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1 JOHDANTO 

 
 
Tämä kandidaatintyö tehdään Lappeenrannan teknillisen yliopiston konetekniikan 

laitokselle. Työ on kirjallisuusselvitys robotisoidusta, ainetta rikkomattomasta, eli NDT- 

tarkastuksesta robotisoidun kaari ja vastuspistehitsauksen yhteydessä.  

 

Työssä keskitytään teollisuusrobotilla suoritettavien kaarihitsausprosessien ja 

vastuspistehitsaamisen robotisoituun NDT- tarkastamiseen. Kaarihitsausprosessi on yleisin 

ja tärkein menetelmä hitsauksessa ja sen robotisoituja sovelluksia on teollisuuden käytössä 

paljon. Vastuspistehitsaus on puolestaan yleinen esimerkiksi autoteollisuudessa, jossa 

robotisoidut tarkastusmenetelmät on otettu teolliseen käyttöön. Työssä keskitytään 

robottihitsauksen virheisiin, jolloin olisi teoriassa mahdollista yhdistää robotisoitu hitsaus 

ja NDT- tarkastus samaan robottijärjestelmään. Sovelluksia on kuitenkin rajallisesti, joten 

työssä sivutaan myös mekanisoitua hitsausta. Työn alussa annetaan yleistietoa 

robotisoidusta hitsauksesta, keskittyen robotisoidun hitsauksen yleisimpiin 

virhetilanteisiin, joiden perusteella on valittu esiteltävät NDT- menetelmät. Käytännön 

NDT- sovelluksiin on pyritty kokoamaan tällä hetkellä käytössä olevia teollisuusrobottia 

hyödyntäviä tarkastussovelluksia, joilla voidaan tarkastaa robottihitsauksen yleisimpiä 

virheitä. Käytännön sovelluksia on kuitenkin rajallinen määrä, sillä kyseessä on verrattain 

uusi tekniikka ja haastava ammattitaitoa vaativa tarkastustehtävä. 

 

1.1 Työn tavoite ja rajaus 

Työstä on rajattu pois mobiilirobotit, jotka kuljettavat tarkastuslaitteistoa kauko-ohjatusti 

tarkistettavan kappaleen pinnalla. Työssä ei myöskään käsitellä käsin hitsauksen virheitä, 

vaikka niitäkin olisi mahdollista robotisoiduilla NDT- menetelmillä tarkastaa. 

Tarkastuskeinojen esittelyssä annetaan yleiskuva menetelmistä, mutta automatisoitujen 

järjestelmien digitaalitekniikkaa ei työssä käsitellä syvällisesti. Työn tavoitteena on kertoa 

lukijalle yleiskuva robotisoitujen NDT- menetelmien nykytilasta, haasteista ja eduista, kun 

tarkastetaan teollisuusrobotilla suoritettuja hitsauksia. 
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2 ROBOTISOINTI HITSAUSTEKNIIKASSA 

 
 
Hitsausta pyritään robotisoimaan laadun, tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi 

(Esab, 2013a). VTT:n ja Suomen hitsausteknisen yhdistyksen vuonna 2007 tekemässä 

tutkimuksessa nämä, sekä tuotteen lyhyt toimitusaika arvioitiin tulevaisuudessa 

kovimmiksi kilpailutekijöiksi hitsaavassa teollisuudessa. (Leino et al., 2008, s. 38.) 

 

2.1 Teollisuusrobotti 

Kaarihitsausprosesseissa käytetään yleisimmin kuvassa 1 esiteltyä kiertyvänivelistä 

teollisuusrobottia. Kiertyvänivelisen robotin rakenne muistuttaa hieman ihmisen käden 

rakennetta. Rakenne mahdollistaa yleisesti 6- vapausasteen systeemin, jolloin 

monimutkaisiakin geometrioita pystytään hitsaamaan robotisoidusti. (Aaltonen & 

Torvinen, 1997, s. 162.) 

 

 
Kuva 1. Kiertyvänivelinen teollisuusrobotti ja sen peruskomponentit (Kuivanen, 1999, s. 
13.) 
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Muita robottityyppejä käytetään esimerkiksi ristikkorakenteiden vastuspistehitsaamiseen, 

mutta tässä kandidaatintyössä keskitytään nivelvarsirobotin hyödyntämiseen robotisoidussa 

hitsauksessa, sekä NDT- tarkastuksessa. 

 

2.2 Yleisimmät robotisoidut hitsausprosessit 

Hitsausprosesseja on monia ja niistä voisi tehdä oman työnsä, mutta tässä kappaleessa 

esitellään yleisimmät hitsausmenetelmät, joiden robotisoituja sovelluksia on ollut käytössä 

pitkään. Yleisimpiä robotisoituja hitsausmenetelmiä ovat MIG/MAG- hitsaus, TIG- hitsaus 

sekä pistehitsaus. (Lepola & Makkonen, 2006, s. 103.) 

 

2.2.1 MIG/MAG - hitsaus 

MIG/MAG- hitsaus on lyhenne sanoista Metal Inert Gas welding ja Metal Active Gas 

welding.  MIG/MAG- prosessit ovat kaasukaariprosesseja, jossa valokaari palaa langan ja 

työkappaleen välillä. Valokaarta ympäröi suojakaasu ja hitsauslankaa syötetään tasaisella 

nopeudella hitsauspistoolin läpi valokaareen. Hitsausvirta johdetaan hitsauspistoolin päästä 

kosketussuuttimen kautta hitsauslankaan. (Lukkari, 2002, s. 159.) 

 

MIG/MAG- hitsauksessa seuraavat parametrit vaikuttavat hitsin muotoon, ominaisuuksiin 

ja hitsiaineentuottoon (Lukkari, 2002, s. 204.): 

• Kaarijännite 

• Langansyöttönopeus 

• Hitsausnopeus 

• Suojakaasu 

• Langanhalkaisija 

• Vapaalangan pituus ja kosketussuutinetäisyys 

• Hitsauspistoolin asento 

• Hitsauspistoolin kohdistus 

• Hitsausasento 

 

Näiden parametrien hallinta on tärkeää ja vaatii erityishuomiota hitsausprosessia 

robotisoitaessa. Esimerkiksi suutinetäisyys ja vapaalanganpituus voi aiheuttaa muutoksia 
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hitsausvirtaan, jolloin tunkeuma voi jäädä pieneksi, synnyttäen liitosvirheen tai vajaan 

tunkeuman. (Lukkari, 2002, s.221.) 

2.2.2  TIG - hitsaus 

TIG- hitsaus on kaasukaariprosessi, joka saa nimensä sanoista Tungsten Inert Gas welding. 

TIG- hitsauksessa valokaari palaa volframielektrodin ja työkappaleen välillä suojakaasun 

ympäröimänä. Elektrodi on sulamaton ja valokaaren lämpö sulattaa kappaletta. Lisäaine 

tuodaan tarvittaessa hitsisulaan. (Lukkari, 2002, s. 159.) 

 

Robotisoitaessa TIG- hitsausta on kiinnitettävä huomiota elektrodin etäisyyteen. TIG- 

hitsauksessa elektrodin etäisyys kappaleesta on pidettävä pienenä, jolloin riskinä on, että 

elektrodi koskettaa hitsisulaa aiheuttaen virhetilanteen. Robotin ohjelmointivirhe saattaa 

aiheuttaa myös hitsausnopeuden muutoksen, vaikuttaen TIG- hitsin tunkeumaan. TIG- 

hitsauksen liian nopea lopettaminen saattaa aiheuttaa myös lopetuskraaterin. (Lukkari, 

2002, s.267.) 

