parhaiten

tarkoitukseen sopivaa eteenpäin.

1.2

Tällä

Työn rajaus

hetkellä

yrityksessä

kootaan

käsinhitsaamalla

neljää

erilaista

suodatinkehikkoa. Työ rajattiin kattamaan ainoastaan malliston suurimman, 6 m2
suodatinkehikon päädyn hitsaamiseen soveltuvan kiinnittimen kehittämistä.
Kehikon poikkileikkauksen profiilista on kaksi eri versiota. Kiinnittimeen on
pystyttävä kiinnittämään kummankinlaisia päätypaloja.
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2.

TEORIA: ROBOTTIHITSAUS

Tässä kappaleessa käsitellään hitsauskiinnittimiä teoreettisesta näkökulmasta.
Hitsauskiinnittimien

kohdalla

perehdytään

erityisesti

automatisoidun

ja

robotisoidun hitsauksen kiinnittimien erityispiirteisiin.

2.1

Teollisuusrobotin määritelmä

Teollisuusrobotin määritelmänä on uudelleenohjelmoitava laite, joka soveltuu
käsittelemään ja siirtämään työkappaletta, työkalua tai erikoislaitetta erilaisten
ohjelmoitavien

liikkeiden

avulla.

Robottihitsauksen

tapauksessa

robotin

työkaluksi asennetaan hitsauspää ja mahdolliset langansyöttölaitteet sekä
railonseurantalaitteet. Hitsausrobotin pääosat ovat mekaaninen manipulaattori,
hitsauslaitteisto ja ohjausjärjestelmä. (Norrish, 1992, s. 298).
Standardissa ISO 8373 on määritelty teollisuusrobottien sanastoa ja yleisimpiä
robottityyppejä. Standardin mukaiset robottityypit on esitetty kuvassa 1. (Suomen
Robotiikkayhdistys, 1999, s. 12)
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Kuva 1 Yleisimmät robottityypit ja niiden työkalu-alueet ISO 8373 mukaan
(Suomen Robotiikkayhdistys, 1999, s. 12)

Robotin tarkkuus on tärkeä ominaisuus, jolla voidaan vertailla eri robotteja.
Toistotarkkuudella tarkoitetaan sitä tilastollista tarkkuutta, jolla robotin
työkalupiste palaa opetettuun pisteeseen. Robotin absoluuttisella tarkkuudella
tarkoitetaan sitä tarkkuutta, jolla robotti saadaan paikoittumaan robotin runkoon
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sidotussa koordinaatistossa. Absoluuttinen tarkkuus voi olla kymmeniä kertoja
epätarkempi kuin toistotarkkuus. (Suomen Robotiikkayhdistys, 1992, s. 14)
Muita valmistajien usein ilmoittamia robotin ominaisuuksia ovat työalueen
profiili, nivelten suurimmat nopeudet, kantokyky ja paino. Suurimpana
liikenopeutena voidaan myös ilmoittaa suurin työkalupisteen lineaariliikenopeus,
mutta sillä ei ole käytännössä merkitystä robotin työkierroksen kestoon. Standardi
ISO 9283 määrittelee robotin ominaisuuksien mittaamisen ja testauksen. (Suomen
Robotiikkayhdistys, 1992, s. 14)

2.1.1

Robottihitsaus

Robottihitsaus on nykypäivää useassa hitsaavassa konepajassa. Manuaalisessa
hitsauksessa

työkustannukset

kokonaiskustannuksista.

ovat

usein

Automatisoidulla

jopa
ja

70–80

%

valmistuksen

robottihitsauksella

pyritään

pudottamaan työkustannuksia. Materiaalikustannukset ovat samaa luokkaa sekä
automatisoidulla että manuaalisella hitsauksella. (Norrish, 1992, s. 285)
Yleisin ja monikäyttöisin hitsausrobotti on kiertyvänivelinen teollisuusrobotti
vähintään kuudella vapausasteella (Kuva 2). Kiertyvänivelisen hitsausrobotin
etuja ovat joustavuus ja ulottuvuus vaikeisiin paikkoihin. Muita mahdollisia
hitsausrobottityyppejä ovat suorakulmainen robotti ja SCARA-robotti (Selective
Compilance Assembly Robot Arm). Tämäntyyppiset robotit eivät joustavuudessa
yllä kiertyvänivelisen robotin tasolle ja ovat enimmäkseen käytössä esimerkiksi
suurta tarkkuutta vaativissa erityissovellutuksissa. Karteesisen robotin etuihin
kuuluu lisäksi mahdollisuus erittäin suureen työskentelyalueeseen. (Norrish, 1992,
s. 299)
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Kuva 2 Motomanin valmistama, tyypillinen kiertyvänivelinen hitsausrobotti
(Norrish, 1992, s. 300)

2.1.2

Kaarihitsauslaitteisto

Suoritettaessa

kaarihitsausta

teollisuusrobotilla,

työkaluksi

asennetaan

kaarihitsaukseen soveltuva hitsauspää. TIG-hitsaukseen riittää kevyt hitsauspää,
johon viedään virta, ja kaasulinjat. (Norrish, 1992, s. 304)
MIG/MAG-hitsaukseen tarvitaan lisäksi langansyöttölaitteisto. Hitsauspoltin on
hieman TIG-poltinta raskaampi. Tasainen langansyöttö on erittäin tärkeää
automatisoidun

hitsauksen

onnistumisen
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kannalta.

Tästä

syystä

langansyöttölaitteisto

olisi

edullisinta

sijoittaa

mahdollisimman

lähelle

hitsauspäätä. Tämä ei kuitenkaan useimmiten ole kiertyvänivelisen robotin
kantokyvyn

puolesta

mahdollista.

