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DBS Danaher Business System; Danaherin johtamisjärjestelmä 

EMEA Europe, Middle-East and Africa; Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka, maantieteel-

linen lyhenne 

Lean Johtamisfilosofia tuotannon tehostamiseen 

A/D  Analog to Digital converter; muuntaa analogisen signaalin digitaaliseksi 

signaaliksi. 

MRI  Magnetig Resonance Imaging; magneettikuvaus  

Kaskadi Jännitteenkertoja-piiri, jolla voidaan vaihtovirran jännitettä nostaa konden-

saattoreista ja diodeista rakennetun piirin avulla  

3D  3-Dimensional; 3-ulotteinen  

mSv  Milli sievert; säteilyä mittaava yksikkö  

KKTT  Kartiokeilatietokonetomografia; 3D-kuvantaminen  

STUK  Säteilyturvakeskus  

V  Voltage; jännite 

Geiger  Geiger-mittari; säteilyn tasoa mittaava mittari  

CCD Charge coupled device, laite, joka muuttaa valon elektroneiksi ja siitä digi-

taaliseksi dataksi. 

SCARA Selective Compliant Assembly Robot Arm (valikoivasti taipuisa) on yksi kä-

sivarsirobottien perusrakenteista. 
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1 Johdanto 

Tässä insinöörityössä tutkitaan Kavo Kerr Group Finlandilla olevaa tuotannon prosessia. 

Tutkinta tapahtui yrityksen suurjänniteosastolla, jossa valmistetaan loppulaitteisiin tule-

via röntgenputkipäitä. Tutkinnan kohteena oli yrityksen intraoraaliputkipään valmistus-

prosessin liimaustyöpiste. Työpisteen prosessin kulkua ja tässä tapahtuvia operaattorin 

toimia haluttiin ymmärtää paremmin ja miettiä automaatioratkaisuja prosessin paranta-

miselle. 

Tavoitteena oli ymmärtää liiman käyttäytymistä putkipään valmistusprosessin aikana. 

Käsin tehdyn liimauksen ongelmakohtiin haluttiin paneutua sekä tietää, kuinka erilainen 

painallus vaikuttaa liiman käyttäytymiseen. Tutkinta tehtiin tekemällä tarkka testisuunni-

telma, jossa ilmenee haluttu määrä testikappaleita, vaihtelevilla muuttujilla. Ensimmäi-

sen testisuunnitelman havaintojen perusteella tehtiin vielä jatkotutkimukset.  Testikappa-

leet merkattiin tarkoin, jotta seuranta oli mahdollisimman helppoa. Testikappaleista kir-

jattiin aloitusaika, päivämäärä, tyhjiöinnin aloitus- ja lopetusaika, kuivumislämpötila sekä 

kosteus ja lopetusaika. Testikappaleet menivät määritettyjen prosessivaiheiden läpi, 

minkä jälkeen liimaussauma röntgenkuvattiin Metropolian omistamassa Elektrician ti-

loissa. Röntgenkuvauksella tehtiin laadunvarmennus kyseiseltä testikappaleelta ja todet-

tiin liiman käyttäytyminen. Lopputuloksella tehostettiin tuotantovaihetta automaation 

avulla, parantamalla samalla työpisteen ergonomiaa sekä liimauksen laatua. 
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2 Kavo Kerr Group Finland Oy 

Kavo Kerr Group Finland on yksi hammaslääketieteellisen kuvantamisen suurimpia val-

mistajia Suomessa. Ydinosaamiseen kuuluu mm. kuvanlaadun rekonstruktio ja röntgen-

putkipäiden valmistus. Brändejä ovat mm. KaVo, GENDEX, INSTRUMENTARIUM DEN-

TAL ja SOREDEX-. Liikevaihto on noin 130 miljoonaa euroa. Yrityksen laajat tilat sijait-

sevat Tuusulassa ja se työllistää noin 400 ihmistä. Tehtaassa tuotekehitys ja tuotanto 

toimivat yhdessä, mahdollistaen nopean kehityksen ja tuotteiden parantamisen. Suo-

messa sijaitsee myös yrityksen EMEA-alueen teknisen tuen asiakaspalvelu.  