 

2.2.3 Vastuspistehitsaus 

Hitsattavat kappaleet vastustavat virran kulkua, jolloin resistanssista syntyy materiaalit 

sulattava lämpötila. Resistanssin mahdollistava kontaktipinta syntyy, kun hitsattavia 

kappaleita painetaan yhteen elektrodien avulla. Vastuspistehitsaus on menetelmä, jossa 

ohuet levykappaleet painetaan kahden elektrodin väliin ja elektrodien läpi ohjataan korkea 

hitsausvirta. (Esab, 2013b.) 

 

Vastuspistehitsauksessa saattaa ilmaantua virheitä hitsin kohdistamisessa, jolloin 

lopputuloksena syntyy liitosvirhe. Liitosvirhe saattaa aiheutua myös laitteistohäiriöstä tai 

virheellisestä hitsausvirrasta. (Lukkari, 2002, s. 35-37.) 

2.2.4 Railonseuranta 

Ilman railonseurantaa operoiva robotti seuraa sille opetettua liikerataa. Tästä syystä 

esimerkiksi hitsauksessa syntyvät muodonmuutokset aiheuttavat virheitä 

robottihitsaukseen. Robottihitsaukseen aiheuttavat virheitä myös virheelliset railomuodot 

ja siksi robottihitsauksen tueksi on kehitetty erilaisia railonhaku ja –seurantamenetelmiä. 

Railonseurantamenetelmät seuraavat hitsausrailoa esimerkiksi konenäön avustuksella, 

ohjaten robotin liikerataa railon mukaiseksi. (Hiltunen & Purhonen, 2008, s. 34.) 
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3 TYYPILLISET VIRHEET ROBOTISOIDUSSA HITSAUKSESSA 

 

 

Hitsausrobotti on mekaaninen kone, joka ei tee inhimillisiä virheitä hitsausprosessin 

aikana. Hitsausrobotilla on kuitenkin tietyt tilanteet, joissa virheitä syntyy. Hyvä keino 

virheiden kartoittamiseen on tarkastella valmistettavan kappaleen valmistusprosessin 

vaiheita jo ennen hitsaustapahtumaa. (Hiltunen & Purhonen, 2008, s. 35.) 

 

Robotisoidun hitsauksen laatuun vaikuttaa silloitushitsauksessa tapahtuvat virheet, 

hitsattavien kappaleiden laatu ja mittatarkkuus, sekä tuotteen hitsattavuus, railomuodot ja 

vaikeasti robottihitsattavat rakenteet. Virhetilanteita aiheuttaa myös robotin ohjelmoiminen 

kuljettamalla, jolloin käyttäjä määrittelee pisteet, joita robotti toistaa. Käyttäjän 

määrittelemä virheellinen piste jää robotin ohjelmaan ja toistuu mahdollistaen inhimillisen 

virheen automatisoidussa prosessissa. (Hiltunen & Purhonen, 2008, s. 35.) 

 

Robotisoidun hitsaamisen etuja on mahdollisuus suurempien hitsausparametrien 

käyttämiseen, jolloin nykypäivän teollisuudessa tavoiteltu korkea tuottavuus on 

mahdollista. Korkean tuottavuuden tavoittelu suurilla parametreilla saattaa kuitenkin 

aiheuttaa lisävirheitä. Robotisoidun hitsaamisen tuottavuutta parannettaessa on 

huomioitava erityisesti lämmöntuonnille herkät tuotteet. (Hiltunen & Purhonen, 2008, s. 

34.) 

 

3.1 Liitostyyppien vaikutus robottihitsauksen virheisiin 

Robotilla hitsattavan kappaleen suunnittelussa tulee huomioida robottihitsaukseen 

parhaiten soveltuvat liitostyypit. Liitostyypeille on annettu lukuarvo soveltuvuuden 

mukaan kuvassa 2. (Hiltunen & Purhonen, 2008, s. 33.) 
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Kuva 2. Eri liitostyyppien soveltuvuus MIG/MAG- robottihitsaukseen (Hiltunen & 
Purhonen, 2008, s. 33). 
 

Robottihitsatussa pienaliitoksissa pienet sovitusvirheet ovat sallittuja, mutta yli 1mm 

ilmarako pienaliitoksen sovituksessa lisää tunkeumaa ja pienentää hitsin a-mittaa. Ilmaraon 

suurentuessa yhdestä millistä yli puoleentoista millimetriin 6mm levynpaksuudella, syntyy 

hitsin ja perusaineen liittymään reunahaavaa. Ilmaraon vaikutusta hitsausprosessiin on 

havainnollistettu kuvassa 3. Samoja lainalaisuuksia voidaan soveltaa myös 

päällekkäisliitoksessa. Päällekkäisliitos on kuvan 2 mukaan pienaliitoksen jälkeen paras 

robottihitsattava liitostyyppi. (Hiltunen & Purhonen, 2008, s. 34.) 

 

 
Kuva 3. Ilmaraon vaikutus robotilla tehtyyn pienahitsiin (Hiltunen & Purhonen, 2008, s. 

34). 
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Mikäli päittäisliitoksen käyttäminen on välttämätöntä, on käytettävä juuritukea. Huonoin 

vaihtoehto robottihitsaukselle on päittäisliitos I-railossa. Tämä hitsausmenetelmä on 

esimerkiksi vaikein hitsauksen railonseurannalle ja tällöin virheen todennäköisyys kasvaa. 

(Leino, 1999, s. 12.) 

 

3.2 Railonvalmistuksen vaikutus 

Robottihitsaus asettaa erityisvaatimuksia hitsin railonvalmistukselle. Railopintojen 

tarkkuus ja valmistusmenetelmä määritellään hitsausprosessin mukaan. Hitsausrobotin 

ohjelmoija ohjelmoi robotin arvot ja liikeradat railojen mukaan ja tämän jälkeen robotti 

noudattaa annettuja ohjeita, mikäli käytössä ei ole railonseurantaa. Railovirheet aiheuttavat 

hitsiin liittymisvirheitä ja virheet esimerkiksi railon kulmassa ja juuripinnassa aiheuttavat 

muutoksen hitsausrailon tilavuuteen. Kymmenien prosenttien muutos railon tilavuudessa 

aiheuttaa kuvan 4 kaltaisen railon vajaan hitsautumisen tai liiallisen täyttymisen, josta 

käytetään nimitystä korkea kupu. (Hiltunen & Purhonen, 2008, s. 34.) 

 

 
Kuva 4. Vajaa hitsautumissyvyys (Lukkari, 2001, s. 12). 
 
Railon tilavuusvirhe aiheuttaa myös virheen, jota kutsutaan vajaaksi kuvuksi. Tässä 

virheessä railon riittämätön täyttyminen aiheuttaa hitsin pituussuuntaisen uran hitsin 

pinnalla. Vajaan hitsautumissyvyyden ja vajaan kuvun erot ovat nähtävissä kuvista 4 ja 5. 

