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1

JOHDANTO

ABB Oy, Distribution Solutions valmistaa mm. tässä työssä käytettäviä suojareleitä. Suojareleillä ohjataan, valvotaan, suojataan ja mitataan mm. taajuusmuuntajien sekä sähkömoottorien toimintoja. Releitä valmistetaan tällä hetkellä suuria
määriä käsin, joten automatisoinnille on perusteena tuotannon tehostaminen, monotonisen työn vähentäminen sekä soveltuvuuden kartoittaminen. Toistuva ja yksipuolinen työ on riski mahdollisille kokoonpanovirheille sekä työturvallisuudelle
työntekijän kannalta.
Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää automatisoitu tuotantosolu, jolla korvataan käsin tehtävä työvaihe relekotelon kokoonpanossa. Solussa käytetään apuna
teollisuusrobotteja.
Työn toimeksiantajana toimii ABB Oy, Distribution Solutions (aiemmin Medium
Voltage Products). Distribution Solutions on osa ABB konsernia. Distribution Solutions tunnetaan maailmalla ohjaus- ja suojareleistään, joiden valvonnassa kulkee
huomattava osa kaikesta maailman keskijänniteverkkojen sähköstä. /1/
Työssä suunnittelun ja robottisovelluksen valmistuksen tukena toimi ryhmä vaihto-opiskelijoita.
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TUOTTEEN KUVAUS

2.1 Suojareleen tarkoitus
Suojarele on laite, jota käytetään suojaamaan sähkönjakeluverkkoja ja lisäämään
verkon turvallisuutta. Suojaus perustuu suureen, kuten jännitteen tai virran mittaamiseen. Suojareleen havaitessa häiriön, se sulkee viallisen laitteiston pois järjestelmästä ja huolehtii vikatilanteesta toipumisesta. /2/
2.2 Relion- tuotesarja
Tässä työssä osakokoonpantavana tuotteena on ABB:n Relion-tuotesarjan 611-,
615-, sekä 620-luokan suojareleet. Tuotesarjassa on tässä työssä käytettävien releiden lisäksi 605-, 630-, 650- ja 670- luokan suojareleitä. Luokat eroavat toisistaan mm. käyttökohteen, releen koon, ohjelmiston ja komponenttien suhteen.
Relion sarjan suojareleet on suunniteltu täyttämään kansainvälisen IEC 61850
sähkölaitteiden kenttäväyläkommunikointistandardin, joka mahdollistaa yhteensopivuuden muiden valmistajien vastaavan standardin täyttävien tuotteiden kanssa.
Opinnäytetyön kannalta suurin ero käytettävien luokkien välillä on erilainen kotelokoko leveyssunnassa. 611- ja 615-luokat käyttävät samankokoista koteloa,
620:ssä on leveämpi kotelo (Kuvat 1 ja 2). /1/

Kuva 1. Relion-615 (Kuva: abb.fi)

Kuva 2. Relion-620 (Kuva: abb.fi)

2.3 Komponentit
Suojarele koostuu relekotelosta, pistoyksiköstä, sekä näihin kahteen liitettävistä
komponenteista. Koteloon ja pistoyksikköön liimataan lisäksi kokoonpanoprosessin aikana lukuisia tarroja. Opinnäytetyön kannalta merkittäviä komponentteja
ovat relekotelo, kotelon takaosaan sijoitettava virtaliitin, sekä kotelon sisä- ja ulkopuolelle liimattavat tarrat.
2.3.1

Kotelot

Työssä käsitellään kahden kokoista relekoteloa. Koteloon kiinnitettävistä osista
muodostuu suojarele kokonaisuutena. Relekotelot on valmistettu särmätyistä alumiinilevyistä, jotka on kiinnitetty toisiinsa (Kuvat 3 ja 4).

Kuva 3. 615-luokan kotelo liitin kiinnitettynä.

Kuva 4. 620-luokan kotelo liitin kiinnitettynä.

2.3.2

Virtaliittimet

Virtaliittimiä on kolmea eri mallia. Mallien väliset erot ovat kuitenkin liittimen
sisäisiä, kuten esimerkiksi pinnien määrä, joten ulkomitoiltaan liittimet ovat samankokoisia keskenään (Kuva 5). Samat ulkomitat helpottavat kokoonpanon ohjelmointia. Liittimien eri mallit on kuitenkin huomioitava materiaalivirran ja
layoutin suunnittelussa, sillä kaikkia malleja täytyy olla tarvittaessa saatavilla linjastoon.

Kuva 5. Virtaliitin.
2.3.3

Tarrat

Koteloon kiinnitettäviä tarroja on neljää eri mallia. Kaksi huomio- ja varoitustarraa, yksi RoHS-tarra ja yksi UL-sertifiointitarra. Varoitustarroista on lisäksi olemassa kiinankieliset versiot. Kuvan 6 keskellä on 3 kappaletta varoitustarroja
samassa

liuskassa.

kokoonpanovaiheessa.

Kuva 6. Tarrat.