Kavo Kerr tunnetaan Suomessa myös nimellä Palodex Group, joka perustettiin vuonna 

1964. Yritys perustettiin suomalaisen hammaslääkärin hampaiston panoraamakuvanta-

miskeksinnön valmistamiseen ja myymiseen. Laitteen nimeksi tuli Orthopantomograph, 

joka nykyaikana tunnetaan erinomaisen kuvanlaadun, luotettavuuden ja käytettävyyden 

laitteena. 

Nykyään Kavo Kerr Group Finland kuuluu suureen yhdysvaltalaiseen, New Yorkin pörs-

siin kirjattuun tiede- ja teknologiayritykseen Danaheriin. Fortune-talouslehti julkaisee 

joka vuosi liikevaihdon mukaisessa järjestyksessä olevan luettelon julkisista yhdysvalta-

laisista yrityksistä, ja Danaher on 150 suurimman joukossa. Danaher on myös ylittänyt 

20 vuodessa osakkeiden markkina-arvojen perusteella muodostuvan osakeindeksin 

S&P 500 lähes 2 800 %:lla. 

Yritys on lean-toimintatapojen edelläkävijä Suomessa. Se on soveltanut leania jo koko 

2000-luvun ja tähtää tekemisessään jatkuvaan parantamiseen. Lean-työtapajärjestel-

mässä työntekijät pääsevät vaikuttamaan prosesseihin ja näin parantavat omaa työs-

kentelyään sekä tehostavat tuottavia soluja.  

Tekemistä ja jatkuvaa parantamista arvioidaan joka päivä. Tätä päivittäistä seurantaa 

ohjaa DBS -liikkeenjohtojärjestelmä. Tämä järjestelmä antaa koko organisaatiolle yhtei-

set työkalut, joilla pyritään tehostamaan tuotantoa parhaaseen tulokseen. Asiakkaan tär-

keät näkökulmat ohjaavat järjestelmää ja tätä kautta koko organisaatiota, saavuttamaan 

parhaan mahdollisen tuloksen.  

[1.] 
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3 Katsaus röntgensäteilyyn 

3.1 Historia 

Elektromagneettista säteilyä, jonka energia ja aallonpituus on tietty, kutsutaan röntgen-

säteilyksi. Wilhelm Conrad Röntgen keksi röntgensäteilyn vuonna 1895 Saksassa, 

Würzburgin yliopistossa. [2, s. 17 – 18.] 

Tutkiminen tuohon aikaan ei ollut vain Röntgenin kiinnostuksen kohde. Monet muut tut-

kijat olivat kiinnostuneet uudesta katodiputkesta ja tekivät testejä putken kanssa erilai-

silla fluorisoivilla materiaaleilla. Tutkijat huomasivat, että kun anodin ja katodin välille kyt-

kettiin tyhjiöputkessa tarpeeksi suuri jännite, niin jännite hyppäsi levyltä toiselle luoden 

sinisen valon. Osa tutkijoista huomasi myös, kuinka putken lasi fluoresoitui vihreäksi. 

Tätä putkea pystytään vertaamaan nykyiseenkin röntgenputkeen, mutta röntgensäteilyä 

ei ollut vielä tässä vaiheessa huomattu. [2, s. 17 – 18.] 