(Lukkari 2001, s. 14) 

 

 
Kuva 5. Vajaa kupu (Lukkari, 2001, s. 14). 
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Virheellinen railonvalmistus aiheuttaa virheitä robottihitsauksessa myös jyrkän liittymän 

muodossa. Jyrkkä liittymä syntyy esimerkiksi robottihitsauksessa syntyneen liian suuren 

pohjapalon vaikutuksesta. (Hiltunen & Purhonen2008, s. 34) 

 

Jyrkkä liittyminen on kuvan 6 kaltainen hitsausvirhe, jossa hitsipalko liittyy liian jyrkästi 

perusaineeseen. Tällöin perusaineen ja hitsausaineen kulma on liian jyrkkä. Jyrkkä 

liittyminen on huomioitava erityisesti dynaamisesti kuormitetussa rakenteissa. (Lukkari, 

2001, s. 14) 

 

 
Kuva 6. Jyrkkä liittyminen (Lukkari, 2001, s. 14). 
 
Virheellisen railon aiheuttama pohjapalon virhe saattaa aiheuttaa myös liian pienen tai 

heikkolaatuisen pohjapalon. Pieni tai heikkolaatuinen pohjapalko voi aiheuttaa hitsin 

läpipalamisen seuraavissa paloissa.   (Hiltunen & Purhonen, 2008, s. 34.) 

 

3.3 Railonhaun ja -seurannan virheet 

Railonhaku on tehokas menetelmä havaitsemaan virheitä railonvalmistuksessa. 

Hitsauksesta johtuvat muodonmuutokset voivat silti aiheuttaa virheitä hitsiin, mikäli haku 

tehdään kerralla tuotteelle, jossa on useita hitsejä. Ennalta tehdyt hakutulokset eivät 

esimerkiksi ota huomioon hitsauksen aikana syntyviä muodonmuutoksia. (Hiltunen & 

Purhonen, 2008, s. 34.)  

 

Muodonmuutokset voivat aiheuttaa esimerkiksi kuvan 7 kaltaisen kateettipoikkeaman 

pienahitsiin, mikäli muodonmuutos aiheuttaa lisäaineen väärän suuntauksen 

hitsauskappaleeseen. (Lukkari, 2001, s. 14.)  
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Kuva 7. Kateettipoikkeama pienahitsissä (Lukkari, 2001, s. 14). 
 
Muodonmuutoksista aiheutuu myös muutoksia ilmarakoon. Väärä ilmarako aiheuttaa 

esimerkiksi korkeaa juurikupua, juurenpuolen reunahaavaa, vajaata juurta ja 

kuumahalkeamia. (Lukkari, 2001, s. 14.) 

 
Railonseuranta voi häiriintyä myös railon liiallisesta täyttymisestä.  Railonseurannan 

häiriintymisen seurauksena hitsi voi tulla kokonaan sivuun railosta ja hitsauspoltin voi 

törmätä kappaleen muotoihin ahtaissa paikoissa. (Hiltunen & Purhonen, 2008, s. 34.) 

 

3.4 Nivelten liikkuvuuden ja robotin ulottuvuuden aiheuttamat virheet 

Robotin nivelöinti asettaa rajoituksia hitsattavien kappaleiden muodoille. Hyvä esimerkki 

nivelöinnin aiheuttamasta virheestä on pienisäteisen ulkonurkan hitsaaminen. Ulkonurkan 

hitsaamisessa syntyy usein liian suuri hitsi, joka jää osin railon sivujen ulkopuolelle, 

aiheuttaen kuvan 8 kaltaisen hitsisulan valumisen. Robotisoituihin hitsausmenetelmiin on 

kehitetty keinoja ongelman välttämiseksi, mutta varmin tapa on nurkan hitsaaminen käsin. 

(Hiltunen & Purhonen, 2008, s. 35.) 

 

 
Kuva 8. Hitsisulan valuminen ulkonurkassa (Hiltunen & Purhonen, 2008, s. 35). 
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Ulottuvuusongelmista johtuvasta väärästä kuljetustavasta aiheutuu myös esimerkiksi liian 

suuri hitsauspolttimen kallistuskulma, joka estää suojakaasun suojaavan vaikutuksen. 

Suojakaasun virtauksen häiriintyminen aiheuttaa hitsiin esimerkiksi kuvan 9 kaltaisia 

huokosia ja roiskeita. Huokosia hitsiin voivat aiheuttaa myös esimerkiksi hitsattavaan 

materiaaliin jäänyt kosteus ja epäpuhtaus, liian suuri hitsausnopeus ja liian pieni 

hitsausvirta. Hitsauspistoolin virheellinen kohdistus pienahitsissä voi puolestaan aiheuttaa 

esimerkiksi epäsymmetrisen hitsin tai liitosvirheen. (Lukkari, 2001, s.10; Lukkari, 2002, s. 

210) 

 

 
Kuva 9. Huokoisuus hitsissä (Lukkari, 2001, s.13). 

 

Robotin liikkuvuudesta ja osin ohjelmointivirheestä voi aiheutua myös liitosvirhe hitsiin. 

Väärä virta, nopeus ja kuljetustapa saattavat aiheuttaa virheen. Sulan vyöryminen 

valokaaren eteen johtuen liian pienestä hitsausnopeudesta tai liian suuri hitsausvirta 

suhteessa ohjelmoituun hitsausnopeuteen saattaa aiheuttaa liitosvirheen railokyljessä tai 

liitosvirheen monipalkohitsauksen palkojen välissä. (Lukkari, 2001, s. 11.) 

 

Hitsin muotovirheet, reunahaavat ja läpipalaminen ovat yleisiä virhetilanteita 

robotisoidussa hitsauksessa. Nämä virheet johtuvat usein polttimen vääränlaisesta 

suuntaamisesta ja kuljettamisesta. (Hiltunen & Purhonen, 2008, s. 35.)  

 

3.5  Ohjelmoinnin vaikutus hitsin laatuun 

Parametrien ja hitsauskappaleen geometrioiden vaikutuksesta syntyviä virheitä voidaan 

oleellisesti vähentää osaavan robottihitsaajan avulla. Kokemattomilla ohjelmoijilla syntyy 

virheitä esimerkiksi hitseissä, joissa hyödynnetään manipulaattorin koordinoitua liikettä. 
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Muissa kuin suorissa hitseissä robottihitsaajan pitää arvioida vapaalangan pituutta ja 

miettiä miten poltin saadaan pidettyä halutussa kuljetuskulmassa. (Holamo & Aalto, 2009, 

s. 30.) 

 

Vääränlainen vapaalangan pituus ja suutinetäisyys vaikuttaa esimerkiksi hitsausvirtaan, 

tunkeumaan, roiskeisiin ja hitsauspolttimen pään kuumenemiseen. Suutinetäisyyden kasvu 

aiheuttaa vapaalangan pituuden kasvun, josta seuraa vapaalangan suurempi ohminen 

vastus. Vastuksen kasvaessa virta ja tunkeuma pienenee. Suutinetäisyyden lyheneminen 

aiheuttaa puolestaan suuremman virran ja tunkeuman. (Lukkari, 2002, s. 208.) 

 

Pieni suutinetäisyys hitsauksessa voi aiheuttaa myös kosketussuuttimen sulamisen, jonka 

seurauksena hitsiin päätyy polttimesta sulanutta kuparia MIG/MAG- prosessissa. Sulanut 

kupari aiheuttaa hitsiin kuparisulkeuman. TIG- hitsauksessa puolestaan voi syntyä 

volframisulkeuma, mikäli elektrodi koskettaa hitsisulaa ohjelmointivirheen vuoksi. 

(Lukkari, 2001, s. 14.) 

