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1. Johdanto 
 
 
Valmet Voimansiirto Oy oli perinteinen paperiteollisuuden vaihdevalmistaja ja 

erikoistunut asiakkaille räätälöityjen, piensarjoihin perustuvaan suunnitteluun ja 

tuotantoon.  

Uusiutuvat energialähteet kuten tuulivoima alkoi tuntuvasti nostaa päätään 

Euroopassa 1990 luvun alussa. Valmet Voimansiirrolla oli tietotaitoa vastata tähän 

uuteen haasteeseen ja strateginen päätös ryhtyä tuulivoimalavaihteiden toimittajaksi 

syntyi 90-luvun alkupuolella. 

Tuotantokapasiteetin nosto tuli melko pian ajankohtaiseksi, jolloin eräs osa-alue oli 

nostaa kotelovalmistuksen kapasiteettia ja ennustetulle tuotantovolyymille 

edullisimmaksi osoittautui robottihitsattu konstruktio. 

Tämän työn päällimmäinen tarkoitus onkin tuoda hitsaamon modernisointiprojektin 

valmistelun kannalta oleellisimmat asiat esiin. 

  

2. Työn tavoite 
 
 

Kandidaattityön tavoitteena oli valmistella Valmet Voimansiirto Oy:n hitsaamon 

modernisointia, jossa pääpaino tullee olemaan  robottihitsausaseman käyttöönotossa. 

Siksi työn alussa käydään robotiikan perusteet ja robottihitsauksen kannalta oleelliset 

asiat kohtalaisen perusteellisesti läpi. 

Itse hitsaamon osalta tärkeimmiksi todettiin layoutin optimointi ja materiaalivirtojen 

selkeyttäminen sekä työpisteiden uudelleen organisointi. 

Lisäksi mikäli robottihitsauksen tueksi päätetään hankkia etäohjelmointi, tässä työssä 

käydään myös läpi etäohjelmoinnin kannalta oleellisia asioita.  

Osatoimitusten logistiikkaa ja hitsausprosessin laaduntuottokykyä käsitellään 

pintapuolisesti. 
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3. Robotin peruskäsitteitä 
 
 

Robotin määritteleminen yksikäsitteisesti on vaikeaa. Teollisuurobotti voidaan 

määritellä toimilaitteiden, ohjelmointitavan, nivelrakenteen ja käyttötavan perusteella 

monella tavalla. Erään määritelmän mukaan: /1/ 

“ Teollisuusrobotti on ohjelmoitava monitoimilaite, joka on suunniteltu sekä 

käsittelemään että kuljettamaan osia tai työkaluja ja tarkoitettu muunneltavine, 

ohjelmoitavine ratoineen erilaisiin tuotantotehtäviin.” 

Pelkkää yksinkertaista toimilaitekäsivartta, joka panostaa ja purkaa konetta ei voida 

kutsua robotiksi, ellei sitä voida ohjelmoida uudelleen toiseen tehtävään. 

Japanilaisen määritelmän mukaan teollisuurobotteja ovat: /2/ 

• manuaalinen manipulaattori 

• kiinteän sekvenssin robotti 

• muunneltavan sekvenssin robotti 

• johdattamalla ohjelmoitava robotti 

• numeerisesti ohjattu robotti 

• älykäs, havainnoiva robotti 

Suomessa roboteiksi luokitellaan neljä viimeistä tyyppiä. Määritelmän kirjavuus 

aiheuttaa vaikeuksia, kun tulkitaan kansainvälisiä, maittain tehtyjä robottitilastoja. 

Japanilaisten väljä robotin määrittely selittää osan Japanin ylivoimaisista 

robotisointimääristä.  

3.1 Robotiikan terminologiaa 

 
Roboteista puhuttaessa on olemassa muutamia tärkeitä termejä, joiden tunteminen on 

välttämätöntä. 

• Uudelleenohjelmoitavuus: Robotin tehtäviä muutettaessa muutetaan vain 

robotin liikkeitä kontrolloivia ohjelmia, ei robotin mekaanista rakennetta. Tämä 

lisää huomattavasti robotin tehokkuutta ja vähentää tuotannon 

automatisoimiseen tarvittavaa aikaa. 
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• Vapausasteet: Ohjelmoitujen tehtävien automaattiselle suorittamiselle on 

välttämätöntä, materiaalia, työkaluja, osia tms. Vaadittuun paikkaan vaaditussa 

orientaatiossa. Tämän lisäksi eri asennot ja orientaatiot tulee saavuttaa suurilla 

liikenopeuksilla. Vapausaste tarkoittaa itsenäistä osaliikettä, joka voidaan tehdä 

tarvittaessa itsenäisesti tai samanaikaisesti muiden osaliikkeiden kanssa. 

Vapausasteet ovat kierto- tai lineaariliikkeitä. Kuvassa 1 esitetään tyypillisen 6 

akselisen robotin rakenne vapausasteineen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1.  6 akselinen robotti. /3/ 

• Työkalupiste (TKP): Robotin liikkeiden ohjelmoinnissa robotti liikutetaan 

niihin paikkoihin, joiden kautta sen tulee kulkea ohjelmaa suoritettaessa. 

Ohjelmoitu paikoitus on asema, jossa myös työkalun orientaatio on määrätty. 