Liuskan

keskimmäistä

tarraa

ei

käytetä

tässä
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ROBOTTI TEOLLISESSA KÄYTÖSSÄ

3.1 Robotin määritelmä ja historia
Robotin määritelmiä on erilaisia riippuen lähteestä. Teollisuusrobotti määritellään
ISO 8373 -standardissa seuraavasti: ”Robotti on uudelleen ohjelmoitavissa oleva
monipuolinen vähintään kolminivelinen mekaaninen laite, joka on suunniteltu liikuttamaan kappaleita, osia, työkaluja tai erikoislaitteita ohjelmoitavin liikkein
monenlaisten tehtävien suorittamiseksi teollisuuden sovelluksissa.” Kaupalliset
robotit saivat alkunsa 1960-luvulla ja 1970-luvulle mentäessä robotteja alkoi näkyä teollisuudessa. Ensimmäiset teollisuusrobotit olivat kankeita, epäluotettavia ja
kalliita investointeja. Nykyajan kehittyneet anturointi- ja ohjausjärjestelmät mahdollistavat joustavan ja tehokkaan tuotannon automatisoinnin. /3/
3.2 Robotti teollisuudessa
Robotteja käytetään laajalti teollisen tuotannon piirissä. Yleisimpiä käyttökohteita
roboteille ovat mm. hitsaus, kokoonpano, paketointi sekä maalaus. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon Uudenkaupungin Valmet Automotiven tehdas, jossa valmistetaan mm. Mercedes-Benzin A- ja GLC-sarjan autoja suurilta osin automaattisesti robottien avulla. Automatisoinnin jatkuvan kehittämisen avulla tehdas on
asettanut uusia tuotantoennätyksiään vuosi toisen jälkeen. Vuonna 2017 tehdas
valmisti 90 000 autoa.
Robottien käytöllä pyritään mm. tehostamaan tuotantoa sekä vähentämään ihmisen tekemää monotonista työtä. Sarjana tehtävä toistuva työvaihe on omiaan aiheuttamaan ihmiselle keskittymiskyvyn herpaantumista ja sitä seuraavia valmistusvirheitä sekä työtapaturmariskin kasvamista. Koneen kyky suorittaa toistoja
väsymättä ja virheettä on teollisuuden näkökulmasta kullanarvoinen. /4, 5/
3.3 Yhteistyörobotiikka
Teollisuusrobottien kehittyessä ihmisen ja koneen yhteistyö on muuttunut. Aiemmin ihmisen ja robotin työalueet on eristetty toisistaan turva-aidoin. Nykyaikaiset
yhteistyörobotit voidaan asentaa ihmisen työpisteeseen, jolloin voidaan yhdistää

ihmisen joustavuus ja sopeutumiskyky robotin väsymättömyyteen ja toistojen
tarkkuuteen. Tämä järjestely lisää sekä tuotannon tehokkuutta, että työntekijän
työolosuhteiden parantumista. /5/
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LINJASTON NYKYTILA JA UUDISTUKSEN TARVE

4.1 Tuotantolinjasto
Linjastolla valmistetaan 611-, 615- sekä 620-luokan Relion suojareleitä. Linjasto
on toteutettu T-kirjain mallisesti (Kuva 7). Linjaston T-haarojen päissä sijaitsee
esikokoonpanon alue, jossa valmistetaan pistoyksikkö asiakkaan vaatimuksien
mukaisesti. Näissä pisteissä relekoteloon tulevaan pistoyksikköön asennetaan tarvittavat komponentit. Pisteissä on käsin ylläpidettävä välivarasto komponenteille.
Valmis pistoyksikkö asetetaan rullaradalle, josta se siirretään käsin loppukokoonpanopisteeseen. Loppukokoonpanossa työntekijä hakee relekotelon kuljetuspakkauksesta ja liittää siihen virtaliittimen sekä tarvittavat tarrat. Tämän jälkeen pistoyksikkö asennetaan relekoteloon. Valmis rele siirretään seuraavalle rullaradalle
kohti HV-testausvaihetta, joka sijaitsee T-muodon risteyskohdassa. Testauksen
jälkeen rele siirretään seuraavalle radalle, jonka päässä sijaitsee ohjelmiston asennus ja lopputestauspisteet. Lopulta rele siirretään varastointirobotille. Kuvassa
ympyröitynä muutoksen kohteena oleva tuotantoalue.

Kuva 7. Linjaston alkuperäinen layout.
4.2 Materiaalivirta
Koteloita lukuun ottamatta kaikki komponentit saapuvat tehtaalle pahvilaatikoissa. Laatikot hyllytetään komponenttien varastointihyllykköön, joista työntekijät
hakevat tarvitsemansa osat työpisteelleen.
Sekä esi-, että loppukokoonpanopisteissä on käsin ylläpidettäviä välivarastoja
komponenteille. Välivarastoina käytetään pieniä pyörillä kulkevia hyllykköjä.
Työntekijät täyttävät välivarastoihinsa kulloinkin valmistettavassa tuote-erässä
tarvittavat komponentit vähentääkseen kokoonpanossa vaadittavaa kävelyä työpisteen ja komponenttien pääsääntöiseen varastointiin käytettävän hyllykön välillä.
Välivarastoissa säilötään myös yleisimmin käytettäviä komponentteja.

4.3 Kuljetuspakkaukset
Tuotantolinjalla käytettävät komponentit saapuvat tehtaalle omissa kuljetuspakkauksissaan. Pakkaukset hyllytetään niille määritetyille paikoille joko lavapaikkoihin tai varastointihyllykköön.
4.3.1

Relekoteloiden pakkaukset

Relekotelot saapuvat tehtaalle erikoisvalmisteisissa kuljetuspakkauksissa. Kuljetuspakkaukset hyllytetään linjastojen päissä sijaitseviin lavapaikkoihin. Kuljetuspakkaukset ovat EUR 2-lavan pohjalle rakennettuja puulaatikkoja, joiden sisään
mahtuu 210 kappaletta 611- ja 615-luokan koteloa, tai 140 kappaletta 620-luokan
koteloa. Kuljetuspakkauksien sijainti kaukana loppukokoonpanopisteistä aiheuttaa
työntekijälle ylimääräistä kävelyä, joka hidastaa tuotteen läpimenoaikaa. Kuljetuspakkaukset ovat kaksipuolisia. Kummassakin päädyssä on nostettavat liukuovet, jotka nostettuna siirtyvät lavan keskellä sijaitsevaan tilaan.
4.3.2