 

Vapaalangan pituuden vaikutuksia voidaan eliminoida esimerkiksi SP-MAG- 

hitsaustekniikalla, jossa hitsauslangan pituutta säädetään automaattisesti. Hitsauksen 

aikaista seurantaa käyttämällä vapaalangan pituudesta johtuvat muutokset voidaan 

eliminoida. (Salmela, 2007, s. 43.) 

 

4 EDISTYNEET NDT- MENETELMÄT 

 

 

NDT- menetelmiä on erilaisia ja jokaisella menetelmällä on vahvuutensa ja heikkoutensa. 

Yhtä ja ainoaa menetelmää ei voi käyttää jokaiseen kohteeseen ja eri virhetyypeille on 

käytettävä erilaisia tarkastusvaihtoehtoja. (NDT resource center, 2007.) 

 

NDT- menetelmien robotisointia on tutkittu viimeaikoina eri tahojen toimesta. 

Robotisoinnilla pyritään parantamaan esimerkiksi prosessin tuottavuutta ja vähentämään 

tuotannon laatuvaihteluita. Hitsaavassa tuotannossa tuottavuutta lisätään hitsausprosessin 

mekanisoinnilla ja robotisoinnilla. Robotin hyödyntäminen näiden hitsausprosessien NDT- 

tarkastamisessa mahdollistaisi kokonaisvaltaisen tehokkuuden. Robottien hyödyntäminen 
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tuo kuitenkin lisää muuttujia myös NDT- tarkastamiseen. Eräs tutkimus osoitti esimerkiksi, 

että robotin kiihdyttäminen ja hidastaminen aiheuttaa merkittäviä värähtelyjä, jotka pitää 

huomioida NDT- testausta robotisoitaessa. (Runnemalm, 2012.) 

 

Kappaleessa 3 esitettyjen virhetilanteiden perusteella robottihitsauksen yleisimpiä virheitä 

ovat muotovirheet, liitosvirheet ja huokoset. Tässä kappaleessa esitetään automatisoitavissa 

olevia tarkastusmenetelmiä, joilla pystytään tulkitsemaan kyseisiä virheitä. 

 

4.1  Visuaalinen tarkastaminen konenäön avulla 

Visuaalinen tarkastaminen manuaalisesti on haastavaa ja ihminen tekee päätöksensä oman 

arvioinnin pohjalta. Omaan arvioon vaikuttaa inhimilliset tekijät, kuten esimerkiksi 

tarkastajan ammattitaito ja näkökyky. Tulokset ovat varmempia, kun visuaaliseen 

tarkastamiseen yhdistetään konenäkö. Visuaalinen tarkastaminen konenäöllä käyttää 

esimerkiksi laser- kolmiomittausta. Mittausta on käytetty paljon railonseurantaan, joten sen 

hyödyntäminen visuaalisessa tarkastamisessa on luonteva jatkumo. Konenäkö voidaan 

yhdistää nivelvarsirobottiin käyttöön suunnitellulla robottikiinnittimellä. Visuaalisella 

testaamisella havaitaan pintaan asti ulottuvia virheitä hitsissä. (Noruk, 2004, s. 26.) 

 

Tyypillinen laser- kolmiomittaus sisältää laserlaitteen, säteen kohdistuslinssin, CCD- tai 

CMOS- kennon ja linssin, joka heijastaa kuvan kennolle (Huang & Kovacevic, 2011, s. 

509). Laitteistolla projisoidaan lasertaso kappaleen pintaan, jolloin lasersäde seuraa hitsin 

muotoa. Lasersäde heijastuu kappaleesta CMOS- tai CCD- tyyppiselle kennolle, joka kerää 

tiedon hitsin profiilista. Kuvassa 10 on periaatekuva järjestelmästä, jonka käyttötarkoitus 

on railonseuranta. (Huang & Kovacevic, 2011, s. 509–510.) 
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Kuva 10. Laser- kolmiomittaus railonseurannassa (Noruk, 2004, s. 23). 
 
Visuaalista testausta tehdään myös järjestelmällä, jossa testialueesta otetaan kuva robottiin 

kiinnitetyllä kameralla. Kameran kuva lähetetään tietokoneelle ja analysoidaan tietokoneen 

ruudulla. PC- ympäristöstä johtuen testin tulos voidaan analysoida etäällä 

hitsaustapahtumasta. Etäluettava tarkastusjärjestelmä sopii esimerkiksi korkean 

radioaktiivisen säteilyn ympäristöihin. (Pitkänen, 2010.) 

 
Kuvassa 11 on esitetty Flexcell- tyyppinen robotisoitu hitsin visuaaliseen tarkastamiseen 

tarkoitettu järjestelmä. Järjestelmä vertaa hitsauksen lopputulosta järjestelmään syötettyyn 

ohjearvoon. Järjestelmä voi olla varustettu kahdella kameralla, joista toisella on korkeampi 

erottelukyky. Pienemmän erottelukyvyn kameralla tarkastetaan hitsin geometriaa ja 

korkeamman erottelukyvyn kameralla havaitaan pintahalkeamia ja huokosia, jotka ovat 

melko yleisiä virhetilanteita. Menetelmään ohjelmoidaan oikeita virhetilanteita, joihin 

tarkastettua tuotetta verrataan. Virhetilanteiden perusteella järjestelmälle annetaan 

hyväksymisrajat. Kappaleeseen voidaan ohjelmoida esimerkiksi liian nopea lopetus, jolloin 

hitsin pintaan aiheutuu lopetuskraateri, virhe ohjelmoidaan tietokantaan ja jatkossa kone 

havaitsee virhetilanteen. (Noruk, 2001, s. 280-281.) 

 

Robotisoitujen hitsausmenetelmien hitsausprosessin NDT- tarkastuksessa visuaalinen 

tarkastus on tärkeä työkalu pintaan asti ulottuvien virheiden yleisyyden vuoksi. 

Visuaalisella tarkastuksella voidaan havaita esimerkiksi robottihitsauksen ohjelmoinnin 
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virheestä tai kappaleen lämpömuutoksista aiheutunut kateettipoikkeama tai hitsin 

valuminen kappaleen pienisäteisessä ulkonurkassa. 

 

 
Kuva 11. Robotisoitu visuaalinen tarkastusjärjestelmä (Noruk, 2001, s. 280). 
 

4.2 Tunkeumanestetarkastuksen automatisointi 

Tunkeumanestetarkastus on pintaan asti ulottuvien virheiden tarkastukseen tarkoitettu 

menetelmä, jolla voidaan tarkastaa esimerkiksi hitsausrobotin kuljetuskulmasta aiheutuneet 

pintaan asti ulottuvat huokoset. Tämä menetelmä sopii myös ei- magneettisille aineille. 

Tunkeumanestetarkastuksessa tarkastettava kohde puhdistetaan ja neste levitetään  kohteen 

pinnalle. Pinnalle levitetty neste tunkeutuu kapillaarivoiman ansiosta mahdollisiin 

hitsausvirheisiin. Ylimääräinen tunkeumaneste pestään pois tunkeuma-ajan jälkeen ja 

hitsin pinnalle levitetään kehite, johon imeytyy osa hitsin virheeseen tunkeutuneesta 

tunkeumanesteestä. Virhettä voidaan arvioida kehitteeseen imeytyneen näyttämän koon, 

sijainnin ja muodon perusteella. (Martikainen & Niemi, 1993, s. 30.)  