Langansyöttölaitteisto

voidaan

asentaa

käsivarren takaosaan. Toinen vaihtoehto on varustaa ulkoinen langansyöttölaite
vetorullastolla, joka on sijoitettu juuri ennen hitsauspoltinta. (Norrish, 1992, s.
304)
MIG/MAG-hitsausrobotti
puhdistuslaitteiston.

vaatii

Jossain

myös

langankatkaisu-

tapauksissa

käytetään

myös

ja

polttimen
vaihdettavia

hitsauspolttimen päitä. Kaikki nämä toimenpiteet robotti suorittaa erikseen
ohjelmoidulla syklillä. (Norrish, 1992, s. 304)

2.2

Robottihitsausjärjestelmä

Hitsausrobotti ja sen ympärille tarvittavat laitteet ja operaattorit muodostavat
robottihitsausjärjestelmän. Tyypillinen robottihitsausjärjestelmän periaate on
esitetty kuvassa 3. Järjestelmän keskus on hitsausrobotti, joka voi olla minkä
tahansa kappaleessa 2.1.1 kaltainen. Vaakatasoon asennettu käsivarsirobotti on
monipuolinen ja nykyään yleinen valinta hitsausrobotiksi. Robottihitsauksen
alkuaikoina robotit olivat useimmiten lattialle asennettuja. (Lane, 1987, s.16)
Toinen

tärkeä

järjestelmän

osa

on

kappaleenkäsittelylaitteisto.

Yleisin

kappaleenkäsittelylaite on kaksiakselinen numeerisesti ohjattu pyörityspöytä.
Kaksiakselisten pöytien kohdalla rajoitus kappaleen koossa tulee vastaan painon
kohdalla. Toinen yleisesti käytetty kappaleenkäsittelylaitteisto on grilli-tyyppinen
yksiakselinen laitteisto. Tällöin työkappale kiinnitetään kahden pyörivän
pöytälevyn väliin. (Lane, 1987, s.16)
Lisäksi

robottihitsausjärjestelmään

kuuluu

hitsausrobotin

tapauksessa

hitsauslaitteisto, sisältäen virtalähteet, langansyöttölaitteet, tarvittavat kaapelit ja
robottiin

kiinnitettävä

hitsauspoltin.

Järjestelmäohjain

ohjaa

robottihitsausjärjestelmän komponentteja. Ihmisiä tarvitaan käyttämään ja
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ylläpitämään robottijärjestelmää. Vähintään tarvitaan ohjelmoija ja operaattori.
(Lane, 1987, s.16)

Kuva 3 Robottihitsausjärjestelmän periaate (Lane, 1987, s.16)

2.3

Siirtyminen käsinhitsauksesta robottihitsaukseen

Pyrittäessä hitsaavan tuotannon tehostamiseen siirtymällä käsinhitsauksesta
robotisoituun hitsaukseen on otettava huomioon investoinnin kustannukset ja
hitsausprosessin optimointi. Robottihitsausaseman investointikustannukset ovat
moninkertaiset verrattuna manuaalisiin hitsauslaitteisiin. Robotisoidun hitsauksen
kaariaikasuhdetta tulisi täten nostaa noin 90 %:iin, jotta investoinnista tulisi
kannattava. (Lane, 1987, s. 20)
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3.

TEORIA: HITSAUSKIINNITTIMET

Kappaleessa

käsitellään

automatisoituun

hitsaukseen

tarkoitettuja

hitsauskiinnittimiä. Automatisoidussa hitsauksessa kiinnittimen vaatimukset ovat
huomattavasti korkeammat kuin käsinhitsauksessa. Kiinnittimen tarkkuudesta
riippuu suoraan hitsatun tuotteen tarkkuus.

3.1

Kappaleen kiinnitystavat

Automatisoitu hitsaus vaatii yleensä hitsattavien osien paikoittamista toistuvasti
samaan asentoon. Paikoituksen tarkkuutta vaaditaan erityisesti silloin, kun
käytössä ei ole railonhaku- tai seurantalaitteita. (MET 16/88, 1988, s.31)
Kappaleen hitsaaminen kiinnittimen avulla voidaan järjestää ainakin seuraavilla
kolmella tavalla:
1.

Kappale silloitetaan manuaalisesti silloituskiinnittimessä. Tämän jälkeen
kappale asetetaan toiseen, varsinaiseen hitsauskiinnittimeen.

2.

Kappale silloitushitsataan robotilla kiinnittimessä. Tämän jälkeen joitakin
kiinnittimen osia poistetaan jotta saadaan hitsattua kappale loppuun.

3.

Osat paikoittuvat kiinnittimeen automaattisesti ja kappale hitsataan kerralla
valmiiksi.

(MET 16/88, 1988, s.31)
Silloituskiinnittimen käyttö on tarpeellista, jos kappaleen valmistukseen liittyy
luoksepäästävyysongelmia. Silloituskiinnittimen käyttö kuitenkin lisää työvaiheita
valmistusprosessissa ja saattaa pidentää läpimenoaikaa. (MET 16/88, 1988, s.31)
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3.2

Hitsauskiinnittimen vaatimukset

Hitsauskiinnittimen suunnittelussa tärkeitä huomioonotettavia asioita ovat muun
muassa
-

mittatarkka rakenne

-

yksiselitteinen paikoittaminen

-

luoksepäästävyys

-

optimaalinen hitsausasento

-

oikean railogeometrian saavuttaminen

-

tukeva kiinnitys

-

hitsauslämmön vaikutuksen huomioonottaminen

-

helppo ja nopea asetus

-

nopea ja tarkka uudelleenasennus kappaleenkäsittelylaitteeseen

-

keveys

-

kulumisen huomioonottaminen kiinnityspisteissä

-

roiskeiden ja epäpuhtauksien vaikutusten poistaminen

-

maadoitus ja

-

työturvallisuus (MET 16/88, 1988, s. 32)