Tämä vihreä fluoresoitunut katodisäteily kiinnosti tutkijoita, ja he paransivat ilmiön näh-

tävyyttä asettamalla fluorisoivan materiaalin putken kanssa pahvilaatikon sisään. Rönt-

genin tutkiessa ilmiötä vuonna 1895, marraskuun 8. päivänä, hän huomasi jotain eri-

koista. Vihreän valon hehkuessa, pahvilaatikon ulkopuolella olevaan pahviin ilmestyi kir-

jain A. Tämän kirjaimen oli kirjoittanut pahviin nestemäisellä bariumsulfaatilla yksi hänen 

oppilaistaan. Kun Röntgen kytki jännitteen pois, kirjain hävisi. Tästä Wilhelm havaitsi, 

että edes vihreä katodisäteily tai mikään muukaan tunnettu säteily ei pystyisi kulkemaan 

niin kauas. [3, s. 2.] 

Wilhelm jatkoi tutkimuksiaan ja testasi säteilyn läpäisykykyä erilaisilla materiaaleilla. Mi-

kään ei kuitenkaan pystynyt pysäyttämään säteilyä kokonaan. Hän alkoi kutsua säteilyä 

x-säteilyksi, koska säteily oli hänelle aivan tuntematonta. Hänen ilokseen, röntgensäteily 

reagoi valokuvalevyihin. Hän kokeili säteilyä käteensä ja huomasi, että hänen kätensä 

luut ilmestyivät varjoisina fluorisoivalle valokuvalevylle. Joulukuun 22. päivänä, vuonna 

1895, Wilhelm jakoi tutkimuksensa vaimonsa kanssa, kun hänet tuotiin kuvattavaksi la-

boratorioonsa. Hän julkaisi lehdistölle ja muille tutkijoille kuvan vaimonsa röntgensätei-

lyllä kuvatuista kämmenluista, ja näin röntgensäteilyn tutkinta kasvoi suuresti. Vuonna 

1901 Wilhelm sai löydöstään ensimmäisen Nobel-palkinnon. [3, s. 2.] 
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3.2 Kuvan muodostuminen röntgensäteilyssä 

Röntgensäteily läpäisee kuvattavan objektin ja vaimenee eri lailla riippuen kappaleen 

tiheyseroista. Tämän säteilyn tallentamiseen löytyy perinteisempi filmilevy tai nykyaikai-

sempi digitaalinen sensori eli kenno. Kuvauksen jälkeen kuva joudutaan käsittelemään 

joko kuvankehityksellä tai tietotekniikalla. 

Kun kohdetta säteilyttää, säteily taltioituu dataksi filmilevylle. Säteily näkyy filmilevyllä 

mustavalkoisena kuvana. Säteily imeytyy kappaleeseen ja näin muodostaa mustia ja 

valkoisia kohtia kuvaan riippuen siitä, kuinka paljon säteilyä pääsee kappaleen läpi. Esi-

merkiksi tiheät objektit kuten luut näkyvät kuvassa valkoisina, koska säteily imeytyy näi-

hin paremmin. Pehmeät kudokset kuten lihakset, näkyvät kuvassa vaaleina, koska sä-

teily läpäisee nämä paremmin. Data filmilevystä saadaan tarkasteluun normaalilla ku-

vankehitystekniikalla. 

Digitaalinen sensori toimii samalla periaatteella. Digitaalisen datan muuntaminen visu-

aaliseksi kuvaksi tehdään tietotekniikalla. Valotettu kuva tallentuu kennoon dataksi, josta 

se luetaan tietokoneelle hyödyntäen A/D-muunninta. Tämän avulla tietokone pystyy 

muuntamaan datan käyttäjälle visuaaliseksi kuvaksi tietokoneen näytölle. Tämä helpot-

taa huomattavasti kuvankäsittelyä sekä usean kuvan ottamista. Kennoa ei tarvitse vaih-

taa kuvauskertojen välissä. Kuvanmuokkaus tietokonesovelluksilla helpottaa kuvan tar-

kastelua. Kuva voidaan myös tulostaa helposti kirkasvalotaululle, joka korostaa kuvan 

valkoisia alueita (kuva 1). 

[2, s. 4 – 5.] 
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Kuva 1 Röntgenkuva kirkasvalotaululla. 