Työkalupiste eli TKP on piste, jota robotti liikuttaa paikoituksissa. TKP:n 

tarkka määritys ja tunteminen ovat avaintekijöitä robotin ohjelmoinnissa, sillä 

kaikki liike tapahtuu TKP:n suhteen. TKP on yleensä määritelty työkalun 

kiinityslaipan keskipisteeseen, josta se voidaan siirtää haluttuun paikkaan. 

• Lineaarinen ja ympyränkaari-interpolaatio:  Jokaista robotin niveltä 

liikutetaan moottorilla. Robotin tietokone kontrolloi TKP:n paikkaa ja 

työkalujen tai osien orientaatiota, joita robotti käsittelee, kontrolloimalla 

nivelten moottoreiden liikettä. Robotteihin on kehitetty lineaari- ja kaari-

interpolaatio. Interpolaatiot mahdollistavat sen, että robotti voi siirtää työkalua 
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tai osia pitkin suoraa viivaa tai ympyränkaarta kiinteässä tai muuttuvassa 

orientaatiossa, kun suoralta on opetettu kaksi tai kaarelta kolme pistettä. 

Robotti kulkee suoraviivaisesti ohjelmoitujen pisteiden välillä tai sovittaa 

kolmen annetun pisteen kautta kulkevan ympyränkaaren. /4/    

 

3.2 Robottityypit 

 

Nykyisin käytössä olevat robotit ovat rakenteeltaan neljää päätyyppiä: 

• suorakulmainen käsivarsi 

• sylinterikoordinaatistokäsivarsi 

• pallokoordinaatistokäsivarsi 

• nivel- tai pallokoordinaatistokäsivarsi 

 

Robottien rakenteessa on joissain tapauksissa tarkoitus matkia ihmisen nivelien 

toimintaa ja eräistä  rakenteista löytyykin ihmisen käsivartta, rannetta ja kouraa 

vastaavat nivelliikkeet. Robotin käyttäjää ei välttämättä kiinnosta robotin liikkeiden 

taustalla oleva koordinaatistojen matemaattinen hallinta eivätkä liikenopeuksien 

laskemiseksi käytetyt algoritmit. Näiden ymmärtäminen auttaa kylläkin vastaamaan 

kysymyksiin, miksi robotti ei kykene toimimaan joissain asennoissa ja esim. miksi 

lineaari-interpolaatiota käytettäessä “suora” ei ole aina “suora”. Käyttäjä on usein 

kuitenkin kiinnostunut ainoastaan siitä suoriutuuko robotti sille suunnitellusta 

käsittely- ja siirtotehtävistä. 

Robottien käyttösovelluksissa lähinnä toistotarkkuus on olennainen tekijä. Lähes 

kaikkien robottien tarkkuus on rakenteesta riippumatta ± 1mm. /6/ 
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Kuvassa 2 esitetään robottityyppien periaatekuvat ja fysikaaliset mallit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.  Robottityypit. /5/ 

Eri koordinaatistoilla ja TKP:n liikkeillä on seuraavanlaisia mahdollisuuksia. Robotti 

voi liikkua paikoituspisteiden välillä kolmella tavalla. Suorakulmaista 

koordinaatistoa käytettäessä TKP liikkuu suorakulmaisesti. Kaikki robotin akselit 

liikkuvat samanaikaisesti. Robottikordinaatistoa käytettäessä jokainen akseli liikkuu 

lyhintä mahdollista reittiä. Kolmannessa vaihtoehdossa eli muunnetussa 

suorakulmaisessa koordinaatistossa TKP liikkuu suoraa linjaa pitkin 

vakionopeudella. Kolme ranneakselia liikkuu kuitenkin robottikordinaatiston 

mukaisesti. 

3.3 Ohjausjärjestelmät 
 
 
Teollisuusrobotit ovat tavallisesti servo- tai adaptiivisesti ohjattuja. Servo-

ohjausjärjestelmä on yleensä usean tason hierarkinen järjestelmä, jossa ylemmällä 
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ohjaustasolla ohjataan kokonaisliikettä ja alemmalla säätötasolla ohjataan kunkin 

vapausasteen liikettä. Servo-ohjatusta vapausasteesta on jatkuva takaisinkytkentä 

liikkeen ohjaukselle. Takaisinkytkennän avulla voidaan vapausaste ajaa kaikkiin 

tarvittaviin pisteisiin ja vapausasteen liikettä voidaan seurata jatkuvasti. Kuvassa 3 

on kaksitasoinen servo-ohjauksen periaatteelinen malli. 