Yksinkertainen lataus ja purku ovat hyvän kiinnittimen avainseikat ja
jalostamattomien työvaiheiden vähentäminen tuleekin olla kiinnittimen tarkoitus.
Kappaleen muodonmuutokset on ehdottomasti otettava huomioon suunnittelussa,
ettei synny niin sanottua lukittuvaa rakennetta. Joissain yksinkertaisissa
tapauksissa kappaleen lämpölaajenemista voidaan simuloida. Muodonmuutokset
on myös otettava huomioon lopullisen kappaleen mittatarkkuudessa. (Korhonen &
Neuvonen, 1999, s.27)

3.3

Hitsauskiinnittimen suunnittelu
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Kappaleessa 4 on esitetty tähän työhön kuuluvan hitsauskiinnittimen suunnittelun
vaiheet. Yleisesti hitsauskiinnittimen suunnitteluun on olemassa hyviä neuvoja.
Virtuaalinen kiinnitinsuunnittelu lisää suunnittelutyön joustavuutta. Mallinnettua
kiinnitintä voidaan simuloida käytettävien koneiden ja kappaleiden kanssa
virtuaaliympäristössä, joka vähentää turhaa työtä ja kustannuksia. Suunnittelijan
on kuitenkin tunnettava oikea hitsausprosessi, jotta kiinnitintä on mahdollista
suunnitella. Joustavuutta on esimerkiksi se, että kiinnitinkomponentit voidaan
sijoittaa hitsattavan kappaleen ympärille ennen varsinaisen tukevan rungon
suunnittelua. (Korhonen & Neuvonen, 1999, s.26)

3.4

Esimerkkejä hitsauskiinnittimistä

Hitsattavien kappaleiden koko ja muoto vaihtelevat laidasta laitaan hitsaavassa
teollisuudessa. Tästä johtuen yleispätevän hitsauskiinnittimen valmistaminen on
mahdotonta. Yleensä hitsauskiinnittimen komponentit toimitetaan erikseen ja
niistä räätälöidään tietylle tuotteelle sopiva kiinnitin. Tuotannon kannalta on
edistysaskel, jos useammanlaisia tuotteita voidaan hitsata samalla kiinnittimellä.
Usein tämä on mahdollista suunnittelemalla muodoltaan samankaltaisia
tuoteperheitä, eikä niinkään kiinnittimen suunnittelulla. (MET 16/88, 1988)
Hitsauskiinnittimien valmistajia on useita. Esimerkiksi Römheld valmistaa
hydraulisia ja pneumaattisia kiinnityslaitteita. Kiinnittimistä ja sylintereistä
voidaan rakentaa haluttu hitsauskiinnitin valmistuksen tarpeisiin. Esimerkkejä
hydraulisista kiinnittimistä on esitetty kuvassa 4. Kiinnittimet ovat pienikokoisia
ja sopivat korvaamaan perinteiset käsikäyttöiset pikakiinnittimet tai ruuvit.
(Römheld)
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Kuva 4 Hydraulisia hitsauskiinnittimiä (Römheld)
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4.

CASE:

TEOLLISUUSSUODATTIMEN

KEHIKON

HITSAUSKIINNITTIMEN SUUNNITTELU

Tässä

työn

osuudessa

keskitytään

suunnitteluun

yrityksen

tarpeisiin.

suodatinkehikon

hitsauskiinnittimen

Suodatinkehikkojen

tuotannon

automatisoinnilla pyritään valmistusajan lyhentämiseen ja kustannussäästöihin.
Kiinnittimen mallintamiseen käytettiin SolidWorks 2007 SP4.0 ja IGRIP
D5R15SP7 -ohjelmia

4.1

Lähtötilanteen analysointi

Kappaleessa

on

kartoitettu

hitsauskiinnittimen

suunnitteluun

tarvittavia

lähtötietoja. Valmistettava tuote on teollisuussuodattimen teräksinen kehikko.
Suodatinkehikon kaikki hitsaukset tehdään tällä hetkellä käsin. Suunnitelmana on
siirtyä käyttämään tuotannossa robottihitsausasemaa, joka on esitetty kappaleessa
3.1.2.

4.1.1

Valmistettava tuote

Kehikot kasataan kahdeksasta osasta, jotka tulevat alihankkijoilta. Yhdessä
kehikossa on yhteensä kahdeksan hitsattavaa kohtaa. Kehikon päädyt ovat aina
samanlaiset, mutta pitkä sivu voi vaihdella kiinnitysreikien ja putkiliitosten osalta.
(Rautio, 2008)
Valmistettuja suodatinkehikoita on esitetty kuvissa 5 ja 6. Valmiin kehikon
ulkomitat ovat 4325 x 1785 x 39 mm. Kuvissa näkyvät myös laippaan tehtävät
reiät ja sivuun hitsattavat putkiliittimet.
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Kuva 5 Kokoonpantu ja hiottu 6 m2 suodatinkehikko (Rautio, 2008)

Kuva 6 Kokoonpantuja suodatinkehikkoja nipussa (Rautio, 2008)
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Suodatinkehikon

materiaalina

käytetään

ruostumatonta

terästä

304L,

haponkestävää terästä 316L ja duplex-terästä 2205 (1.4426). Kehyksistä noin
20 %

valmistetaan

duplex-teräksestä

ja

loput

ruostumattomasta

ja

haponkestävästä teräksestä. Hitsattava railomuoto on 6 mm syvä puoli-V-railo
(Kuva 7 ja 8). Hitsausprosessi on MAG. (Rautio, 2008)