3.3 Lääketieteelliset käyttökohteet 

Röntgensäteilyä käytetään nykyään monenlaiseen lääketieteelliseen tarkoitukseen ku-

ten sädehoidossa ja radiologiassa. Radiologia on kuvantamista diagnostiseen tarkoituk-

seen, tähän sisältyvät muutkin kuvantamismenetelmät, kuten ultraäänikuvaus ja MRI. 

Tässä työssä keskitytään pääasiassa hammasröntgenin kuvantamismenetelmään. 
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4 Katsaus röntgenlaitteisiin 

4.1 Historia 

Diagnostinen kuvauslaite kehitettiin vuosi röntgensäteilyn keksimisen jälkeen, vuonna 

1896. Tämän keksinnön kehitti Thomas Edison. Laitteessa fluorisoivan levyn ja säteily-

lähteen väliin asetettiin potilas. Säteily läpäisi potilaan, muodostaen kuvan levylle. Tähän 

aikaan kuvaus oli uutta ja säteilyn haittavaikutuksista ei tiedetty. Potilaat saivat siis suuria 

säteilymääriä. Menetelmää nimitettiin fluoroskopiaksi. 

Myöhemmin samana vuonna Columbian yliopistossa tutkija nimeltä Michael Pupin kehitti 

ensimmäisen röntgenfilmikasetin. Hän asetti valokuvauslevyn kahden fluorisoivan levyn 

väliin ja näin sai potilaan läpivalaisukuvan valokuvalevylle. Tämän vähensi potilaiden 

saamaa säteilyannosta huomattavasti, sillä röntgenvalotus kesti vain hetken.  

[2, s. 3.] 

4.2 Röntgenputkien toiminta 

Röntgenputken toiminta on varsin yksinkertainen ja verrattavissa hehkulampun toimin-

taan. Röntgenputki koostuu tyhjiölasiputkesta, jonka sisältä löytyy negatiivisen puolen 

katodi, positiivisen puolen anodilevy ja hehkulanka. Tämä lasiputki on pakattu muovi-

seen suojakuoreen, josta löytyy säteilyikkuna. Muovikuoren päältä löytyy lyijyvaippa, 

joka vähentää haitallista vuotosäteilyä. 

 

Toimiakseen hehkulanka tarvitsee pienjännitteen. Tämä hehkulanka irrottaa vapaita 

elektroneja leijumaan tyhjiöputkeen. Jotta vapaat elektronit saadaan muodostettua rönt-

gensäteilyksi, pitää anodin ja katodin välille kytkeä suurjännite. Tämä suurjännite kiih-

dyttää elektronit anodilevyyn ja iskeytyessään levyyn muodostaa röntgensäteilyn. Ano-

dilevy on vino, jolloin röntgensäteily saadaan suunnattua ulos säteilyikkunasta (kuva 2). 

Nykypäivänä suurjännite on 10-100kV, riippuen laitteesta.  

 

[2, s. 3.] 
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Kuva 2 Röntgensäteilyn muodustuminen putkessa. 

4.3 Röntgenputkipään toiminta 

Jotta röntgensäteitä saadaan luotua, tarvitsee röntgenputkipää toimiakseen muutakin 

kuin pelkän röntgenputken. Putkipää sisältää jännitteenkertojakortin, johon on kytketty 

kaskadikertoja-piiri, hehkumuuntaja, suurjännitemuuntaja ja itse röntgenputki. Näillä 

komponenteilla kerrotaan itse hammasröntgenlaitteesta tuleva jännite. 

Hammasröntgenlaite toimii verkkovirralla, mutta jotta jännite saadaan halutuksi hehku-

tus- ja suurjännitteeksi, löytyy laitteesta pääpiirikortti. Tätä korttia kutsutaan generaatto-

rikortiksi, sillä se hoitaa hehkutusjännitteen hehkulangalle sekä suurjännitteen anodin ja 

katodin välille. Generaattorikortti hoitaa alkutyön jännitteen kerronnassa, josta se ohjau-

tuu putkipään suurjännitemuuntajalle. Suurjännitemuuntaja kertoo tulevan jännitteen, 

mutta tämä ei riitä röntgensäteiden luomiseen. Suurjännitemuuntajassa kerrottu jännite 

ohjataan kaskikertojapiiriin, jossa se kertaantuu tarvittavaan suurjännitteeseen. Tämä 

suurjännite ohjautuu anodin ja katodin väliin, jolloin elektronin kiihdytys röntgensäteiksi 

on mahdollista. 