 

Kuva 3. Robotin ohjausjärjestelmä. /7/ 

Adaptiivisessa säädössä robotin ohausjärjestelmä pystyy käyttämään ulkopuolisten 

anturien tietoja ja muuttamaan ohjelmoituja ratoja. Tällaisia ulkopuolisia antureita 

ovat esim. hitsausoboteilla railonhaku- ja seurantajärjestelmät, jotka tuovat 

säätötietoa robotin ohjausjärjestelmälle. Railonseuranta onkin yksi perusedellytys 

suurten kappaleiden sarjatuotantotyyppiselle hitsaukselle. Kuvassa 4 on esitetty 

railonseurannan  fysikaalinen malli. Perusperiaate railonseurannassa on, että 

monitoroidaan hitsausvirran ja –jännitteen muuttumista, ennalta määritellyn 

vapaanlangan pituuden muuttuessa oletusarvostaan. 
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Kuva 4. Railonseurantatoiminnon fysikaalinen malli /8/ 

 

Robotin ohjausjärjestelmän keskeisin tehtävä on ohjata robotin liikkeitä halutulla 

tavalla. Tällöin robotin on  kyettävä vastaanottamann liikeohjeita käyttäjältä ja sen on 

pystyttävä ottamaan huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Siten 

matemaattiseen malliin, jossa esitetään nivelten asemaa, asentoa, nopeutta ja 

kiihtyvyyttä kuvaavat vektorit, on lisättävä takaisinkytkennät tarvittavia liikkeiden 

säätö- ja korjausvektoreita varten. 

Aluksi ohjausjärjestelmien tietokoneet olivat 8-bittisiä ja pystyivät ohjaamaan vain 

viittä akselia eivätkä lainkaan ulkopuolisia laitteita. Kun 1980 - luvun alussa 16-

bittiset ohjausjärjestelmät tulivat markkinoille kilpailukykyisellä hinnalla, muuttuivat 

robottien käyttömahdollisuudet huomattavasti. Jopa 9-10 akselin kontrollointi ja 

esim. hitsausprosessin parametrien ohjelmointi tulivat mahdollisiksi. Kehittyneissä 

ohjausjärjestelmissä robotin ohjelmointi helpottui, jolloin lineaari- ja ympyränkaari-

interpolaatiot tulivat mahdollisiksi ja I/O (input/output) liitynnät voitiin liittää 

suoraan ohjelmaan kontrolloimaan ulkoisia laitteita esim. robotin tarttujaa. 
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Nykyisin 32-bittisellä tietokoneella voidaan kontrolloida robotin akseleiden lisäksi 

useita ulkopuolisia akseleita synkronoidusti /4/. Myös robottien ohjelmointikielet 

ovat kehittyneet ripeästi./6/ 

 

4. Robotin ohjelmointi 

 

Teollisuusrobotti ei vielä tällä hetkellä pysty itse päättelemään mitä sen tulisi 

kulloisessakin tilanteessa tehdä, vaan robotti täytyy ohjelmoida tekemään liikkeet ja 

ottamaan huomioon ympäristön muutokset. Ohjelmointimenetelmät voidaan jakaa 

karkeasti online- ja offline-ohjelmointiin. 

 

4.1 Online- ohjelmointi 

Online- ohjelmoinnissa robotti ohjelmoidaan opettamalla sille liikeradat ja 

taltioimalla ohjelman radat pisteittäin. Opettamalla ohjelmoitu liikerata talletetaan 

ohjaimen muistiin  ja sitä voidaan käyttää tarvittaessa lataamalla ohjelma 

ohjausyksikköön.  

Opetusohjelmointi sitoo robottilaitteiston ja estää robotin tuotantokäytön. 

Yksinkertaiset robotisoinnit, joissa ohjelmoitavia pisteitä on vähän, kannattaa hoitaa 

on-line ohjelmoinnilla. Kuitenkin kannattavuus on tapauskohtainen ja vaatii 

harkintaa. /6/ 

 

4.2 Offline- ohjelmointi 

Tarve robottiohjelmien tekemiseen jollain muulla tavalla kuin opettamalla sai 

alkunsa siitä, että tuotantoa haluttiin tehostaa. Opettamalla tehdyn ohjelmoinnin 

haittapuolia on esim: 

• Opetuksen aikana kalliit laitteet ovat poissa tuotannosta 

• Ohjelmoinnin laatu ei ole tasaista, vaan se riippuu pitkälti ohjelmoijan 

taidosta ja ohjelmointiympäristön olosuhteista 
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• Liikeratojen rajojen hahmottaminen on hankalaa 

Offline - ohjelmoinnilla pystytään vastaamaan näihin haasteisiin. Robottiohjelmat 

tehdään tietokoneella, käyttäen graafista simulointia, jossa voidaan tarkastella 

ohjelmointiympäristöä. Törmäykset ja nivelarvojen ylitykset voidaan välttää ennen 

ohjelman siirtoa robotille. 

Monet offline - ohjelmistot ovat kehittyneet tekstuaalisista menetelmista tai 

yksinkertaisista graafisista ohjelmista, jotka pystyivät kuvaamaan ainoastaan robottia. 

Nykyaikaisissa 3D (3-ulotteinen)-ohjelmointijärjestelmissä voidaan  kuvata koko 

ympäristö, missä robotti tai robottiasema sijaitsee kappaleineen ja 

kappaleenkäsittelylaitteineen. Lisäksi niissä on mahdollisuus käyttää 

sisäänrakennettua CAD (tietokoneavusteinen suunnittelu)-järjestelmää ja keskustella 

muiden järjestelmien kanssa. /9/ 

 

5. Hitsaamon layout-tarkastelu 

 

Hitsausrobottihanke on tärkeä osa hitsaamon rationalisointia. Samanaikaisesti  

polttoleikkauksen, hitsauksen, jännityksenpoistohehkutuksen, hiekkapuhalluksen ja 

maalaamon tekniikka sekä layout ajanmukaistetaan.  