Kuva 7 Hitsatun kappaleen railomuoto. Kappale on kiinnitetty ja paikoitettu
hitsauspöytään. (Rautio, 2008)
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Kuva 8 Kehikon kulmapalan pääty, johon on viistetty railopinta (Rautio,
2008)

Suodatinkehikoiden vuosituotanto on noin 400 kappaletta. Tämä tarkoittaa 800
päätykappaleen tarvetta vuodessa kun kehikon päätypalat ovat keskenään
samanlaiset. Hitsauksen robotisoinnin tavoitteena on saada puolet kehikon
hitseistä tehtyä robotilla. Päätykappaleen tiedetään olevan aina samanlainen, joten
niitä voidaan valmistaa varastoon odottamaan lopullista kokoonpanoa. (Rautio,
2008)
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4.1.2

Laitteisto

Hitsausrobotin tyyppi on Motoman K6SB ERC-ohjauksella. Robotti kuuluu
Motoman Gantry TSG-15-XYZ -järjestelmään (Kuva 11).

Hitsausrobotin

ominaisuuksia on esitetty kuvassa 9.

Kuva 9 Motoman K6SB -robotin tekniset tiedot ja työalueen profiili (New
Age Robotics, 2006)
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Hitsauspolttimena käytetään Motoman CWK-400 -vesijäähdytteistä MIG/MAGpoltinta. Polttimen ulkomitat on esitetty kuvassa 10. Kyseessä on polttimen lyhyt
malli. Polttimen vartta on taivutettu 22°. Robotti on varustettu vaihdettavilla
hitsauspolttimilla. Vaihtopolttimet sijaitsevat telineessä robotin jalustan lähellä.
(Rautio, 2008)

Kuva 10 Motoman CWK-400 -MIG/MAG-hitsauspoltin (Teknodrom, 2004)

Käytössä on robotin kuusi sisäistä akselia ja viisi ulkoista akselia. Ulkoiset akselit
ovat lineaariliikkeet x, y, ja z maailmakoordinaatistossa ja kaksi pyörityspöydän
akselia. Robotin lineaariratojen mitat ovat x = 13900 mm, y = 1800 mm ja z =
1200 mm (Rautio, 2008). Gauntry-järjestelmän kaaviokuva ja teknisiä tietoja on
esitetty kuvassa 12.

17

Kuva 11 Motoman Gantry TSG-15 -järjestelmän kaaviokuva (Motoman,
2007)

Kuva 12 Motoman Gantry TSG -järjestelmien teknisiä tietoja. Alla on
lueteltu x-akselin lineaariliikkeen pituuksia. (Motoman, 2007)
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Kappaleenkäsittelylaitteisto koostuu 2-akselisesta pyörityspöydästä, Motoman
MT1-3000, jonka kantavuus on 3000 kg. Pöydän mittoja on esitetty kuvassa 13.
Pyörityspöytään on kiinnitetty omatekoinen pöytälevy, joka on räätälöity
yrityksen tuotteille. Pöytälevyn ulkomitat ovat 2200 x 1500 mm. Pöytälevyn
tärkeimpiä mittoja on esitetty liitteessä 1. (Rautio, 2008)

Kuva 13 Motoman MT1-sarjan pyörityspöytien mittoja (Motoman, 2007)

Kappaleet kuljetetaan hitsauspaikalle trukkilavoilla. Hitsauspaikan yhteydessä on
kantavuudeltaan 1600 kg nosturi, jota voidaan käyttää kappaleiden siirtämisessä
pyörityspöydälle ja hitsauskiinnittimeen. (Rautio, 2008)
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4.2

Hitsauskiinnittimen vaatimukset

Yleisiä hitsauskiinnittimeltä vaadittavia ominaisuuksia on listattu kappaleessa
2.3.1. Samat vaatimukset pätevät robottihitsaukseen tarkoitetuille kiinnittimille.
Erityisesti on otettava huomioon kappaleen luoksepäästävyys, yksiselitteinen
paikoittaminen ja optimaalinen hitsausasento.
Kehikon hitsauksessa railomuoto on puoli-V-railo. Hitsauksessa käytettävä
poltinkulma

on

45°,

mikä

on

otettava

huomioon

luoksepäästävyyttä

tarkasteltaessa. (Rautio, 2008)
Hitsauskiinnittimelle on tärkeää, ettei synny lukittuvaa rakennetta, joka estää
kappaleen irrottamisen kiinnittimestä. Saadun kokemuksen perusteella voidaan
todeta, että tämän kehikon tapauksessa hitsattava kappale pikemmin kutistuu kuin
laajenee hitsauksen aikana (Rautio, 2008). Tällöin voidaan todeta, ettei ole riskiä
lukittuvan rakenteen syntymiseen. Mahdollisimman avoin kiinnittimen rakenne ja
pienet paikoituspinnat vähentävät lukittumisriskiä.