Liittimien pakkaukset

Liittimet on pakattu pahvilaatikoihin tiiviisti ja sekalaisessa järjestyksessä. Jokainen liitintyyppi on pakattu omaan laatikkoonsa. Laatikot on varastoitu komponenttien varastointihyllykköön, josta tuotantotyöntekijät noutavat niitä työpisteittensä välivarastoihin tarpeen mukaan.
4.3.3

Tarrat

Tarrat saapuvat tuotantolinjastolle nipuissa ja rullissa. Huomio ja varoitustarrat
ovat omassa nipussaan, muut tarrat ovat omissa rullissaan. Yksittäisiä huomiotarroja tarvitaan eri vaiheissa kokoonpanoa, joten tarraniput kiertävät linjastolla ja
niistä irrotetaan tarvittava tarra kulloisessakin kokoonpanopisteessä.
4.4 Muutostarve
Opinnäytetyössä aiheena oleva muutostarve sijoittuu loppukokoonpanon työvaiheeseen. Vaihe sisältää materiaalin siirron työtasolle, virtaliittimen asentamisen
koteloon, tarvittavan merkkauksen toteuttamisen, sekä valmiin tuotteen siirron

eteenpäin linjalla. Materiaalin siirrolla tarkoitetaan kokoonpanossa vaadittavien
komponenttien kuljettamista kuljetuspakkauksesta kokoonpanotasolle. Kokoonpanossa robotti kasaa relekotelon osista kokonaisuudeksi ja lisää releeseen vaadittavat merkkaukset, tässä tapauksessa tarrat. Valmis relekotelo siirretään rullaradalle, josta se kulkee kohti seuraavaa työvaihetta.
Tavoitteena oli saada solusta toimiva osa kokoonpanolinjastoa siten, että solu ei
aiheuttaisi esim. sen hitaudesta johtuvaa pullonkaulaa tuotantolinjaan. Tämä asetti
rajoitteita tuotteen läpimenoaikaan solussa. Yksittäisen tuotteen läpimenoaika sai
olla maksimissaan 3 minuuttia. Huomionarvoinen seikka on, että releitä ei ole
suunniteltu automaattista kokoonpanoa silmällä pitäen.
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SUUNNITTELUPROSESSI

5.1 Työnjako vaihto-opiskelijaryhmän kanssa
Työssä käytettiin apuna vaihto-opiskelijoista koostuvaa ryhmää. Ryhmän tehtävänä oli testata kokoonpanoa ja tarroitusta käytännössä YuMi-robotin avulla, sekä
ratkaista niihin liittyviä ongelmia. Ryhmän havaintoja ja ideoita käytettiin opinnäytetyössä mm. robottiohjelmien ja layoutien kehittämisessä.
5.2 Layout
Tuotantoalueen layoutin, eli fyysisten osien kuten hyllyjen, komponenttien varastointipaikkojen, työpisteiden ja kulkureittien muuttaminen oli välttämätöntä solun
mahduttamiseksi olemassa olevaan tilaan. Toimivalla layoutilla varmistetaan solun materiaalivirran sulava kulku, tehokas tilankäyttö sekä turvallinen työympäristö.
5.2.1

Lähtökohdat

Layoutin suunnittelu aloitettiin lähtökohtaisesti siitä, että tarvittavia komponentteja tulisi saada mahdollisimman paljon mahdollisimman lähelle YuMi-robotin työpistettä. Komponenttien kuljetuspakkauksien sijoittelu tuli toteuttaa mahdollisimman tiiviisti robottien toimintasäteitten sekä mahdollisimman tehokkaan tilankäytön vuoksi. Suunnittelun tueksi ABB:ltä saatiin tuotantolinjastosta CAD-kuva,
jonka mittakaava ja mitat eivät kuitenkaan olleet varmistettavasti oikein. Tarvittavat mitat varmistettiin ja korjattiin mittaamalla ne käsin paikan päällä.
Materiaalivirran sujuvoittamiseksi solu tuli suunnitella siten, että solun komponenttivarastot olisivat mahdollisimman helposti täytettävissä. Tämä toteutuu helpoiten sijoittamalla solun sisäisten komponenttien varastointipakkaukset siten, että
paikkoihin on mahdollisimman suora kulkuyhteys tehtaan kulkuväyliltä eli materiaalivirran varrelta. Komponentteja ei täten tarvitse siirtää tuotantolinjan sisällä,
vaan varastot voidaan täyttää reitin varrelta.

Automatisoidun kokoonpanovaiheen jälkeen koteloon asennetaan vielä pistoyksikkö ihmisen toimesta, joten automaattisen solun läheisyyteen tuli saada myös
vähintään yksi miehitetty työpiste. Koska yksittäisen tilauksen tuote-erän maksimikoko on keskimäärin 15 kappaletta releitä, tuli linjaston lopussa olla riittävän
pitkä rullarata, jonne valmiita relekoteloita voidaan siirtää odottamaan loppukokoonpanoa.
5.2.2

Suunnittelu

Suunnitteluprosessi aloitettiin miettimällä ideoita ja piirtämällä karkeita lyijykynäversioita linjan layoutista. Ideoista yhdisteltiin kaksi parasta, joita lähdettiin kehittämään eteenpäin. Molempien layoutvaihtoehtojen lähtökohtana oli käyttää solussa kokoonpanorobottina YuMi:a, sekä toista palvelurobottia, joka siirtäisi tarvittavat komponentit YuMi-robotin ulottuville. Palvelurobottien sijoituspaikoiksi
valikoituivat kattoon ja lattiaan kiinnitys.
Layouteista luotiin RobotStudiolla-3D-mallit, jossa voidaan simuloida solujen
toimintaa. 3D-malleja varten mallinnettiin oikean mittaiset kuljetuspakkaukset,
asennuspöydät, rullaradat sekä muu ympäristö, jotta soluista saadaan mahdollisimman realistinen kuva tehdasympäristössä. Mallinnukseen käytettiin NX 10ohjelmistoa. Kuvassa 8 on esitettynä teollisuusrobottia hyödyntävän tuotantosoluvaihtoehdon kehitysversio.