 

Teollisuudessa on järjestelmiä, jotka tekevät automaattisesti tunkeumanestetarkastuksen 

vaiheet. Testin automatisoinnin hyvä puoli on testin toistettavuus, sillä prosessista poistuu 

inhimillisen virheen vaikutus esimerkiksi nesteen levittämis- ja pesuvaiheessa. Kuvassa 12 

on esitetty automatisoidun tunkeumanestetarkastuksen vaihe lentokoneteollisuudesta, jossa 

tunkeumanesteen levittäminen on robotisoitu siirtämällä tarkastettava kappale koneellisesti 

altaaseen. (Vetterlein et al., 2005, s. 171.) 
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Kuva 12. Automatisoitu tunkeumanesteen levittäminen (Vetterlein et al., 2005, s. 172). 
 

4.3 Automatisoidut ultraäänimenetelmät 

Materiaalin tarkastaminen ultraäänellä perustuu materiaalin ominaisuuteen heijastaa 

ultraääntä takaisin sen osuessa sisäiseen epäjatkuvuuskohtaan tai kohteen takaseinään. 

Virheen sijainti, laatu ja koko voidaan päätellä takaisinheijastuneen äänisäteen perusteella. 

(Martikainen & Niemi, 1993, s. 37.) 

 

4.3.1 Vaiheistettu ultraäänitekniikka  

Vaiheistettu ultraäänitekniikka mahdollistaa äänikeilan muokkaamisen ja liikuttelun. 

Äänikeila voidaan muodostaa yli neljästäkymmenestä eri suuntakulmasta, luotaimen 

koostuessa useasta pienestä ultraäänilähettimestä. Vaiheistettua ultraäänitekniikka on 

havainnollistettu kuvassa 13. Usean suuntakulman äänikeilalla mahdollistetaan 

epäedullisesti suuntautuneiden virheiden parempi löytyminen. Vaiheistettua 

ultraäänitekniikkaa käyttäen on mahdollista löytää samoja virhetyyppejä, kuin perinteisellä 

ultraäänimenetelmällä, jolloin menetelmää käytetään esimerkiksi liitosvirheiden, 

huokosten ja muiden hitsin sisäisten virheiden tarkastamiseen. (Hakkarainen, 2008, s. 12.) 

 

Vaiheistettua ultraäänitekniikkaa hyödyntävät luotaimet on suunniteltu käytettäväksi siten, 

että kappale on upotettuna veteen tai vaihtoehtoisesti luotaimen väliin johdetaan vettä. Vesi 
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väliaineena varmistaa tiiviin yhteyden luotaimen ja tarkistuskappaleen välillä. (Olympus a, 

2010.) 

 
Kuva 13. Automaattinen, vaiheistettua ultraäänitekniikkaa hyödyntävä luotain (Olympus 
b, 2013). 
 
Vaiheistetun ultraäänitekniikan etuna on tuloksen graafinen esitystapa. Ultraäänilaitteisto 

muodostaa A- kuvan ultraäänisignaalista ja koneen laskentatehon avulla A-kuvasta 

voidaan muokata vielä paremmin virhettä havainnollistava graafinen esitys, esimerkiksi 

kuvan 14 kaltainen S-kuva. (Hakkarainen, 2007, s. 16). 

 

 
Kuva 14. A-kuva vasemmalla ja S- kuva oikealla (Hakkarainen, 2007, s. 16). 
 
Ultraäänimenetelmiä on robotisoitu inhimillisen tekijän poistamiseksi tarkastusprosessista. 

Menetelmän on todettu soveltuvan geometrialtaan jatkuville hitseille, joita valmistetaan 

sarjatuotantona. Menetelmän automatisoinnin kulut nousevat, mikäli kappaleen geometria 

on monimutkainen ja menetelmää joudutaan räätälöimään jokaiselle kappaleelle erikseen. 

(Industrial Robot, 2010.) 

 

Vaiheistetun ultraäänitekniikan robotisointia on tutkittu esimerkiksi ydinvoimatekniikan 

sovelluksissa. Kuvassa 15 manipulaattori kuljettaa ultraäänilähdettä kappaleen pinnalla 
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painaen sitä kappaletta vasten noin neljänkymmenen Newtonin voimalla. (Cooper et al., 

2012.) 

 

 
Kuva 15. Vaiheistetun ultraäänilaitteen manipulaattori (Cooper et al., 2012). 
 

Vaiheistettua ultraäänitekniikka on tutkittu käytettäväksi myös kitkahitsausprosessin 

hitsaamisen aikaiseen NDT- testaukseen. Kuvassa 16 on esitetty hitsauksen ja 

ultraäänitarkastuksen hitsauksen aikana suorittava laitteisto kohdan 1 robottiin 

kiinnitettynä. Kuvan kohdassa neljä on havaittavissa ultraäänilaitteiston luotaimet.  

(Khalid, 2002.) 

 

 
Kuva 16. Kitkahitsauksen aikainen hitsin vaiheistettu ultraäänitarkastus (Khalid, 2002). 
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4.3.2 Kulkuaikatekniikka  

Kulkuaikatekniikka toimii perinteisen ultraäänen periaatteella havaiten äänikaikuja. 

Kulkuaikatekniikan erona on kuitenkin aaltojen lähettäminen ja vastaanottaminen erillisillä 

lähettimellä ja vastaanottimella. Lähetinluotaimella lähetetään ääntä materiaaliin ja 

vastaanottoluotaimella havaitaan kappaleesta heijastuvia diffraktiokaikuja. Tapahtumaa on 

havainnollistettu kuvassa 17. Kulkuaikatekniikka soveltuu erityisesti uudistuotantohitsien 

laadunvalvontaan ja määräaikaistarkastuksiin. (Hakkarainen, 2006.) 

 

 
Kuva 17. Kulkuaikatekniikan periaatekuva (Hakkarainen, 2006). 
 
On osoitettu että robottiavusteiset kulkuaikatekniikkaa hyödyntävät seinämää kiipeävät 

nivelvarsirobotit pystyvät tuottamaan jatkuvampaa kontaktivoimaa ja toistettavampia 

tuloksia verrattuna manuaaliseen tarkastamiseen. Robotit voivat myös toimia ympäristössä, 

jossa ihmisen ei ole mahdollista suorittaa tarkastuksia. (Bridge et al., 2002.) 

 

Kulkuaikatekniikkaa on automatisoitu kiipeävillä roboteilla, jotka kuljettavat 

ultraäänilaitteistoja esimerkiksi säiliöissä, joissa ihmisen on vaikea suorittaa manuaalista 

tarkastusta. Englantilaisessa Strathclyden yliopistossa on tutkittu kulkuaikatekniikan 

hyödyntämistä 6- akselisen teollisuusrobotin kanssa vuonna 2012. Tutkimuslaitteistoa 

havainnollistaa kuva 18, jossa on nivelvarsirobottiin kiinnitetty TOFD- laitteisto. 

Tutkimuksessa selvitettiin kulkuaikatekniikan hyödyntämistä yksinkertaisissa 

geometrioissa ja todettiin jatkuvien pintojen tarkastamisen onnistuvan 6- akselista robottia 

hyödyntäen. (Mineo, 2012, s. 6.) 



 
 

23 

 

Kuva 18. Nivelvarsirobottiin kiinnitetty TOFD- laitteisto testissä  
(Mineo, 2012, s. 3). 
 

4.4 Digitaalinen radiografia  

Digitaalinen radiografia on perinteiseen röntgenfilmiin verrattuna uusi tekniikka NDT- 

tarkastamisessa. Digitaalinen radiografia on nopea ja digitaalitekniikkaa hyödyntävä 

järjestelmä, jossa käytetään perinteisen röntgenfilmin sijasta herkkää digitaalista kennoa. 