4.3

Hitsauskiinnittimen kehittely

Kappaleessa

on

esitetty

hitsauskiinnittimen

suunnittelun

lähtökohdat

ja

suunnitteluvaiheet. Kehittelyn alussa kartoitetaan lähtötiedot. Seuraavaksi on
kehitelty pari vaihtoehtoa kiinnittimen malliksi. Parhaaksi havaittua vaihtoehtoa
on lähdetty kehittämään eteenpäin tavoitteena toimiva kiinnitin.
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4.3.1

Lähtökohdat

Hitsauskiinnittimen suunnittelun lähtökohdaksi otettiin, että kiinnitin asennetaan
pöytälevyn päälle. Pöytälevyn kapeamman sivun leveys on 1100 mm. Kehikon
päädyn hitsausliitosten väli on 1098 mm. Pöytälevyn tärkeimmät mitat on esitetty
liitteessä 1.
Käytetyn poltinkulman ansiosta hitsaaminen onnistuu pöytälevyn kanssa, kunhan
kappale nostetaan riittävän korkealle pöydän pinnasta. Tämä hoidetaan
neliöprofiilista valmistetulla kehikolla (Liite 5), jonka päälle kiinnittimet
hitsataan. Kehikko nostaa kiinnitintä 200 mm irti pöydän pinnasta.
Hitsattavan kappaleen pituus on 1758 mm. Pyörityspöytään kiinnitettävän
kappaleen suurin sallittu säde on 1800 mm (Kuva 13). Kappale pöytälevyineen
mahtuu pyörimään vapaasti kappaleenkäsittelylaitteessa. Pöytälevyn pituus on
2200 mm.

4.3.2

Usean kappaleen kiinnitys

Pöytälevyä pystytään hyödyntämään 1400 mm kiinnittämiseen pituudelta. Tällöin
pöytälevyyn on mahdollista kiinnittää samanaikaisesti useampia hitsattavia
kappaleita. Kappalemäärän rajoituksena ovat hitsauspolttimen ja robotin mitat.
Hitsauspolttimen pituus on 264 mm ja robotin nivelelle on varattava noin 150
mm. Kappaleiden pienin sallittu etäisyys toisistaan ja pöydän reunoista olisi täten
vähintään 400 mm. Tämän perusteella samanaikaisesti kiinnitettävien kappaleiden
määrä voidaan rajata kahteen.
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4.3.3

Kappaleen paikoitus ja kiinnittäminen

Kappaleen paikoitetaan hitsauskiinnittimeen ulkokehän tasaisen pinnan ja toisen
sivun

suhteen

(Kuva

yksiselitteinen.

Samaa

14).

Tämän

pintaa

paikoitusratkaisun

käytetään

myös

todettiin

osien

olevan

koneistuksen

referenssipintana.

Kuva 14 Hitsattavan kappaleen poikkileikkaus ja paikoituspinnat

Esimerkkejä

kiinnitysmekanismeista

ovat

ruuvit,

mekaaniset

puristimet,

hydraulisylinterit ja paineilmasylinterit. Ruuvi on yksinkertaisin ja edullisin
kiinnitysmekanismi. Sen haittapuolena on kuitenkin kiinnitykseen kuluva aika
verrattuna muihin menetelmiin. Haittapuolena on myös huono käytettävyys
etenkin ahtaissa paikoissa.
Paineilmasylintereiden käytössä etuna on kiinnityksen nopeus verrattuna
ruuveihin.

Pyörityspöydälle

on

valmiiksi

viety

paineilmalinja.

Paineilmasylinterien alhainen puristusvoima verrattuna hydraulisylintereihin on
otettava huomioon, jotta kappale pysyy paikallaan hitsauksen ajan.
Hydraulinen kiinnitys voidaan toteuttaa käsikäyttöisellä pumpulla tai paineilmalla
aikaansaadulla nestepaineella. Hydraulisen kiinnityksen etuja ovat nopea kiinnitys
ja riittävä puristusvoima. Hitsauspaikassa on käytössä hydraulijärjestelmä, jossa
paine muodostetaan paineilmakäyttöisellä pumpulla.
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4.3.4

Kiinnittimen layout

Kappaleessa on esitetty ideoituja malleja kiinnitinjärjestelylle. Malleissa ei ole
pyritty lopulliseen tarkkaan rakenteeseen, vaan tuomaan esille erilaisia ideoita,
joita voidaan käyttää lopullisessa ratkaisussa.

Vaihtoehto 1
Vaihtoehdossa 1 (kuva 15) on kaksi erillistä kiinnitintä pöytälevyllä. Kiinnitys
pöytään tapahtuu ruuveilla. Rakenteen etuna on yksinkertaisuus ja hyvä
luoksepäästävyys.

Kuva 15 Hitsauskiinnittimen layout, vaihtoehto 1

Rakenteen haittapuolena ovat pitkät paikoituspinnat, jolloin roiskeiden ja
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epäpuhtauksien vaikutus tarkkuuteen voi olla suuri. Lisäksi saattaa syntyä
lukittuva rakenne, jos hitsattava kappale vääntyy hitsauslämmön vaikutuksesta.
Lukittuvan rakenteen estämiseksi uraan, jonka pohjalle kappale paikoitetaan,
jätetään 2-5 mm välys.
Hitsauslämmön vaikutus kiinnittimen tarkkuuteen voi olla suuri kiinnittimen
aukkokohdissa. Runkona toimivien neliöpalkkien taivutus- ja vääntöjäykkyys on
riittämätön tukevaan kiinnitykseen.

Vaihtoehto 2

Vaihtoehdossa 2 (Kuva 16) on pyritty korjaamaan edellisen vaihtoehdon huonoa
jäykkyyttä. Rakenne on suunniteltu sellaiseksi, että kiinnittimien välillä on tukia.
Hitsattavat kappaleet kiinnitetään vastakkaisille sivuille ja niiden asennot ovat
toistensa peilikuvia. Kappaleiden kiinnitykset voidaan toteuttaa hydrauli- tai
paineilmasylinterillä, joka sijoitetaan kiinnitinlevyjen väliin. Levyjen väliset tuet
eivät kuitenkaan saa oleellisesti rajoittaa robotin liikkumista
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Kuva 16 Hitsauskiinnittimen layout, vaihtoehto 2

Roiskeiden ja epäpuhtauksien vaikutusta on pyritty pienentämään pyöreillä
paikoituspinnoilla.