Hitsaamon alkuperäinen layout on tuotannon kannalta sekava. Virtauttamisesta ei voi 

puhuakaan ja sitä myöten läpimenoajat ovat pitkiä ja tuotantokappaleiden 

jäljittäminen hankalaa. Muutosprosessi tullaan toteuttamaan yhteistyössä johdon ja 

verstashenkilökunnan kanssa. Kuva 5 esittää alkuperäistä layoutia. Nuolet kuvaavat 

materiaalivirtoja. 
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Kuva 5. Hitsaamon alkuperäinen layout 
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5.1 Hitsaamon uusi layout 

 

Valmet Voimansiirto Oy:n koko hitsaamon layout suunnitellaan silmälläpitäen 

virtautetun tuotannon periaatteita. /10/  Raaka-aine- ja puolivalmistevarastot halutaan 

minimiin. Aiotut välivarastotilat ovat: 

• Levyvarasto polttoleikkeitä varten 

• Polttoleikkauksen ja taivutuksen jälkeinen puskuri, johon kootaan kullekin 

työlle tulevat osat valmiiksi 

• Jännityksenpoistohehkutusuunin puskuri 

Sarjatöiden polttoleikatut ja taivutetut osat toimitetaan sopivina sarjoina 

alihankkijalta suoraan työpisteeseen. Robottiasemalle tulevan toimituksen sarjakoko 

on tavallisesti noin yhden viikon osatarve.   

Hitsaamon pullonkaula on hehkutusuuni. Vaihteistokotelot hehkutetaan hitsauksesta 

aiheutuneiden sisäisten jännitysten laukaisemiseksi ennen koneistusta. Kappaletta 

hehkutetaan useita tunteja n. 600°C lämpötilassa ja annetaan jäähtyä hitaasti uunin 

mukana. Sisäiset jännitykset laukeavat sitä paremmin mitä korkeampaan lämpötilaan 

teräs hehkutetaan, mutta yli 650°C lämpötila voi johtaa perliitin palloutumiseen ja 

siten teräksen pehmenemiseen. Oikein suoritettu hehkutus ei vaikuta sanottavasti 

teräksen lastuttavuuteen./11/ 

Hehkutuksen alihankinta aiheuttaisi suhteettoman suuria logistiikkakustannuksia, 

kun taas polttoleikkauksen ja taivutuksen alihankkiminen on suhteellisen helppoa ja 

nopeaa.  Sarjatöiden yleistyminen siirtää hitsaustyötä robotille, joten  

käsinhitsauskapasiteettia vapautuu yksittäistuotantoon ja luokitusta vaativiin 

hitsauksiin, kuten esimerkiksi laivavaihteiden hitsaukseen.      

Hitsaamoon hankitaan uusi puoliautomaattinen hiekkapuhaltamo - maalaamo. 

Hiekkapuhalluksen tulee hoitaa manipulaattori, johon voi ohjelmoida erilaista 

hiekkapuhallustyökiertoja. Maalaus hoidettaneen edelleen manuaalisesti ja samaan 

aikaan manipulaattori voi hoitaa hoitaa samanaikaisesti kotelon hiekkapuhalluksen. 
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Hitsaamossa on robottiasema myös paperikoneen kuivaryhmän 

hammaspyöräaihioiden hitsaukseen. Tämä robottiasema koostuu kolmeakselisesta 

kappaleenkäsittelijästä ja lattia-asennetusta 5-akselisesta robotista. 

Kuvassa 6 on suunnitelma hitsaamon uudesta layoutista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Hitsaamon uusi layout. 
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5.2 Robottihitsausaseman layout 

Robottihitsausasema suunnitellaan aluksi kahden hitsattavan päätuotteen ympärille. 

Hitsattavat kappaleet ja robottiasema mallinnetaan simulointiohjelmistoon. 

Simuloimalla ulottuvuuksia ja fyysisiä rajoitteita, esim. hallinosturia haetaan sopivat 

ulkoisten akseleiden liikepituudet sekä robottiaseman kannatinpylväiden korkeus ja 

kappaleenkäsittelijöiden etäisyys gantrystä (hitsausrobottiaseman lineaariakselit).  

Kuvassa 7 on esimerkki robottiaseman layoutista. 

 

 

Kuva 7. Robottiaseman layout. 

 

5.3 Osatoimitusten logistiikka 

Tuulivoimalan vaihteistokotelot ovat ensimmäinen voluumituote Valmet 

Voimansiirrolla ja polttoleikkeiden toimitukset robottihitsaukseen ulkoistettaneen 

kokonaan, koska oman tuotannon polttoleikkaus ja taivutuskapasiteettia ei haluta 

lisätä ja toisaalta yksittäistuotannon tarvitsemat polttoleikkeet saadaan joustavimmin 

ja kustannustehokkaimmin itse valmistamalla. 
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6. Robottihitsauksen valmistelu 

 

Robottihitsauksen käyttöönottoa varten tulee tehdä kartoitus sopivasta lisäaine-

suojakaasuyhdistelmästä. 