Kuvassa 19 on esitetty perinteisen radiografian periaate. Radiografialla voidaan tarkistaa 

virheistä esimerkiksi huokoset, kuonasulkeumat ja muotovirheet. (Martikainen & Niemi, 

1993, s. 35.) 

 

Kuva 19. Radiografian periaate (Åström, 1990, s. 56).  
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Herkkä digitaalinen kenno perinteiseen filmiin verrattuna mahdollistaa pienemmän 

säteilymäärän käyttämisen. Pienempi säteily vähentää ympäristöön pääsevän säteilyn 

määrää, jolloin tarkastamisen varoaluetta voidaan pienentää ja hitsaustöitä suorittaa 

samanaikaisesti hitsauksen kanssa. Kuvassa 20 on havainnollistettu robottiavusteista 

digitaalista radiografiaa. (Harjula, 2012.) 

 

 
Kuva 20. Robotisoidun digitaalisen radiografian periaatekuva (University of Arkansas for 
medical sciences, 2008). 
 

4.5 Pyörrevirta 

Pyörrevirtamenetelmässä materiaaliin indusoidaan pyörrevirtoja vaihtovirtakelan avulla. 

Pyörrevirtojen vaikutuksesta kappaleeseen syntyy magneettikenttä, joka synnyttää 

vastaanottokelaan sähkövirran. Epäjatkuvuus tutkittavassa materiaalissa aiheuttaa 

poikkeuksen pyörrevirtoihin ja vastaanottokelan sähkövirtaan. Poikkeuksen perusteella 

voidaan päätellä muutoksen aiheuttaja. Pyörrevirran toimintaperiaatetta havainnollistetaan 

kuvassa 21. (Åström, 1990, s. 32.)  
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Kuva 21. Pyörrevirtatarkastuksen periaatekuva (Tekno NDT Oy, 2012). 
 
Menetelmällä voidaan tarkastaa hitsin pintavirheitä ja maksimissaan 6 millimetrin 

syvyyteen ulottuvia virheitä. Pyörrevirtatekniikan etuna on kosketukseton mittaus, jolloin 

sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi heti hitsaamisen jälkeen kuumille kappaleille ja kuvan 

22 kaltaisissa hitsin tarkastuksissa, joissa nopeus kasvaa suureksi. (Tekno NDT Oy) 

 

 
Kuva 22. Tangon pituushitsin pyörrevirtatarkastus (Tekno NDT Oy, 2012). 

 

4.6  Magneettijauhetarkastus 

Magneettijauhetarkastus on perinteinen NDT- menetelmä, jolla havaitaan kappaleen 

pintaan ja pinnan läheisyyteen avautuvia epäjatkuvuuksia.  Kappaleen pinnalle levitetään 

magneettista jauhetta, joka reagoi kappaleen epäjatkuvuuskohtiin. Epäjatkuvuuskohdat 

muuttavat kappaleen magneettikenttää, jolloin osa magneettivuosta ohittaa virhekohdan 

ilman kautta kuvan 23 mukaisesti. (Niemi, 2010, s. 6.) 
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Kuva 23.  Magneettijauhetarkastuksen periaatekuva (Niemi, 2010, s. 6). 

 

Magneettijauhe kerääntyy magneettivuon vuotokohtaan, jolloin vika on havaittavissa. Eräs 

automaattinen tarkastus hyödyntää magneettisuutta, mutta pinta tutkitaan erillisellä 

magneettivuoanturilla, jolloin kyseessä on usein pyörrevirta- menetelmä. 

Magneettijauhetarkastusta on myös automatisoitu konenäön avulla. (Niemi, 2010, s. 6.) 

 

5 KÄYTÄNNÖN SOVELLUKSIA 

 

 

Käytännön sovelluksia on kehitetty avaruustekniikan ja autoteollisuuden tarpeisiin 

helpottamaan ja tehostamaan ihmisen työtä ja tuomaan jatkuvuutta tarkastustuloksiin, sekä 

ydinvoimalatekniikan sovelluksissa tuomaan turvallisuutta tarkastamiseen ihmiselle 

vaarallisessa ympäristössä.  

 

5.1  Pistehitsien robotisoitu ultraäänitarkastaminen 

Pistehitsi on yleinen liitosmuoto autoteollisuudessa. Autovalmistajat ovat integroineet 

käyttöönsä erilaisia automaattisia järjestelmiä pistehitsien robotisoituun tarkastamiseen. 

Autoteollisuus sopii suuren tuotantovolyyminsa vuoksi robotisoidun NDT- tarkastamisen 

hyödyntämiseen kustannustehokkaasti. 

 

5.1.1  Atlantis Cyclops 

Cyclops- tarkastusjärjestelmä on saanut tunnustusta autoteollisuudessa. Ford on testannut 

järjestelmän luotettavuutta ja hallintaa, sekä tehnyt kustannustarkasteluja järjestelmälle. 
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Testit ovat olleet positiivisia ja järjestelmä on käytössä auton korien pistehitsien 

tarkastamisessa. (Ndt.net, 2007.) 

 

Cyclops toimii automaattisesti linjastolla tarkastaen pistehitsin ultraääniluotaimen ja 

konenäön avulla. Laite paikoittaa ultraäänianturin pistehitsin pintaan konenäön tuottaman 

paikkatiedon perusteella. Kuvassa 24 on esitetty konenäön mallintama paikkatieto laitteen 

ultraäänianturin paikottamiseen ja kuvassa 25 ultraäänilaite ja paikoituskamera 

kiinnitettynä robottiin. (Ndt.net, 2007.) 

 

 
Kuva 24. Laite laskee pistehitsin keskipisteen konenäön avulla (BC Trade, 2010). 
 
Fordin ajoneuvotehtaalle on asennettu kymmenen järjestelmää vuonna 2007, jotka ovat 

havainneet enemmän virheitä, kuin aikaisempi manuaalinen tarkastusmenetelmä. (Ndt.net 

2007.) 

 

 
Kuva 25. Tarkastuslaite ja paikoituskamera (Atlantis NDE, 2014). 
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Laitteet toimivat kolmessa vuorossa ja ainetta rikkoviin testeihin verrattuna testien tulokset 

ovat olleet erittäin hyviä erityisesti sinkkipäällysteisillä levymateriaaleilla. Laitteiden 

mittausnopeus on 5-8 mittausta minuutissa. (Buckley & Servant, 2008.) 

 

Järjestelmä hyödyntää vaiheistettua ultraäänitekniikkaa, jossa mitataan kappaleen 

taustapinnasta heijastuvien kaikujen etäisyyksiä. Tekniikalla voidaan selvittää esimerkiksi 

pistehitsissä oleva säröt ja sulkeumat. Ultraääniluotain on varustettu kumisella päällä, 

jolloin sen kestävyyttä on saatu parannettua kestämään noin 20 000 tarkastusta 

normaaliolosuhteissa. Kuminen joustava pää mahdollistaa myös paremman kontaktin 

luotaimen ja testikappaleen välillä. Ultraäänen heijastuminen tuottaa järjestelmän näytölle 

kuvan 26 kaltaista grafiikkaa, joista hitsejä voidaan analysoida. (Atlantis NDE, 2014.) 
 