Paikoituspinta-alan

pienentyessä

roiskeiden

pintaan

tarttumisen todennäköisyys pienenee.
Ratkaisun luoksepäästävyys ei ole yhtä hyvä kuin vaihtoehdossa 1. Molemmilta
puolilta hitsausta varten kiinnitinlevyyn koneistetaan läpireiät hitsauskohdan
ympäristöön. Kehikon sisäpuolelta hitsattaessa hitsauspolttimen asentoon tulee
rajoituksia.
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4.4

Kiinnitinvaihtoehdon jatkokehittely

Jatkokehiteltäväksi

päätettiin

valita

vaihtoehto

2,

tavoitteena

toimiva

hitsauskiinnitin. Muutoksia alkuperäiseen versioon ovat kappaleen asento ja
kiinnitysmekanismi. Kuvassa 17 on esitetty muutosideoiden pohjalta mallinnettu
jatkokehitelty kiinnitin.

Kuva 17 Vaihtoehdosta 2 jatkokehitellyn kiinnittimen layout

Liitteessä 2 on esitetty kiinnittimen 2D-piirustukset. Kiinnittimien ja pöytälevyn
väliin tulevan patjan piirustukset on esitetty Liitteessä 3. Kappaleiden
kiinnittämiseen käytettyjen kiinnitinkynsien piirustukset on esitetty Liitteessä 4.
Kappaleiden paikoittamiseen käytettyjen epäkeskojen piirustukset on esitetty
Liitteessä 5. Koko lopullisen layoutin piirustukset tarvittavine lisätietoineen on
esitetty Liitteessä 6
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4.4.1

Hitsattavan kappaleen asento

Ensimmäisenä muutoksena alkuperäiseen malliin, päätettiin vaihtaa hitsattava
kappale toisin päin kiinnittimeen. Tällä ratkaisulla helpotetaan hitsausta, kun
hitsattavan profiilin vaikeimman muodot päästään hitsaamaan kiinnittimen
ulkopuolelta.

Lisäksi

samaan

kiinnittimeen

voidaan

kiinnittää

kehikon

profiililtaan matalampaa ja korkeampaa versiota samalla tavalla.
Myös kiinnittimen valmistus helpottuu muutoksen myötä. Valmistuksesta jää
suurin osa koneistuksesta pois. Kiinnittimen valmistukseen kuuluu muutoksen
myötä ainoastaan tasopinnan oikaisu ja reikien teko. Kiinnittimen rakenne
jäykistyy huomattavasti, koska ainepaksuutta on yhtä paljon koko kiinnittimen
matkalla. Hitsauskohtien ympäristöön tehtäviä reikiä voidaan hieman suurentaa ja
viistää luoksepäästävyyden varmistamiseksi, sillä kehikon jäykkyys on parempi.

4.4.2

Silloitus

Päätettiin

tehdä

kappaleelle

silloitus

ennen

kiinnittimeen

asettamista.

Silloitukseen käytetään samaa pöytää kuin kehikon käsinhitsaukseen. Pöydässä on
paikoitusta varten olake, joka kiertää koko kehikon matkalla. Pöytää vasten tuleva
pinta on sama kuin kiinnittimen paikoituspinta, jolloin varmistutaan pinnan
suoruudesta. Silloitushitsaus suoritetaan TIG-hitsauksella ilman lisäainetta.
Silloituksella aikaa saattaa kulua hieman enemmän kuin suoralla paikoituksella
hitsauskiinnittimessä. Silloitus on kuitenkin hyvä vaihtoehto kiinnittimen
käyttöönoton alkuvaiheessa, kun kiinnitintä ei ole vielä kehitelty lopulliseen
muotoonsa. Silloitus nopeuttaa kuitenkin kappaleiden lastaamista kiinnittimeen.
Kiinnittimen korkeus lattiasta on vähintään yksi metri. Yhden yhtenäisen
kappaleen nostaminen kiinnittimeen on vähemmän työlästä kuin kolmen
kappaleen nostaminen ja paikoittaminen.
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4.4.3

Kappaleen kiinnitys

Kiinnitysmekanismiksi valittiin kiinnittimen testausvaiheessa ruuvikäyttöinen
linkku. Jos hitsauskiinnitin osoittautuu käytössä toimivaksi, linkun ruuvikiristys
voidaan helposti korvata onttomäntäisellä hydraulisylinterillä ja kierretangolla.
Sopiva sylinteri Römheldin luettelosta on HS23N50 (Kuva 18) (Römheld).
Lyhyempi, 50 mm, iskunpituus on riittävä kiinnittimeen. Sylinterin puristusvoima
on 23 t. Vaihtoehtoisesti koko ruuvikiinnitin voidaan korvata yksinkertaisella
hydraulisella kiinnittimellä. Hydraulisia kiinnittimiä on esitetty kappaleessa 3.4.

Kuva 18 Onttomäntäisen hydraulisylinterin mitat ja tekniset tiedot
(Römheld)
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4.4.4

Kappaleen paikoitus

Kappaleen paikoituspintoina on koneistettu tasopinta kappaleen profiilin
pystysuoralla osalla. Kappaleen reunoilla paikoituspintana ovat sylinterimäiset
pinnat.

Paikoitus

säädetään

kappaleen

päädyistä

kohdalleen

ruuveilla

kiinnitettyjen epäkeskojen avulla. Myös kappaleen suoralla osalla voidaan käyttää
epäkeskoja jos tarpeen.