Kuva 8. Ensimmäisiä versioita 1. soluvaihtoehdosta.

5.3 Kokoonpanon apuvälineet
Automaattista kokoonpanoa varten tuli suunnitella erilaisia apuvälineitä. Tarvittiin
jigi kotelojen tarkkaan paikoittamiseen ja paikalla pitämiseen sekä tarttujia liittimille, tarroille sekä palvelurobotille kotelon kuljettamiseen. Apuvälineet suunniteltiin 3D-mallinnusohjelman avulla ja ne tulostettiin muovista 3D-tulostimella.
5.3.1

Virtaliittimen asennus

Sekä 615-, että 620-luokan koteloiden takakanteen asennetaan virtaliitin. Kotelosta riippumatta virtaliitin on aina samankokoinen. Virtaliittimen asennusta varten
YuMi-robotille valmistettiin uudet tarttujat, sillä olemassa olevilla tarttujilla asennusta ei voitu luotettavasti suorittaa. Virtaliittimen reunassa olevaa levikettä käytettiin hyväksi tarttumiseen. Tarttujaan suunniteltiin levikettä vastaava lovi, jolloin
liitin on tukevammin kiinni tarttujassa. Kotelon siirtoa varten tehtiin tarttujaan
toinen lovi, joka sopii kotelossa olemaan levikkeeseen. Tarttujat toimivat siis
muotosulkeisesti (Kuva 9).

Kuva 9. Virtaliittimen asennuksessa käytettävä tarttuja.

5.3.2

Kotelojigi

Koteloiden tarkkaa paikoitusta varten valmistettiin jigi, jota tarvittiin etenkin toisessa soluvaihtoehdossa. Jotta virtaliittimen asennus onnistuu toistuvasti kotelon
koosta riippumatta, on kotelon paikoitukseen vaikuttavat muuttujat minimoitava.
Jigi suunniteltiin siten, että siihen voidaan asettaa kumman kokoinen kotelo tahansa. Se koostuu neljästä kulmapalasta, sekä yhdestä keskipalasta. Kulmapalat
pitävät 620 kokoisen kotelon paikallaan, keskiosaa käytetään 615 kokoisen kotelon paikallaanpidossa. Kuvassa 10 valokuva kotelojigistä.

Kuva 10. Kotelojigi.
5.4 Kuljetuspakkaukset
Yhdenkään komponentin kuljetuspakkaus ei sellaisenaan toiminut automaattisessa
kokoonpanossa. Kaikkia pakkauksia oli joko muutettava tai komponenteille oli
keksittävä uusia varastointitapoja solun sisällä.

5.4.1

Koteloiden pakkauksien muutos

Alkuvaiheessa kävi selväksi, että koteloiden kuljetuspakkauksia olisi muutettava
jollain tavalla, jotta kotelot voitaisiin poistaa pakkauksesta robotin avulla. Isoimmaksi ongelmaksi muodostui robotin ulottuvuus taaempana oleviin koteloriveihin,
ahdas tarttumatila sekä kaksiosainen pakkauksen sisätila. Molemmissa soluvaihtoehdoissa on muutettu kuljetuspakkauksia jollain tavoin. Muutoksia tehdessä tuli
huomioida, että pakkaukset joutuvat kestämään paljon kuljetuksesta ja lastaamisesta johtuvaa rasitusta.
Molemmissa ratkaisuvaihtoehdoissa relekoteloiden orientaatiota on muutettu. Kotelot ovat kuljetuspakkauksissaan suuaukko alaspäin. Tämän avulla pystyttiin vähentämään robottiohjauksessa vaadittavaa kotelon kääntelyä ja helpottaa toisessa
soluvaihtoehdossa kotelon poistamista kuljetuspakkauksesta.
Maahan asennettua palvelurobottia käyttävässä solussa kuljetuspakkauksista on
poistettu toinen liukuovi, paksunnettu kotelorivien väliseinämiä ja asennettu niihin liukukiskot. Lisäksi kuljetuspakkaus on asetettu soluun n. 5 asteen kallistuskulmassa, jotta yhden kotelon poistuessa laatikosta rivin seuraava liukuu kiskoja
myöten sen tilalle. Tämän ansiosta robotin ei tarvitse kurottaa syvälle kuljetuspakkaukseen. Kiskojen päihin on asennettava pienet pysäyttimet, jotta kotelot eivät valu kallistetusta kuljetuspakkauksesta lattialle.
Kattoon asennettua palvelurobottia käyttävässä vaihtoehdossa kuljetuspakkauksessa käytetään joko irrotettavaa tai saranoilla aukeavaa yläkantta, koska robotti
poimii kotelot ylhäältä päin. Relekotelot ladotaan pakkaukseen kerroksittain, kerrosten välissä on välilevy. Tässä sovelluksessa kuljetuspakkauksen pohjaan tulisi
asentaa mekanismi, joka nostaa seuraavan kotelokerroksen oikealle korkeudelle
edellisen tyhjennyttyä. Mekanismi voisi olla esimerkiksi jousitoiminen. Toinen
vaihtoehto on asentaa lattiaan tunkki, joka nostaa pakkauksen pohjalevyä. Näissä
ratkaisuissa pakkauksen korkeutta on madallettava robotin ulottuvuussyistä.