Generaattorikortti ohjaa myös hehkutusjännitteen putkipään hehkumuuntajalle. Tästä 

hehkumuuntajasta syntynyt jännite ohjautuu röntgenputken hehkulangalle vapautta-

maan elektroneja.  

[2, s. 15.] 
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4.4 Laitemallit 

Hammasröntgenlaitteita on erilaisia, eri tarkoituksiin. Laitteita tarvitaan yhden hampaan 

kuvasta aina koko hammasrivistön 3D-malliin. Nämä kuvauslaitteet tunnetaan nimillä in-

traoraaliröntgenlaite, panoraamatomografiaröntgenlaite ja kefalostaatti sekä kartiokeila-

tietokonetomografia eli KKTT-laite. 

4.4.1 Intraoraaliröntgenlaite 

Suunsisäiseen kuvantamiseen tarkoitettu intraoraalilaite on hammasröntgenlaitteista 

pienin ja yksinkertaisin. Se on tarkoitettu vain muutaman tai yhden hampaan kuvaami-

seen kerralla. Potilas saa yhdestä laitteella otetusta kuvasta noin 0,01 mSv:n annoksen, 

joka vastaa vuorokauden annosta maapallon ympäröivästä säteilystä. Laitteita on Suo-

messa kaiken kaikkiaan noin 4 800 ja näillä suoritetaan vuodessa noin 2,3 miljoonaa 

kuvauskertaa. [5.] 

Intraoraalilaitteella (kuva 3) käytetään erillistä kuvauslevyä, joka asetetaan potilaan suun 

sisälle. Nykypäivänä digitaalinen kuvalevy on käytössä jo useissa laitteissa. Tästä kuva-

kennosta kuva siirtyy suoraan tietokoneelle. Laitteella voi myös käyttää perinteisen filmin 

tapaista kuvanilmaisinta. Kuvanilmaisin asetetaan kuvauksen jälkeen skanneriin, josta 

kuva siirtyy tietokoneelle tai josta se tulostetaan suoraan kalvolle. [2, s. 12.] 
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Kuva 3 Intraoraaliröntgenlaite 
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4.4.2 Panoraamatomografiaröntgenlaite ja kefalostaatti 

Panoraamaröntgenlaite eli extraoraalilaite (kuva 4) on intraoraalista hieman poikkeava. 

Tässä laitteessa suun sisälle ei aseteta kuvalevyä. Potilas asetetaan tukevasti laitteen 

pidikkeeseen ja laitteen säteilylähde ja sensori eli vastaanotin, ovat vastakkain toisiinsa 

nähden ja kiertävät ympyrärataa potilaan pään ympäri ottaen kuvia. Säteily kulkee toi-

sella puolella olevasta röntgenputkipäästä potilaan suualueen läpi sensorille, joka vas-

taanottaa säteilyn ja muodostaa kuvan tietokoneelle. Kuvan onnistumisen kannalta on 

tärkeää, että potilas on aseteltu oikein laitteeseen. Jos laitteella halutaan ottaa lateraali-

kallokuvia, voidaan siihen lisätä myös kefalostaattinen lisäteline. [2, s. 13.] 

Suomessa laitteita on käytössä noin 700 ja näillä tehdään noin 400 000 tutkimusta vuo-

dessa. Panoraamakuvauksesta saatu säteilyannos on noin 0,02 mSv. Tämä vastaa noin 

kahden päivän aikana saatua säteilyannosta ympäristön taustasäteilystä. [4.] 