4.4.5

Hitsauksen simulointi

Hitsausta simuloitiin suunnitellulla hitsauskiinnittimellä kappaleineen todellista
asemaa vastaavassa virtuaaliympäristössä (Kuva 19). Simuloinnilla pyrittiin
selvittämään hitsauksen ongelmakohtia.

Kuva 19 Hitsauksen simulointi IRGIP-ohjelmalla
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Vaikeimmat ongelmakohdat olivat hitsauspolttimen mahtuminen kiinnittimien
väliin (Kuva 18), sekä lakihitsi hitsattavan profiilin leveässä kohdassa (Kuva 20).
Ongelmat saatiin selvitettyä ja todettiin että teoriassa kappaleen hitsaaminen
onnistuu robottiasemalla.

Kuva 20 Simulaatio kappaleen hitsauksesta kiinnittimien muodostaman
kehikon sisältä käsin
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Kuva 21 Simulaatio kiinnittimen ulkopuolisesta hitsauksesta.

Kiinnittimeen, kappaleen hitsauskohdan ympäristöön, tehtävien reikien todettiin
olevan viisteineen riittävän kokoiset. Eräs hankaluus kiinnittimen ulkopintojen
hitsauksessa oli se, että jos halutaan hitsata jalkoasennossa, on kiinnitin
käännettävä kappaleenkäsittelypöydän avulla 90° kulmaan. Tällöin kiinnitin
nousee niin korkealle, että hitsausrobotti mahtuu juuri ja juuri liikkumaan
pöytälevyn yläpuolella. Ongelma voidaan ratkaista siirtämällä robotti pöytälevyn
sivulle, mutta tämä lisää hieman robotin liikematkaa ja pidentää hitsausaikaa.
Pöydän ollessa käännetty 90° kulmaan,

tulee yksi

hitsi hitsattavaksi

pystyasennossa (Kuva 21). Pöytää voidaan kääntää hieman 90° kulmasta yli, jotta
helpotetaan sulan käyttäytymistä pystyhitsissä.
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4.5

Järjestelmän muutokset

Hitsauskiinnittimen käyttöönottoon liittyvät järjestelmän muutokset ovat vähäisiä.
Hitsauskiinnitin kiinnitetään kappaleenkäsittelylaitteen pöytälevyyn ruuveilla.
Pöytälevy on asennettu pyörityspöydän päälle, eikä sen irrottaminen ole
tarpeellista. Suurin osa muista yrityksen hitsattavista kappaleista kiinnitetään
samaan pöytälevyyn. Hitsattavat sarjat ovat suuria, yli 100 kappaletta sarjassa,
joten kiinnittimen jatkuvalle vaihdolle ei ole tarvetta. Kiinnittimen ja pöytälevyn
massa hitsattavine kappaleineen ja varusteineen on noin 1270 kg, joka on pöydän
kantavuuden rajoissa.
Robottihitsausaseman rakenteeseen ei aiheudu muutoksia. Kappaleet hitsataan
ennestään käytetyillä hitsauslaitteilla. Hitsauskiinnittimen suunnittelussa on
huomioitu, että käytetään yritykseltä valmiiksi löytyvää hitsauspoltinta. Robotille
joudutaan luomaan uudet ohjelmat kappaleen hitsausta varten. (Rautio, 2008)
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5.

SAAVUTETTAVAT EDUT TUOTANNOSSA

Kappaleessa on arvioitu tuotannossa saavutettavia etuja siirryttäessä osittain
automatisoituun hitsaukseen. Lisäksi on arvioitu kiinnittimen valmistukseen ja
käyttöönottoon liittyviä kustannuksia.

5.1

Läpimenoaika

Kappaleessa on arvioitu kappaleen hitsaukseen kuluvaa aikaa käytössä olevilla
menetelmillä eli käsinhitsauksella ja automatisoidulla hitsauksella. Kappaleessa
esitetyt ajat ovat arvioita.
Käsinhitsauksen läpimenoajaksi on arvioitu kahden päätykappaleen osalta 60 min.
Tämä tarkoittaa yhteensä neljää hitsausliitosta. Arvioon ei ole huomioitu esi- ja
jälkikäsittelyjä.

Jälkikäsittelyt

Jälkikäsittelyyn

kuuluu

ovat

kehyksen

samat

riippumatta

oikominen

hitsausprosessista.

Hitsausliitoksen

viimeistely

käsinhitsaamalla ja tiivistepintojen hiominen. (Rautio, 2008)
Automatisoidussa hitsauksessa hitsattavat kappaleet silloitetaan erillisessä
hitsauskiinnittimessä.

Silloitusvaiheen

ja

järjestettävissä pienimuotoinen välivarasto.

robottihitsauksen

välille

on

Silloitushitsaukseen arvioidaan

kuluvan aikaa tavaran siirtelyt mukaan lukien alle 15 min. (Rautio, 2008)
Robottihitsauksessa käytettävä kuljetusnopeus v on noin 5 mm/s (Rautio, 2008).
Korkeamman kappaleen hitsien yhteispituus on noin

(220 + 15 ⋅

π
2

+ 45 + 39 + 130 ) mm ⋅ 2 ≈ 920 mm .

Kahden kappaleen hitsausaika robotilla olisi täten
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(1)

920mm ⋅ 2
= 368s ≈ 6 min .
mm
5
s

(2)

Simuloinnin perusteella kappaleen pyörittämiset ja robotin siirtymisen huomioon
ottaen kahden kappaleen kokonaishitsausajaksi voidaan olettaa noin 15 min.
Robottihitsauksen jälkeen seuraavat samat jälkikäsittelyt kuin käsinhitsauksen
jälkeen. Käsinhitsauksen ja automatisoidun hitsauksen läpimenoaikoja on
vertailtu taulukossa 1.