5.4.2

Liittimien pakkauksien muutos

Kun liittimien kuljetuspakkauksia yritettiin sovittaa soluun sellaisenaan, havaittiin, että liittimien nykyinen pakkaustapa ei ollut optimaalinen automatisointiin.
Sekalainen ja tiivis asettelu haittaa automaattista kokoonpanoa, sillä ennaltaarvaamaton liittimien järjestys pakkauksessa vaikeuttaa robotin kykyä poimia liitin laatikosta. Ahtaasti pakatut liittimet ovat lisäksi vaikeita poimittavia, sillä tartuntatyökalu ei mahdu poimimaan yksittäistä liitintä kasasta, eikä kykene kääntämään väärin päin olevaa liitintä. Ilmeni tarve uudentyyppiselle liittimien varastointiratkaisulle soluun. Parhaaksi ideaksi valittiin makasiinityyppinen ratkaisu,
johon voitaisiin sijoittaa liittimiä. Makasiinissa liittimet on asetettu päällekkäin ja
makasiinin alaosassa on pneumaattinen sylinteri, joka työntää yksittäisen liittimen
makasiinista jigiin. Layoutteihin on mallinnettu havainnollistava malli makasiinin
koosta ja muodosta.
5.4.3

Tarrat

Tarrojen tämänhetkinen toimitustapa on huono automaattisen kokoonpanon kannalta. Etenkin irti revittävä tausta muodostui YuMi:lle ongelmaksi. Ratkaisuksi
ehdotettiin, että soluun asennettaisiin tarratulostin, joista YuMi poimii tarrat ilman
irrotettavaa taustapuolta. Tulostin lisää myös joustavuutta. Asiakkaan halutessa
esim. erikoistarroja, voitaisiin tulostetta muokata tarpeen mukaan. Layouteissa
tulostimesta on tehty havainnollistava malli oikean tulostimen mittojen mukaan.
Tarratulostimen tulostustavalle löytyi kolme erilaista vaihtoehtoa, perinteinen
mustetulostin, lämpösiirto- sekä suoralämpötulostin. Kaikissa on hyvät ja huonot
puolensa. Lämpösiirtotulostin valittiin ominaisuuksiensa puolesta parhaaksi vaihtoehdoksi soluun. Mahdollisuus tulostaa värillisiä tarroja, sekä värin siirtonauhan
pidempi vaihtoväli mustekasettiin verrattuna olivat valinnan kannalta merkittävimpiä tekijöitä.

6

ROBOTIT

6.1 Robottien valinta
Suunnittelun alkuvaiheissa todettiin, että paras ratkaisu komponenttien siirtämiseen YuMi:n työtasolle oli käyttää toista robottia ns. palvelurobottina. Palvelurobotin tarkoituksena on siirtää komponentteja kuljetuspakkauksista YuMi:lle kokoonpanoa varten, auttaa YuMi:a kokoonpanon toteuttamisessa, sekä siirtää valmiita koteloita rullaradalle. Vaihtoehtona robottien käyttämiselle olisi ollut esimerkiksi kuljettimien ja pneumaattisten manipulaattorien käyttö.
6.1.1

ABB IRB 14000 YuMi

ABB IRB 14000 YuMi on ABB:n kehittämä teolliseen käyttöön tarkoitettu kollaboratiivinen, eli yhteistyörobotti. Kaksikätinen robotti on tarkoitettu toimimaan
yhteistyössä ihmisen kanssa samassa työpisteessä, joten se ei tarvitse ympärilleen
turvakehikkoa (Kuva 11). Kehikon sijaan robotin turvallisuus perustuu voiman ja
nopeuden rajoittamiseen. Robotin törmäystunnistin havaitsee esimerkiksi kosketuksen ihmiseen ja pysäyttää laitteen, jolloin törmäys ja puristumisvaaraa ei ole.
YuMi on pääsääntöisesti tarkoitettu kevyeen kokoonpanotyöhön, joten sen maksimi nostokyky on 0,5kg per käsi. Rajoitteet on asennettu turvallisuussyistä. /6/

Kuva 11. ABB IRB 14000 YuMi (Kuva: ABB.fi).

6.1.2

ABB IRB 1600-6/1.45

ABB IRB 1600-6/1.45 on ABB:n valmistama teollisuusrobotti. Robottia on kahta
mallia, joista valittiin pidemmällä varrella varustettu versio ulottuvuuden parantamiseksi. IRB 1600 -robottia käytettiin ns. palvelurobottina YuMi:lle. Koska
YuMi:n toimintasäde on rajattu, se ei ylety ottamaan kaikkia tarvittavia komponentteja kuljetuspakkauksista. 1600:n ulottuvampi toimintasäde, pienehkö koko
sekä sopiva hinta mahdollisti sen sijoittamisen soluun. IRB 1600:n vahvuutena on
myös sen joustavat sijoitusmahdollisuudet. Robotti on mahdollista asentaa esimerkiksi kattoon tai seinään tarpeen vaatiessa (Kuva 12).
Simulaatiossa palvelurobotin tarttujasta käytetään havainnollistavaa mallia. Tarttuja on solusta riippuen joko imukuppeja tai perinteistä mekaanista tartuntaa käyttävä tarrain.

Kuva 12. ABB IRB 1600 (Kuva: ABB.fi).

6.2 Robottiohjaukset
Molemmille roboteille oli tarpeen suunnitella ohjelmat, jotta solun toimintaa voitiin simuloida Robot Studio käyttöympäristössä. Koska layoutvaihtoehdoissa palvelurobottien ja YuMi -robotin roolit sekä yhteistyö ovat samankaltaisia, kirjoitettiin ohjelma ainoastaan 1. soluvaihtoehdolle ajansäästön vuoksi. Ohjelmat kirjoitettiin Robot Studio sovelluksessa käyttäen ABB:n RAPID ohjelmointikieltä. Robotit pystyvät kommunikoimaan keskenään työn vaiheista ja suoritettavista toiminnoista digitaalisten tulojen ja lähtöjen kautta.
6.2.1