 
Kuva 26.  Järjestelmän tuottamia visuaalisia testituloksia (Atlantis NDE, 2014). 

 

5.2 SPOTline 

SPOTline- järjestelmä on käytössä autovalmistajien, kuten BMW:n, VW:n, Audin ja 

Porschen tehtailla. Järjestelmä toimii reaaliajassa hitsauksen kanssa, ja havaitsee virheet 

hitsaushetkellä. Laitteistossa on vastuspistehitsauspäähän integroitu ultraääniluotain, jolla 

tarkastaminen suoritetaan. Luotaimella lähetetään vaiheistettua ultraääntä kappaleen läpi, 

tieto kerätään ja analysoidaan digitaalisesti. Analysoinnin perusteella voidaan todeta 

esimerkiksi väärästä hitsausvirrasta aiheutunut liitosvirhe pistehitsissä. SPOTline- 

järjestelmä on ensimmäisiä todellisen tuotantoympäristön järjestelmiä, joka toimii 

reaaliajassa yhteistyössä hitsausrobottien kanssa. Järjestelmää on käytetty onnistuneesti 

pistehitsien tarkastamiseen 2 ja 3- levyrakenteissa, sekä suurlujuusteräksillä. SPOTline 

järjestelmää havainnollistaa kuva 27. (Köhler et al., 2006, s. 1.) 
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Kuva 27. SPOTline- järjestelmän toimintaperiaate (Vogt Ultrasonics, 2014). 
 

5.3 Laser- kolmiomittauslaite Viro WSI 

Viro WSI on Vitronic- yhtiön kaupallinen sovellus laserkolmiomittausta hyödyntävästä 

robottiin kiinnitettävästä tarkastuslaitteesta. Laitteella suoritetaan visuaalista tarkastamista 

ja sillä voidaan tunnistaa pintavirheiden lisäksi myös virheet esimerkiksi hitsin 

tilavuudessa. ViroWSI- laitteella voidaan tarkastaa hitsin pintavirheitä myös normaalisti 

konenäköä häiritsevistä heijastavista materiaaleista. Laitteen tarkastusreitti ohjelmoidaan 

opettamalla. Järjestelmällä ajetaan testiajo, jossa tallennetaan raja-arvot hyvälle hitsille, 

joiden perusteella kone suorittaa visuaalisen tarkastuksen. Järjestelmä voidaan kiinnittää 

nivelvarsirobottiin, joten tarkistus on mahdollista tehdä samalla robotilla, kuin hitsaus. 

Laite on esitetty kuvassa 28. (LYL ingenieria, 2010.) 

 

Järjestelmää voidaan käyttää hitsin pituuden ja korkeuden tarkastamiseen, sekä pintaan asti 

ulottuvien virheiden analysointiin. Viro WSI toimii kaari- ja laserhitsausprosesseilla, mutta 

sen käyttö vaatii tutkimustyötä prosessista riippuen. Yhdysvalloissa suurin käyttäjä tämän 

kaltaisille konenäköjärjestelmille on autoteollisuus sekä putkiteollisuus. (Gilles, 2006.) 

 

Nykypäivän konenäköjärjestelmät, kuten Viro WSI, on suunniteltu muuttujat minimoiden. 

Järjestelmä kalibroi itsensä ja säätää valon voimakkuutta tarpeen mukaan. Automaattinen 

kalibrointi lisää luotettavuutta, kun inhimillinen virhe eliminoidaan ja säätö tapahtuu 

reaaliaikaisesti. (Gilles, 2006.) 
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Kuva 28. Viro WSI konenäköjärjestelmä hitsin visuaaliseen tarkastamiseen (Vitronic, 

2010). 

 

5.4  DP 600 ROB radiografiajärjestelmä 

GE Industries hyödyntää DP600 ROX X - ray – järjestelmää esimerkiksi turbiinin siipien 

robotisoidussa NDT- tarkastamisessa. Järjestelmä on osa tuotantolinjaa ja käsittelee 

kappaleita joko käyttäjän valvonnassa tai automaattisesti. Järjestelmän rajoituksena on 

kuvanlaatu ja kustannukset. Järjestelmän käyttökohteet ovat rajalliset, sillä kappaleen 

vaatimusten pitää olla sopivissa rajoissa järjestelmän  resoluution suhteen ja kappaleita on 

oltava suuria lukumääriä, sillä järjestelmä on kallis. Parhaimmillaan järjestelmä on 

tilanteessa, jossa tarkastetaan suuria määriä kappaleita pienellä säteilymäärällä. (General 

Electrics, 2007, s. 155.) 

 

Robotti toimii järjestelmässä kuljettaen kappaleen tarkastusalueelle ja käännellen sitä 

röntgensäteessä. Röntgensäde ja kuvantamislevy muodostavat säteen järjestelmän 

vaakatasossa, jolloin minimoidaan röntgenlaitteiden vikaantuminen kappaleen 

mahdollisessa putoamisessa robottikiinnittimestä. Tarkastusaika järjestelmän 

testikappaleelle on 1,1 sekuntia jokaista tarkastettavaa asentoa kohden ja tarkastettavan 

kappaleen vaihtaminen kestää 6 sekuntia. Koko järjestelmä on suljettu säteilyltä suojaavilla 

EN 954-1 standardiluokan seinillä. Järjestelmä tunnistaa automaattisesti virheelliset 

kappaleet ja lajittelee hyväksytyt ja hylätyt erillisistä luukuista.  Kuvassa 29 on esitetty 

järjestelmän periaatekuva, sekä turbiinin siipi testattavana. (General Electrics, 2004. s. 2.) 
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Kuva 29. Digitaalista radiografiaa hyödyntävän DP 600 ROB- järjestelmän periaatekuva 
(GE, 2004). 
 

5.5  DEUTROFLUX- magneettijauhetarkastus 

Karl Deutsch- yhtiön automatisoidussa sovelluksessa fluoresoivalla pigmentillä seostettu 

metallipartikkelineste suihkutetaan tarkastettavan kappaleen pintaan, jonka jälkeen virheet 

analysoidaan UV- valon avulla. Neste kerääntyy virhekohtaan, josta se on havaittavissa 

selkeästi. Teollisuusrobotti voidaan yhdistää järjestelmään kuljettamaan kappaletta 

järjestelmään ja siitä pois. Järjestelmä toimii automaattisesti hyväksyen kappaleet, joiden 

testitulokset eivät ylitä ohjelmoituja raja- arvoja. Järjestelmä tarkastaa myös nesteen 

puhtauden automaattisesti UV- valon ja magnetismin avulla. (Karl Deutsch, 2014.) 

 

 

6 SAAVUTETTAVAT HYÖDYT 

 
 
Robotisoidulla NDT- tarkastamisella saavutetaan erilaisia etuja käyttökohteesta ja 

tuotteesta riippuen. Yleisesti hyväksytty automatisoinnin hyöty on inhimillisen virheen 

eliminoiminen ja toistettavuuden parantuminen. Esimerkiksi SPOTline- järjestelmän 

yhteydessä on mainittu seuraavat hyödyt, joiden voidaan katsoa toteutuvan myös muissa 

robotisoiduissa NDT- menetelmissä. (Vogt-ultrasonics, 2014.): 

• Prosessin aikainen valvominen huomaa virheen heti, ja esimerkiksi laitevian 

aiheuttama hitsausvirhe havaitaan jo ensimmäisessä virhetilanteessa. 