Hitsauksen laadun tasaisuus on sarjatyyppisessä tuotannossa tärkeä tekijä. Ainetta 

rikkomatta ei voida 100% varmuudella taata hitsin laatua, joten itse hitsausprosessin 

stabiiliuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Hitsausnopeuden, hitsaus- ja polttimen asennon pysyessä vakiona hitsauslisäaineen ja 

suojakaasun lisäksi laatuun vaikuttavat muun muassa: 

• Vapaa langan pituuden hallinta 

• Railonseurannan tarkkuus ja siihen liittyvien parametrien oikeellisuus 

• Ilmarakojen toleranssivaihtelut 

 

6.1 Lisäaine- ja suojakaasuvalinta 

 

Hitsauskokeiden tavoitteena on löytää sopiva lisäaine-suojakaasuyhdistelmä Valmet 

Voimansiirron kanssa sovituista lisäaineista ja kaasuista. Koteloiden materiaali on 

RAEX-moniteräs.  

 

Hitsaukselle ja hitseille asetetaan seuraavat vaatimukset: 

• tehokkuus 

• roiskeettomuus 

• luotettavuus 

• hyvä ulkonäkö 

• liitoksen jouhevuus 

• kuonattomuus 

• vähäinen savunmuodostus 

 

Yleisesti Valmet Voimansiirrossa hitsattaville kappaleille hitsausluokkavaatimus 

ulkopuolisilla hitseillä on WB ja sisäpuolisilla peitehitseillä WC. .  
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6.2 Käytettävä laitteisto 

 

Hitsauskokeissa käytetään LUT:n robottihitsauslaitteistoa, joka koostuu portaalista, 

johon robotti on kiinnitetty jalustastaan ns. seinäasennustyyppisesti sekä kahdesta 

pyörityspöydästä.  

Robotin merkki ja malli on Motoman K10S varustettuna ERC (robotin ohjaimen 

tyyppi) - ohjauksella. Virtalähteenä käytetään KEMPPI  PS-5000 ja poltin on 

vesijäähdytteinen Binzel. 

Hitsauskokeissa käytettävän laitteiston tulisi vastata mahdollisimman hyvin 

myöhemmin tuotannossa käytettävän laitteiston ominaisuuksia, sillä 

robottihitsauksessa prosessiin vaikuttavia muuttujia on toistakymmentä, joista 

tärkeimmät ovat: 

 

• hitsausvirta ja langansyöttönopeus 

• hitsausjännite 

• kuljetuskulma 

• kallistuskulma 

• kuljetusnopeus 

• vapaalangan pituus 

• vaaputustaajuus 

• vaaputussuunta ja -tapa 

• vaaputusamplitudi 

• seurantavirran arvo 

• hitsin sijainnin liitoskohdassa määräävä arvo 
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6.3 Robottihitsauksen asettamat vaatimukset hitsattavien osien 

valmistustarkkuudelle 

 

Kuten aikaisemmin todettiin kaikkien robottiasemassa  hitsattavien  tuotteiden 

polttoleikkeet ym. osat tultaneen hankkimaan alihankkijaverkostosta. Valmet 

Voimansiirron laatujärjestelmässä on määritelty hankittavien osien toleranssit 

polttoleikkaukselle, särmäykselle ja hitsaukselle kyseisten työtapakohtaisten 

standardien mukaisesti joko SFS (Suomen Standartoimisliitto) - ja/tai DIN 

(Deutsches Institut für Normung) - normiin perustuen. Normeissa määritellyt 

standardit ovat sinänsä riittävät robottihitsauksen vaatimuksille ja suurin haaste onkin 

toimitusketjun organisointi ja koulutus,  annettujen toleranssien pitämiseksi. 

 

Osto, alihankkijat sekä laatuosasto eivät käytännössä aikaisemmin ole kiinnittäneet 

tarkkuusvaatimuksiin juuri mitään huomiota, sillä käsihitsauksessa toleranssien pieni 

ylitys ei mainittavasti haittaa. /12/ 

 

7. Etäohjelmoinnin valmistelu 

 

Pelkästään siirtyminen robottihitsaukseen vaatii runsaasti esivalmistelua yrityksen 

johdolta, suunnittelussa, ostossa, tuotannossa, alihankintaverkostossa ja 

työnsuunnittelussa. Ennen kaikkea työntekijät, jotka siirtyvät käsihitsauksesta 

robotisoituun hitsaukseen ja vieläpä etäohjelmoinnilla varustettuna, kokevat 

työympäristössään suuren muutoksen.  
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7.1 Hitsattavien kappaleiden kuvaus 

 

Hitsattavat tuotteet tulevat olemaan tuulivoimalan sekä paperikoneen vaihteiston 

koteloita. Koteloille asetetaan tiukat laatuvaatimukset tiiviyden ja mittatarkkuuden 

suhteen. Vaihteiston kotelo täytyy olla ehdottoman öljytiivis ja hitsatun kotelon 

dimensioiden mahdollisimman pienet vaihtelut helpottavat ratkaisevasti seuraavia 

työvaiheita esim. kotelon koneistusta . 

 

7.2 Kappalegeometrian mallintaminen 

 

Valmet Voimansiirron suunnitteluosastossa käytetään Anvil - ohjelmistoa 

vaihteistojen suunnitteluun. Suunnittelutyö tehdään perinteisesti 2D - ympäristössä ja 

etäohjelmoinnissa tarvittavaa 3D - kokemusta ei ole vielä saatavilla. CAD:n ja 

etäohjelmoinnin välisessä kommunikaatiossa kappalegeometrian siirtoon käytetään 

IGES (Initial Graphics Exchange Specification kuvatiedosto) –tiedostotyyppiä. 