Robottiohjaus IRB 14000 YuMi

YuMi:n tarkoituksena on liittää kotelon takaosaan virtaliitin, sekä tarroittaa kotelo
sisä- ja ulkopuolelta. Robottiohjauksen suunnittelussa on otettava huomioon läheisyydessä toimiva IRB 1600 -robotti, sekä ahtaat tilat liikkeille ja tarvittavan
voiman käyttö. Kotelon paino vaatii 2. soluvaihtoehdossa sen siirtämistä kahdella
kädellä.
YuMin:n robottiohjaus alkaa palvelurobotin signaalin odottamisella. Signaalin
saatuaan YuMi noutaa oikean liittimen makasiinista ja asentaa sen relekoteloon.
Liittimen asennuksessa tärkeää oli vakaa, molempien käsien samanaikainen liike.
Kotelossa on valmiina ohjuri liittimen paikoittamiseen, joten liittimen asentaminen helpottui. Kun liitin on asennettu kohdalleen, voidaan se painaa paikalleen
ylhäältä päin molempia käsiä käyttäen.
Saman aikaisesti YuMi:n toinen käsi aloittaa tarroituksen poimimalla kotelon ulkopuolelle tulevat UL- ja RoHS -tarrat jakelulaitteistaan. Jokaiselle tarravariaatiolle on määritetty oma paikoituspiste ohjelmassa. Tarrojen liimauksessa käytetään YuMi:n Smart Gripperissä olevaa paineilmatarrainta. Kun ulkopuoliset tarrat
on kiinnitetty, antaa YuMi -robotti signaalin palvelurobotille. Palvelurobotti kääntää kotelon ”suuaukko” YuMi:n päin, jonka jälkeen kiinnitetään kotelon sisäpuolelle tulevat tarrat.
Kokoonpanon valmistuttua YuMi antaa signaalin palvelurobotille, joka vie kotelon pois työtasolta.

6.2.2

Robottiohjaus IRB 1600

Palvelurobotin tarkoituksena on auttaa YuMi:a kokoonpanossa tuomalla sille tyhjiä koteloita kuljetuspakkauksesta, sekä kääntämällä koteloa tarroituksen helpottamiseksi. Ohjelmassa jokaiselle solun merkitykselliselle tasolle määritettiin oma
koordinaatisto ja komponenttiin liittyvät paikoituspisteet sidottiin näihin koordinaatistoihin. Koordinaatiston avulla tasoa liikuttaessa paikoituspisteet liikkuvat
tason mukana. Lisäksi käytettiin robotin omaa maailmankoordinaatistoa kotipisteen ja odotuspisteen asettamiseen.
Ohjelman alussa on digitaalisen tulon avulla määritelty vaihtoehdot joko 615- tai
620-luokan kotelon noutamiseen kuljetuspakkauksesta. Tällä simuloidaan ulkopuolisen tilausjärjestelmän toimintaa. Tulon arvon mukaan oikea kotelo noudetaan pakkauksesta ja se siirretään YuMi:n työtasolle kokoonpanoa varten
Kun oikea kotelo on siirretty YuMi-robotin työtasolle, antaa palvelurobotti signaalin YuMi:lle, jotta kokoonpano voi alkaa. Saatuaan signaalin YuMi:lta, IRB
1600 pyöräyttää koteloa 90 astetta kotelon sisäpuolen tarroituksen helpottamiseksi. Tämän jälkeen palvelurobotti siirtää valmiin kotelon rullaradalle, ja siirtyy kotipisteeseen, josta kierto alkaa alusta.
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TULOKSET JA JATKOKEHITYS

Opinnäytetyön tuloksena saatiin kaksi layoutvaihtoehtoa automaattiselle tuotantosolulle. Solujen perusidea on hyvin pitkälti sama; molemmat käyttävät palvelurobottia ja kummassakin YuMi tekee tarvittavan kokoonpanotyön ja tarroituksen.
Solujen loppupäissä on loppukokoonpanon pöytä, jossa valmiit kotelot liitetään
pistoyksiköihin. Molempien solujen simuloitu läpimenoaika per kotelo on reilusti
alle vaaditun 3 minuuttia. Realistisesti yksittäisen kappaleen läpimenoaika on kuitenkin simulaatiota pidempi. Parempana ja siten eniten kehitettynä vaihtoehtona
pidetään lattiarobottia käyttävää 1. layoutia. Kuvat soluvaihtoehdoista liitteissä 1-4.
Ensimmäisen ratkaisuvaihtoehdon vaikutuksesta kuljetuspakkauksiin mahtuvien
relekoteloiden määrä vähenee 615 koossa 210 kappaleesta 168 kappaleeseen ja
620 koossa 140 kappaleesta 112 kappaleeseen. Toisessa kuljetuspakkausvaihtoehdossa määrät laskevat 615 koossa 180 kappaleeseen ja 620 koossa 120 kappaleeseen. Muutosten seurauksena kuljetuspakkaukset täytyy vaihtaa uusiin useammin.
Makasiinisyöttöisen liitinvaraston liitinmäärä suositellaan tarkistettavaksi ja tarpeen mukaan täytettäväksi aika ajoin.
Tuotantotyöntekijöiden toiveena oli, että solun yhteydessä työskenteleminen ei
olisi pelkkää staattista istumista. Tämä on pyritty huomioimaan siten, että pistoyksiköt on haettava alkukokoonpanon hyllyköstä, liitinmakasiini tulee täyttää väliajoin, koteloiden kuljetuspakkaukset vaihtaa täysiin, sekä tarrajakelujärjestelmän
rullat vaihtaa aika ajoin uusiin. Komponenttien asemapaikat solussa on suunnattu
tehtaan materiaalivirran pääreittiä vasten. Tämän ansiosta etenkin relekoteloiden
kuljetuspakkausten vaihto täysiin ei vaadi pakkausten siirtelyä linjaston muulla
tuotantoalueella, vaan ne voidaan vaihtaa käytävältä käsin. Soluissa on ovet pakkausten vaihtamista varten.