• Jatkuva laaduntarkkailu ilman erillistä tarkastusvaihetta 
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• Hitsausprosessin koneellinen kontrollointi 

• Inhimillisen virheen eliminointi, jolloin tuotteen luotettavuus on parempi 

• Virheellisten tuotteiden korjaaminen ja viimeistely ei enää tuota kustannuksia, sillä 

laitteisto huomaa vian heti toimiessaan reaaliajassa 

• Kattava dokumentointi hitsausprosessista  

 
Muita hyötyjä voidaan mainita esimerkiksi energia-alalta, jossa ydinvoiman 

loppusijoituskapseleita tarkastetaan ihmiselle vaarallisessa ympäristössä robotisoidun NDT 

tarkastuksen turvin. Tulokset voidaan lukea turvallisesti etänä altistumatta säteilylle. 

(Bogue, 2010, s. 421.) 

 

Hyödyt saavutetaan mikäli tiedetään robotisoidun NDT- tarkastamisen erityispiirteet ja 

rajoitukset. Perinteisillä 6- akselisilla roboteilla suoritettavassa tarkastamisessa suurin etu 

saadaan kappaleilla, joiden geometria on yksinkertaisen ja todella monimutkaisen 

kappaleen väliltä. Yksinkertaisille kappaleille on yleensä jo valmiina tehokas perinteinen 

tarkastusmenetelmä, joten niiden tarkastamista ei ole kustannustehokasta robotisoida, ellei 

kappalemäärät kasva todella merkittäväksi, kuten esimerkiksi autotehtailla. Todella 

monimutkaisen kappaleen tarkastaminen perinteisellä 6- akselisella robotilla aiheuttaa 

puolestaan ongelmia robotin rajoitetusta ulottuvuudesta johtuen. (Bogue, 2010, s. 426.) 

 

Hyötyjen saavuttaminen edellyttää erityismenetelmiä jokaista tuotetta kohden. 

Robotisoidut NDT- järjestelmät ovat vielä harvinaisia tuotekohtaisesti räätälöityjä 

järjestelmiä. Yleisin robotisoitu NDT- sovellus on järjestelmä, jossa robotti kuljettaa 

kappaleen tarkastusjärjestelmään ja sen jälkeen hyväksyttyjen tai hylättyjen varastoon. 

Järjestelmiä kuitenkin tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti. (Bogue, 2010, s. 426.) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 
 
Hitsien tarkistaminen ainetta rikkomattomasti on haastava ja erityiskoulutuksen vaativa 

tehtävä. Eri hitsausmenetelmät ovat alttiita eri virhetyypeille ja hitsauksen robotisointi 

aiheuttaa ominaiset virhetapaukset hitsiin. Hitsausvirheen etsiminen perustuu oletettuun 

virheeseen ja sen tutkimiseen kohteeseen sopivalla tarkastusmenetelmällä. Monet 

virhetilanteet ja niille ominaiset tarkastusmenetelmät aiheuttavat laajan kirjon 

tarkastusmenetelmiä ja niiden sovellustapoja. Tarkastusmenetelmien laaja valikoima 

tarkoittaa jokaiselle erityyppiselle sovellukselle ja tuotteelle erikseen suunniteltua ja 

tutkittua tarkastusjärjestelmää. 

 

Robotisoitu NDT- tarkastaminen on tekniikan osa- alue, joka kehittyy jatkuvasti. 

Automaation tutkiminen tuottaa uusia innovaatioita, joilla voidaan kehittää robotiikan 

hyödyntämistä ainetta rikkomattomassa hitsin tarkastamisessa. Erityisesti auto-, ilmailu-, 

avaruus- ja energiateollisuus hyödyntävät edistyneitä NDT- järjestelmiä. Nämä 

teollisuudenalat mahdollistavat myös tutkimus- ja kehitystyötä järjestelmien parissa.  

 

Robotisoidut tarkastamismenetelmät eivät vielä ole suuressa mittakaavassa syrjäyttäneet 

perinteisiä manuaalisia tarkastuksia ja usein uusissakin sovelluksissa tarkastamisen teorian 

periaatteet säilyy. Yleisimpiä edistyneitä tarkastusjärjestelmiä ovat automaattiset 

tarkastuslaitteet, joissa kuitenkin vaaditaan ihmisen toimintaa kappaleen asettamisessa 

laitteistoon. Teollisuusrobotin toistaiseksi yleisin sovellus NDT- maailmassa on kappaleen 

kuljettaminen tämän kaltaiseen automaattilaitteistoon. 

 

Robotin toimiminen kappaleenkäsittelijänä automatisoidussa tarkastusprosessissa tuo 

tehokkuutta, tasalaatuisuutta ja vähentää tai poistaa kokonaan ihmisen altistumisen 

haitallisille aineille. Tuotantokäytössä on myös nivelvarsirobotteja, jotka tekevät 

hitsausprosessin reaaliaikaista valvontaa ja säätöä, kuljettaen tarkastuslaitteistoa kappaleen 

pinnalla. Valvonta ja säätö perustuvat ohjelmistoon ohjelmoituihin raja-arvoihin, joiden 

perusteella hitsausrobotin parametreja säädetään tai hitsaus keskeytetään. 
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Haastavaksi perinteisen 6- akselisen teollisuusrobotin hyödyntämisen hitsauksen aikaisissa 

sovelluksissa tekee tarkastusjärjestelmän ja robotin vaatimukset. Robotin ulottuvuus 

rajoittaa tarkastettavan kappaleen geometriaa ja järjestelmän hinta asettaa lisävaatimuksia 

tuottavuudelle. Robotin kustannustehokas hyödyntäminen vaatii suuret kappalemäärät ja 

sopivan geometrian. Autoteollisuudesta löytyy robotisoituja sovelluksia hitsauksen 

jälkitarkastuksiin ja reaaliaikaisiin tarkastuksiin. Hitsauksen reaaliaikainen tarkastaminen 

on usein tavoitteena sen suuren hyödyn vuoksi. Reaaliaikainen tarkastaminen paljastaa 

hitsauslaitteiston viat heti ilmaantumishetkellä minimoiden virheellisten hitsien syntymisen 

seuraaviin tuotteisiin. Reaaliaikainen tarkastaminen mahdollistaa myös tehokkaan 

prosessin säätämisen esimerkiksi laitteiston kuluessa tai vikaantuessa, jolloin kappaleiden 

viimeistelytyö voidaan minimoida. 

 

Teollisuusrobottiin yhdistetty tarkastusjärjestelmä helpottaa myös tulosten analysointia. 

Automatisoiduissa järjestelmissä tärkeä ominaisuus on tulosten esittäminen digitaalisessa 

muodossa ja niiden tallentaminen järjestelmällisesti tietokantaan. Digitaalisten tulosten 

analysointi poistaa perinteisten menetelmien tulkinnanvaraista analysointia, hyödyntäen 

selkeitä digitaalisia raja-arvoja. Digitaalinen analysointi ja robotisoitu tarkastus parantavat 

myös huomattavasti tarkastuksen toistettavuutta. 

 

Järjestelmien jatkuvasta kehityksestä ja edistyksellisestä tekniikasta huolimatta useissa 

tapauksissa ihmisen on vieläkin tulkittava automatisoidun tarkastusprosessin tuloksia. 

Ihminen on myös ohjelmoimassa Viro WSI:n kaltaisten järjestelmien raja-arvoja, joten 

NDT- tarkastajien ammattitaitoa tarvitaan, vaikka robotti suorittaa sarjatyön. 
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