Suunnitteluosaston koulutus 3D – ympäristössä työskentelyyn tuleekin aloittaa 

hyvissä ajoin.   

 

7.3 Hitsaustiedon siirto kappaleeseen 

 

Ajatuksena on määrittää kappaleiden hitsaustieto jo suunnitteluvaiheessa Anvil - 

ohjelmalla, jolloin hitsauspolun attribuuteissa kaikki tarvittava tieto itse hitsausta 

koskien on etäohjelmointiympäristöön tuotavassa 3D - mallissa. Olennaista 

hitsaustiedoissa on a-mitan, aloitus- ja lopetuskohdan lisäksi mm. haku-, vaaputus- ja 

railonseurantatiedot 
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7.4 Simulointi 

 

Perusperiaate simuloinnissa on kaikille hitsattaville kappaleille sama eli jokainen 

yksittäinen hitsi on aliohjelma, jota kutsutaan pääohjelmassa.  

Pääohjelma rakennetaan siten, että hitsausten välillä olevat liikkeet ovat osa sitä.  

Suurimmat edut tällaisessa ohjelmarakenteessa ovat: 

• Hitsausjärjestystä voidaan kohtalaisen helposti muuttaa. 

• Ylösladattujen  (eli robotilta etäohjelmoinnin suuntaan) yksittäisten 

hitsauspolkujen editointi virhetapauksessa on yksinkertaista. 

• Mikäli tuotteisiin tehdään pieniä konstruktiomuutoksia, on yksittäisten 

hitsausohjelmien muokkaus simulointiympäristössä kohtalaisen selkeää.   

Simuloinnin tuloksena saadaan kullekin simulointiympäristölle ominainen 

pääohjelma ja hitsausohjelmat 

 

7.5 Törmäystarkastelu 

 

Yleisesti etäohjelmoitujen laitteiden ohjelmat joudutaan tarkastamaan testiajolla. 

Usein testiajolla ei kuitenkaan huomata kaikkia ohjelmointivirheitä, joiden 

seurauksena saattaa aiheutua kalliita törmäyksiä ja työkalurikkoja.  

Etäohjelmoinnilla tehtyjen ohjelmien laatua voidaan parantaa huomattavasti siinä 

nykyisin vakiovarusteena olevan törmäystarkastelun avulla.  Ennen kokeilemattomia 

ohjauksen komentoja ja uusia ohjelmointitekniikoita voidaan arvioida varaamatta 

koneaikaa tai vaarantamalla konetta mahdollisilla törmäyksillä tai muilla vahingoilla. 

Etäohjelmoinnissa käytettävä törmäystarkastelumoduuli voidaan ohjelmoida joko 

pysäyttämällä käynnissä oleva sekvenssi ensimmäisen törmäyksen tapahtuessa tai 

vaihtoehtoisesti se voi rekisteröidä kaikki törmäykset keskeyttämättä käynnissä 

olevaa sekvenssiä. Turvalliset etäisyydet kriittisten osien välillä voidaan säilyttää 
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määrittelemällä näille osille törmäystoleranssit. Simuloinnissa voidaan jatkuvasti 

seurata myös ”läheltä piti” tilanteita ko. osien välillä. 

Lisäksi muita koneista johtuvia rajoituksia , kuten akseleiden liikealueita sekä 

suurimpia akselinopeuksia ja –kiihtyvyyksiä, voidaan tarkastella simuloitaessa 

kunhan tarvittavat parametrit on määritelty. /13/  

 

7.6 Ohjelmakoodin kääntäminen 

 

Jokaisella etäohjelmointiympäristöllä on oma ohjelmointikielensä, joka muistuttaa 

robottien ohjelmointikieliä ollen kuitenkin monipuolisempi.  

Jokaisella robottiohjaintyypillä on kuitenkin oma ohjelmointikielensä, jolloin eri 

koodien välillä on oltava katalysaattori, joka muuttaa ohjelmakoodit molempiin 

suuntiin ymmärrettäviksi. Tätä toimintoa kutsutaan postprosessoriksi. 

Vaikka simulointi tapahtuisikin täydellisesti etäohjelmointiympäristössä, se ei 

tarkoita, että itse lopputuote eli robottiohjelma olisi täydellinen. Itsestäänselvyys on, 

että mitä paremmin robotin kieli ja postprosessori tunnetaan sitä paremmat ovat 

onnistuneen ohjelmoinnin edellytykset. Näin tiedetään, mitkä käskyt toteutetaan 

varsinaisessa robottiohjelmassa. 

 

8. Robottihitsausaseman valmistelut ja 

vastaanottotarkastus 

 

Strateginen päätös robottihitsaukseen siirtymisestä tehtiin tässä tapauksessa 

tuulivoimalavaihteiden sekä erään paperikoneen vaihdetyypin kysynnän kasvun 

ansiosta. Valmet Voimansiirrossa vaihdetyyppien sarjakoot olivat suhteellisen pieniä, 

mutta nyt uudet markkina-alueet ja tuotteet mahdollistivat piensarjojen tuotannon 

aloittamisen. 
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Valmet Voimansiirrossa nimetään kotelovalmistusprojektin valmisteluvaihetta ja 

investointipäätöksen jälkeisiä toimenpiteitä  varten oma projektiryhmä. 