7.1 Layoutvaihtoehto 1
Tässä vaihtoehdossa palvelurobotti on nostettu 500 mm korkealle jalustalle ulottuvuussyistä. Solun muut tasot ja alustat on korotettu lattiatasosta siten, että palvelurobotin on helppo työskennellä ympäristössä. Palvelurobotti jalustoineen on
asennettu maahan 45 asteen kulmassa. Tämä parantaa ulottuvuutta ja lisää solun
turvallisuutta. Ääriasentoihinkaan ajettuna robotti ei ylety turva-aitojen taakse
(Ks. Liitteet 1-2).
Relekoteloiden kuljetuspakkaukset on sijoitettu kannattimien päälle kallistuskulman aikaansaamiseksi. Pakkaukset on sijoitettu viistosti robottiin nähden. Viisto
sijoittelu vie enemmän tilaa ja hankaloittaa kuljetuspakkausten pois ottamista telineestä, mutta on välttämätöntä robotin ulottuvuuden kannalta. Liittimien varastointimakasiini on sijoitettu YuMi:n viereen.
Tässä versiossa palvelurobotilla on suurempi rooli kuin toisessa soluvaihtoehdossa. IRB 1600:n tarkoituksena on poimia kotelo, auttaa kotelon kääntelyssä kokoonpanon aikana, sekä siirtää valmis relekotelo rullaradalle. YuMi:a haluttiin
käyttää yksinomaan siihen työhön mihin se on suunniteltukin eli kokoonpanoon,
joten sen tehtävänä on suorittaa liittimen nouto makasiinista ja merkkauksen toteuttaminen. Vaihtoehto vie tilaa n 16m², yksittäisen kappaleen simuloitu läpimenoaika n. 40 sekuntia.
7.1.1

Materiaalivirta

Soluun saapuvan materiaalin kulusta saatiin suurilta osin halutun mukainen. Solun
ruokintaan tarvittavat relekotelopakkaukset, liittimet ja tarrat on helppo lisätä soluun tehtaan pääkulkureitin varrelta. Solun vaatiman tilan aiheuttamat haitat ovat
havaittavissa etenkin esi- ja loppukokoonpanon työpisteiden pidentyneinä komponenttien hakumatkoina. 1. layoutvaihtoehdon materiaalivirta on

havainnollistettu kuvassa 13.

Kuva 13. Materiaalivirta 1. layoutvaihtoehto.
7.1.2

Työkierto

Tässä kappaleessa kuvataan solun työkierto kuvien avulla. Työkierto alkaa siten,
että IRB 1600 noutaa kotelon kuljetuspakkauksesta (Kuva 14.)

Kuva 14. Kotelon nouto.
Kun relekotelo on tuotu YuMi:n työpöydälle, YuMi-robotti valmistautuu kokoonpanon aloittamiseen. Toisella kädellä se poimii liittimen jigistä ja toisella tarran
tulostimesta (Kuva 15.).

Kuva 15. Kokoonpanon aloitus.

Tämän jälkeen YuMi kiinnittää ensimmäisen tarran sillä välin, kun liitintä noudetaan. (Kuva 16.)

Kuva 16. Ensimmäisen tarran kiinnitys.
Liittimen asennuksen aikana haetaan toinen ulkopuolinen tarra tulostimesta (Kuva
17.).

Kuva 17. Liittimen asennus.

Toisen ulkopuolelle kiinnitettävän tarran asettamisen jälkeen palvelurobotti kääntää koteloa, jotta YuMi saa tarroitettua kotelon sisäpuoliset tarrat (Kuva 18.).

Kuva 18. Kääntövaihe.
Sisäpuolisten tarrojen kiinnittämisen valmistuttua kotelo siirretään rullaradalle ja
työkierto on valmis alkamaan alusta.
7.2 Layoutvaihtoehto 2
Toisessa soluvaihtoehdossa palvelurobotti on sijoitettu kattoon. Jotta IRB 1600
ylettyy myös kuljetuspakkausten reunimmaisiin koteloihin, on robotti asetettu
kiskoille. Tämä mahdollistaa sivuttaisen liikkeen pakkausten yläpuolella.
Relekoteloiden kuljetuspakkaukset on asetettu vierekkäin välimatkojen lyhentämisen ja tilansäästön vuoksi. Pakkauksessa relekotelokerrosten väliset välilevyt
poistetaan palvelurobotin toimesta kerroksen tyhjettyä. Liittimien varastointimakasiini on samanlainen kuin 1. vaihtoehdossa.
Palvelurobottia käytetään solussa ainoastaan koteloiden poimimiseen kuljetuspakkauksesta YuMi:lle vievälle rullaradalle sekä välilevyjen poistoon. YuMi:n tehtävänä on poimia relekotelot rullaradalta, suorittaa merkkaus ja kokoonpano, sekä
siirtää valmis kotelo solusta poisvievälle radalle.

Vaihtoehto vie tilaa n. 12m², yksittäisen kappaleen arvioitu läpimenoaika simulaatiossa on n. 70 sekuntia. Ero ensimmäiseen layoutvaihtoehtoon syntyy YuMi:n
käytöstä kotelon manipuloimisessa.
7.3 Jatkokehitys ja muita huomiota
Molemmat soluehdotukset ovat prototyyppejä, joten solun mahdollista implementointia varten tarvitaan vielä jatkokehitystä.
7.3.1