Taulukko 1 Käsinhitsauksen ja automatisoidun hitsauksen läpimenoaikojen
vertailu
Käsinhitsaus

Automatisoitu hitsaus

Silloitus

Ei silloiteta

15 min

Asetus

15 min.

10 min.

Hitsaus 1.

30 min.

5 min.

Kappaleen kääntö

5 min

5 min

Hitsaus 2.

30 min

5 min

Hitsauksen

80 min.

40 min.

kokonaisaika
Jälkikäsittelyt

Samat

jälkikäsittelyt

(oikominen ja hionta)

riippumatta.
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suoritetaan

hitsausprosessista

5.2

Kustannukset

Kappaleessa on listattu tekijöitä, jotka vaikuttavat kiinnittimen käyttöönoton
kustannuksiin.
-

Kiinnittimen materiaalikustannukset

-

Kiinnittimen valmistuskustannukset

-

Varusteet: Kiinnityslaitteisto

-

Robottiaseman uudelleenohjelmointityö

-

Kiinnittimen jatkokehittely
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6.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Työn tavoitteiden mukaisesti suunniteltiin hitsauskiinnitin kahden kappaleen
kiinnittämiseen. Lopullinen versio kiinnittimestä soveltuu erikorkuisten profiilien
kiinnittämiseen. Tehdyn analysoinnin mukaan kappaleiden hitsaaminen yrityksen
robottihitsausasemalla ja suunnitellulla kiinnittimellä on mahdollista.
Käsinhitsausta

suuremmasta

hitsausnopeudesta

ja

kahden

kappaleen

samanaikaisesta kiinnittämisestä johtuen kappaleiden läpimenoaika tulee olemaan
käsinhitsausta huomattavasti

lyhyempi. Kahden päätypalan läpimenoajan

arvioitiin olevan käsinhitsauksella 80 min. ja automatisoidulla hitsauksella noin
45 min. Laskelmien mukaan automatisoidun hitsauksen läpimenoaika olisi noin
puolet käsinhitsauksen läpimenosajasta.
Läpimenoajan perusteella kehikon päädyn hitsaaminen robottiasemalla olisi
kannattavaa. Ensin kiinnitin olisi kuitenkin otettava koekäyttöön ja korjattava
mahdolliset suunnittelussa huomioimatta jääneet ongelmat.
Käytettävän

laitteiston

osalta

selvitään

hyvin

pienillä

muutoksilla.

Merkittävimmät kustannukset ovat kiinnittimen materiaali ja kiinnittimen
valmistaminen. Lopullinen malli saatiin suunniteltua siten, että koneistuksen
määrä pidettiin mahdollisimman pienenä. Kiinnitin valmistetaan yrityksen omilla
laitteilla. Erillisiä laitehankintoja automatisoitua hitsausta varten ei tarvita.
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7.

YHTEENVETO

Työn tavoitteena oli etsiä toimivia malleja hitsauskiinnittimeksi yrityksessä
ennestään käsinhitsatulle suodatinkehikolle. Hitsauskiinnitin päätettiin suunnitella
suodatinkehikon päädyn kolmen osan hitsausta varten. Kiinnittimen suunnittelu
aloitettiin

teoreettisesta

näkökulmasta.

Teoriaosuudessa

selvitettiin

robottihitsauksen perusteita ja toimivan hitsauskiinnittimen ominaisuuksia.
Työn

käytännön

osuuden

tavoitteena

oli

mallintaa

hitsauskiinnitin

valmistettavalle suodatinkehikon päätykappaleelle. Käytännön osuus aloitettiin
kartoittamalla lähtötietoja, eli yrityksen tarpeita ja käytössä oleva laitteisto. Aluksi
ideoitiin erilaisia malleja kiinnittimelle, joista valittiin yrityksen kanssa
yhteistyössä jatkokehiteltävä malli. Alkuvaiheessa todettiin, että kiinnittimeen
kiinnitetään kaksi hitsattavaa kappaletta samaan aikaan.
Jatkokehittelyyn valitun mallin rakenteeseen tehtiin parannuksia. Suurimpiin
parannuksiin edellisestä mallista kuuluivat hitsattavan kappaleen asennon
muuttaminen edullisemmaksi. Jatkokehitelty kiinnitin mallinnettiin SolidWorksohjelmalla. Kappaleiden hitsausta robottiasemalla ja suunnitellulla kiinnittimellä
simuloitiin IGRIP-ohjelmalla.
Simuloinnin

perusteella

kappaleen

hitsaaminen

kiinnittimen

avulla

on

mahdollista. Kappaleiden laskettu läpimenoaika on huomattavasti pienempi kuin
käsinhitsauksella. Järjestelmän muutokset ovat vähäisiä. Kiinnitin pystyttäisiin
valmistamaan yrityksen omilla laitteilla.
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Valmistettava kehikko on hitsauksen automatisoinnin näkökulmasta haastava.
Yhteistyössä

yrityksen

kanssa

saatiin

suunniteltua

tarpeita

vastaava

hitsauskiinnitin. Jos kiinnitin otetaan käyttöön tuotannossa, siihen todennäköisesti
joudutaan tekemään muutoksia käytön aikana. Vasta käytön aikana voidaan
havaita kaikki kiinnittimen puutteet toiminnassa. Kaikkia puutteita on mahdotonta
ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa.
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LIITE 1
Työn julkaisuversiossa piirustukset on jätetty pois. Liitteessä on esitetty
mallinnetun hitsauskiinnittimen kokonaiskuva.
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