Projektiryhmän tehtävänä on ensisijaisesti päättää, mitkä tuotteet robottihitsataan, 

mikä on aikataulu ja millainen kokonaisinvestointi on kyseessä. Ryhmän tehtävänä 

on myös nimetä operatiivinen tiimi, joka koostuu suunnittelijoista, ostohenkilöistä ja 

hitsaamon työntekijöistä sekä työnjohdosta. Hitsaamon työntekijöiden tulee itse 

”valikoitua” haluavatko pysyä käsihitsauksessa vai siirtyä robottihitsaukseen. 

 

Rinnakkainen ryhmä robottihitsauksen valmisteluun tullaan perustamaan myös 

LUT:ssa, jonka tehtävänä on ensisijaisesti vastata toimivan layoutin 

määrittelemisestä käyttäen robottiaseman 3D- simulointimallia sekä valittuja 

työkappaleita ja yleisesti robottihitsauksen sekä etäohjelmoinnin teknisestä 

toteutuksesta.  Myös lisäaine- ja kaasuvalinnan on tuettava Valmetin ja samalla 

robottihitsauksen laatuvaatimuksia. Työlaitesuunnittelu toteutetaan yhdessä Valmetin 

hitsaamon henkilökunnan kanssa.  

 

8.1 Koulutus 

 

Työntekijöiden oma tahto robottihitsaukseen pariin lähtemiseksi on perusedellytys 

hankkeen toteutumiselle. Valmetilla on ammattimainen tapa käsitellä työpaikalla 

tapahtuvia muutoksia yhdessä koko henkilökunnan kesken. Metalliliiton ns. Murikka 

- koulutuksissa muutokset käydään läpi kaikkien osapuolten kesken ja etsitään 

ratkaisut yhteistuumin tarvittaessa ulkopuolisen moderaattorin avustuksella. 

Itse robottihitsauskoulutus jakaantuu useampaan osaan, joista ensimmäinen on ennen 

toimitusta laitetoimittajan tiloissa, toinen esivastaanottotarkastuksen yhteydessä sekä 

kolmas ja pisin koulutus lopullisen vastaanottotarkastuksen jälkeen oikeassa 

käyttöympäristössä.  Mahdollisen etäohjelmoinnin koulutus annetaan erikseen 

kahdelle - kolmelle robottihitsaajalle ja yhdelle IT - työntekijälle sopivassa tahdissa 

projektin edetessä. 
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Koulutusperiodi on oiva mahdollisuus myös työlaitteiden hienosäätöön ja 

hitsausparametrien oikeellisuuden varmistamiseen. Tähän vaiheeseen on syytä varata 

reilu kuukausi siitä hetkestä lähtien kun itse robottiasema, etäohjelmointi, 

tiedonsiirto, työlaitteet ym. itse aseman toimintoihin liittyvä tekniikka on valmis 

tuotantoon. Suuri uuden tiedon määrän jakaminen on jaksotettava työntekijöille 

mielekkäästi, ettei uuden ja mielenkiintoisen asian omaksumisesta tule stressiä. 

Koulutettavilla henkilöillä on myös hyvin erilaiset kyvyt oppia uusia asioita, joten 

tietotaitotason määrittely kyseisille tapauksille vaatii psykologista silmää. 

 

Tuotannosta vastaavat haluavat luonnollisesti saada kalliit laitteet heti tuotantoon, 

joten käyttöönotosta ja koulutuksesta vastaavan on pidettävä koulutussuunnitelmasta 

tiukasti kiinni, sillä sen onnistuminen maksaa itsensä takaisin hyvin nopeasti.      

 

 

8.2 Robottiaseman hankinnan valmistelu 

 

Jo investointipäätöstä valmisteltaessa tulee tehdä selväksi se mitä vaatimuksia 

robottiasemalle asetetaan, että voidaan keskustella eri toimittajien kanssa  realistisista 

vaihtoehdoista yrityksen tuotannolle asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun on 

selvää mitä suoritus- tai tarkkuustasoa haetaan, on eri valmistajien tuotteiden- ja 

mikä tärkeintä hintatason selvittäminen mahdollista. 

 

Kun sopimukseen päästään jonkin toimittajan kanssa, on hankintasopimuksessa 

hinnan lisäksi määritettävä vähintään toimituksen laajuus, koulutus, layout, aikataulu, 

toisto- sekä geometriset tarkkuusvaatimukset ja millaiset työkappaleet vaaditaan 

vastaanottotarkastuksissa.  

 

Yrityksen on sisäisesti myös määriteltävä selkeät ja realistiset tavoitteet tiimille, joka 

aktiivisesti osallistuu hankkeen toteutukseen. Projektissa on syytä olla yksi henkilö 

jolla on selkeä operatiivinen vastuu hankkeen alusta tuotannon alkuun saakka, 

jälkihoitoa unohtamatta. 
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Robottihitsausaseman vastaanottotarkastuksiin ei ole tällä hetkellä saatavilla mitään 

virallista ”pohjaa”, minkä mukaan voitaisiin toimia. Toisaalta laitevalmistajat 

tuntevat laitteet kohtalaisen hyvin, mutta eivät hitsausprosessia, puhumattakaan 

etäohjelmoinnin vaatimuksista robottiasemalle. Siksi vastaanottotarkastusprotokollat 

on tehtävä asiantuntijatiimin kanssa, mieluiten LUT:n hitsaustekniikan osaajien 

kanssa yhteistuumin. 