Layout

Molempien solujen ja niiden ympäristöissä on optimointivaraa. Mittausten perusteella solut mahtuvat nykyiseen tuotantotilaan, mutta esi- ja loppukokoonpanopisteet vaativat lisää tilaa ympärilleen. Solujen sisäistä layoutia optimoimalla on
mahdollista pienentää solun kokonaistilan vientiä, joka helpottaa muun tuotantoympäristön sijoittelua. Robot Studio malleihin ei myöskään ole mallinnettu kaikkia mahdollisia tasoja ja hyllyjä joita linjastolla tällä hetkellä on. Näiden tasojen
tarpeellisuus ja uudelleensijoittelu vaatii arviointia, suunnittelua ja mitoitusta.
Toisessa soluvaihtoehdossa käytettävä kattorobotti vaatii kattorakenteiden vahvistamista ja kannattimien rakentamisen, sillä tila on korkea. Tämä lisää solun kokonaiskustannuksia ja aiheuttaa ongelmia tulevissa layoutmuutoksissa, koska solun
keskipiste eli robotti on kiinnitetty kattoon.
Lattiarobottia käyttävässä layoutvaihtoehdossa lisätilaa vaatisi etenkin loppukokoonpanon työtila. Solun YuMi:n puoleisen päädyn takana on 880mm leveä kulkukäytävä tuotantolinjastossa liikkumisen helpottamiseksi. Käytävä helpottaa esikokoonpanopisteen työntekijöiden komponenttienhakua ja tuotantolinjalla liikkumista. Solu on siirrettävissä käytävän leveyden verran, jolloin kokoonpanopisteeseen saataisiin enemmän työskentelytilaa. Ilman käytävää esikokoonpanon
komponenttien hakumatka pitenee ja ylimääräinen liikenne aiheuttaa häiriöitä joko loppukokoonpanopisteellä tai HV-testausalueella. Esikokoonpanopisteiden ongelmana on varastointitilan vähyys, kävelymatkan piteneminen komponenttihyllykköön ja lopputestausalueen testauskaappien sijoitus.

7.3.2

Robottiohjaukset

Solun robottiohjelmat eivät sellaisenaan vielä ole käypiä tuotantoon, ne on suunniteltu demomielessä kuvaamaan solun toimintaa. Samasta syystä simuloidun ja
todellisen YuMi -ohjelman välillä on eroja. Lisäohjelmointia vaativat etenkin palvelurobotit, joiden olisi hyvä tietää milloin koteloiden kuljetuspakkaus on tyhjä.
Tämä on toteutettavissa laskurin avulla. Lisäksi ohjelmissa on varaa nopeus ja liikerataoptimointeihin. Layoutvaihtoehto 2:ssa ei ole robottiohjausta olleenkaan
ajansäästön vuoksi. Simulaation luominen olisi välttämätön ennen solun implementoimista sekä YuMi:n, että palvelurobotin liikeratojen riittävyyden tarkistamiseksi.
7.3.3

Liitinmakasiini

Liitinmakasiini on esitetty työssä idean tasolla havainnollistavan mallin avulla,
joten se täytyy suunnitella tai ostaa jos valmis ratkaisu on olemassa. Makasiinia
suunnitellessa tai hankkiessa on syytä huomioida eri liitinvaihtoehdot, sekä pyrkiä
mahdollisimman suureen liitinmäärään makasiinissa. Tällä pystytään lyhentämään
makasiinin täyttöväliä ja siten parantamaan tuottavuutta.
7.3.4

Kuljetuspakkaukset

Ensimmäisessä layoutvaihtoehdossa käytettävän kuljetuspakkauksen valmistuksessa on syytä ottaa huomioon tarpeeksi kestävien kiskojen valinta, sekä oikean
kallistuskulman löytäminen. Toisessa layoutissa käytettävää kuljetuspakkausta
vastaava rakenne on jo käytössä toisessa ABB:n tehtaassa, joka helpottaisi pakkauksen käyttöönottoa.
7.3.5

Käyttöliittymä

Solun tehokasta käyttöä varten olisi hyvä miettiä solun yhdistämistä tehtaan SAPjärjestelmään. Se lisäisi solun käytön joustavuutta suuresti. Tiedot asiakkaan tilaamien suojareleiden ominaisuuksista voitaisiin syöttää soluun tilauslistasta, jolloin solu voisi valmistaa relekoteloita jatkuvasti tilauslistan mukaan. Toinen vaih-

toehto on käyttää solua siten, että ihminen asettaa sille halutunlaisen kotelotilauksen käyttäen solua varten suunniteltua sovellusta.
7.3.6

Muut huomiot

Sekä liitinmakasiinin liittimien paikat, että relekoteloiden kuljetuspakkausten paikat on merkittävä selvästi, jottei solusta valmistu vääriä liitin ja kotelo kombinaatioita. Sama pätee myös tarrajakelulaitteeseen.
Solun epäkuntoon joutuminen tuotannon aikana hankaloittaa tuotantolinjan toimintaa. Alkuperäisessä linjastossa olevat miehitetyt kokoonpanopöydät on poistettu automaattisen solun tieltä, joten korvaavalle työlle on vaikea löytää työtasoja. Pahimmassa tapauksessa pitkäaikainen solun toimintakatkos saattaa lamaannuttaa koko tuotantolinjan toiminnan ja aiheuttaa pitkiä viivästymisiä toimitusaikoihin.
Ajan loppumisen vuoksi kustannus- ja kannattavuuslaskelmaa solun vaikutuksista
ei ehditty suorittamaan. Laskelma olisi välttämätön ennen investoinnin tekoa.
Molemmat solut on palvelurobotin takia aidattava. Tämä herättää kysymyksen
YuMi:n käytön järkevyydestä solussa. Yhteistyörobotin tarkoituksena on toimia
yhdessä ihmisen kanssa, tätä ominaisuutta ei kummassakaan soluvaihtoehdossa
käytetä. YuMi:n kahden käden käyttöominaisuus ei ole etenkään 1. soluvaihtoehdon toiminnan kannalta välttämätöntä, sillä samaan työhön pystytään perinteisellä
yksikätisellä robotilla. Solun mahdollisessa käyttöönotossa olisi syytä huomioida
YuMi-investoinnin tarpeellisuus ja kannattavuus verrattuna halvempaan robottivaihtoehtoon.
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