 

9. Robottiaseman kalibrointi 

 

Robottiaseman kalibroinnista on olemassa jo lukuisia lähteitä, joten tässä työssä 

keskitytään teemaan vain yleisellä tasolla. 

 

Kalibroinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä simulointimallin ja robottiaseman 

kinematiikan ja geometrian yhteensovittamista siten, että robottiasemaa mittaamalla 

saatujen tulosten perusteella simulointimallista pyritään tekemään samanlainen 

fyysisen aseman kanssa. /14/ 

 

9.1 Kalibroinnin tavoite 

 

Teoriassa simulointimallin ja robottisolun tulisi vastata täysin toisiaan. Käytännössä 

joudutaan tekemään kompromisseja ja asettamaan jokin tavoitetaso mihin 

tarkkuuteen halutaan päästä. Kaarihitsaussovelluksissa, käytettäessä railonhakua ja -

seurantaa,  paikoitustarkkuus etäohjelmoinnilla tehdyillä ohjelmilla on oltava alle 5 

mm. Ulkoisten akseleiden lukumäärä saattaa yhtä kappaleenkäsittelijää kerralla 

käytettäessä olla viisi, joten jo millin mittausepätarkkuus mielivaltaisessa pisteessä 

per akseli voi aiheuttaa 5 mm:n virheen.  Mikäli kalibrointi halutaan tehdä 

absoluuttisen tarkaksi, aiheuttaa se suurehkoja kustannuksia mm. ulkoisten 

mittalaitteiden vuokrista ja tulosten analysoinnista johtuen. 
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10. Investointien taloudelliset kriteerit 
 

 
Jokaisella yrityksellä on hieman erilaiset lähtökohdat investointien taloudellisten 

kriteerien täyttämiselle, johtuen muun muassa oman pääoman tuottotavoitteista, 

takaisinmaksuajan määrittelemisestä, tuotannon rationalisoinnin lähtökohdista ym..  

Investoinnin kannattavuuslaskelma tulee kuitenkin aina tehdä huolellisesti faktoihin 

ja oikeisiin tarjouksiin perustuen/15/  

 
11. Työn tavoitteiden toteutuminen 
 
 

Tavoitteet tälle kandidaattityölle olivat kolmijakoiset, kuten alussa mainittiin. 

Pyrittiin optimoimaan hitsaamon ja hankittavan robottiaseman layout sekä 

valmistella etäohjelmoinnin mahdollisuus. 

 

Hitsaamon esitetty layout on konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu. 

Tuotantokatkokset tulevat olemaan kohtalaisen lyhyitä, sillä käsihitsaustyöpisteiden 

väliaikainen sijoittelu lähiympäristössä oleviin tuotantotiloihin ei tuota ongelmia.  

 

Robottihitsaukseen liittyvät esiselvitykset ja valmistelut paransivat Valmet 

Voimansiirron luottamusta robottihitsausaseman hankintojen konkretisoimiseksi sekä 

tarvittava teknologian siirto LUT:sta kyettiin määrittelemään riittävällä tarkkuudella. 

 

Etäohjelmoinista on saatu samantyyppisissä hankkeissa kohtalaisen hyviä 

kokemuksia, joten hanke tultaneen toteuttamaan mikäli uuden teknologian 

käyttöönottoon teollisuusympäristössä löytyy riittävästi teknis- taloudellista tukea. 
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12.  Yhteenveto 
 

Robottihitsausaseman ja etäohjelmoinnin käyttöönotto on moniulotteinen projekti. 

Haastavan projektin onnistumiselle onkin tärkeää ennen kaikkea osaavat ihmiset ja 

selkeä määränpää mihin tähdätään yhdessä. Teknologiahankkeissa itse tekniikka 

näyttelee usein pääosaa, silti onnistumisen takana ovat ihmiset, hyvä 

tiimityöskentely, motivaatio ja selkeät vastuut. 

 

Toinen seikka on kustannustehokkaimman valmistusteknologian valitseminen tietylle 

volyymille ja tuotteelle, tässä tapauksessa tuulivoimalavaihteen kotelolle. Kotelon 

hitsaus robottiasemassa on kustannustehokas pelkästään tietyllä volyymialueella 

vuositasolla mitattuna, ollen käsihitsauksen ja valamalla tehdyn vaihtoehdon 

välimaastossa.  

 

Näin ollen tuotannon syvyyden määrittäminen jakamalla ydinosaamiseen kuuluvat ja 

alihankitut toiminnat  sekä jatkuva ennakkoluuloton sekä objektiivinen pohdinta 

oikean tuotantostrategian valitsemiseksi auttaa yrityksiä toteuttamaan taloudelliset ja 

tuotannolliset tavoitteet sekä auttaa selviytymään kiristyvässä kansainvälisessä 

kilpailussa.     
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