 

Kuva 4 Panoraamaröntgenlaite, jossa kefalostaatti 
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4.4.3 Kartiokeilatietokonetomografia 

Kartiokeilatietokonetomografia eli 3D-kuvantaminen on periaatteeltaan samanlainen 

kuin panoraamaröntgenlaitekin. Erona kuitenkin on se, että säteilylähde ja -ilmaisin pyö-

rivät potilaan ympäri ottaen useita kuvia. Näistä kaksiulotteisista kuvista tietokone muo-

dostaa kolmiulotteisen kuvan potilaan hampaistosta (kuva 5). Tämä menetelmä on pal-

jon nopeampi kuin tietokonetomografia, ja säteilyannos on myöskin huomattavasti pie-

nempi. Säteilyannoksen huomataan kuitenkin riippuvan laitteesta, sillä se on suurempi 

kuin tavanomaisissa röntgenlaitteissa (intraoraali, panoraama- ja kefalo). [4.] 

 

Kuva 5 3D-kuva hampaista. 
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5 Röntgenputkipäiden kokoonpanovaiheet suurjännitetuotannossa 

Röntgenputkipään valmistus alkaa kääminnästä. Putkipään suurjännitemuuntaja käämi-

tään, ja se siirtyy korttikokoonpanoon. Korttikokoonpanossa suurjännitemuuntaja kytke-

tään alihankkijalta tulleeseen valmiiseen kaskikorttiin, joka sisältää kaskadipiirin. Tässä 

vaiheessa korttiin liitetään myös hehkumuuntaja. Intraoraaliröntgenlaitteen kortti siirtyy 

tässä vaiheessa ultraäänipesuun, jossa siitä pestään pois kaikki epäpuhtaudet. Muiden 

tuotteiden kortit siirtyvät kokoonpanopisteille. 

Kokoonpanopisteelle putkipään röntgenputki sekä kaskadikortti liitetään yhteen muihin 

tukeviin rakenteisiin kuten kanteen ja seinämiin. Yleensä myös tässä vaiheessa röntgen-

putki suunnataan. Kun kokoonpano on valmis, se siirtyy ultraäänipesuun. Ultraäänipe-

sun jälkeen osakokoonpanot kuivataan tyhjiökuivaimessa. Kuivatut osakokoonpanot siir-

tyvät kotelointipisteelle, jossa pestyihin kokoonpanoihin lisätään tiivisteet ja suojaava ko-

telo. Kun putkipäät on koteloitu, siirtyvät ne tyhjiöprosessiin. 

Tyhijöprosessissa putkipäät asetetaan kammioon, johon imetään alipaine. Putkipäät 

ovat prosessin määrittämän ajan tyhjiössä, joilloin niihin lasketaan muuntajaöljyt. Sulje-

tussa tyhjiönjärjestelmässä laskettu öljy ei sisällä ilman epäpuhtauksia eikä näin ollen 

vaikuta muuntajaöljyn luvattuun jännitteenkestoon. Öljyn laskun jälkeen kammioon pa-

lautetaan normaali ilmanpaine. Tyhjiöinnin jälkeen putkipäät suljetaan, pestään ja ase-

tetaan sääkaappiin. Sääkaapilla selvitetään, vuotaako putkipää. 

Sääkaapista putkipää siirtyy lyijytykseen, jossa putkipään kotelon ympärille laitetaan lyi-

jysuojaukset. Nämä lyijysuojaukset vähentävät röntgenputkesta tulevaa säteilyä. Kun lyi-

jytys on suoritettu, tehdään putkipäille vielä viranomaisten määräämä lopputestaus. Lop-

putestauksessa mitataan, että putkipään säteilytuotto ja vuotosäteily ovat sallituissa ra-

joissa. Hyväksytty putkipää siirtyy suurjänniteosastolla laitekohtaiselle tuotantolinjalle, 

jossa se kytketään hammasröntgenlaitteeseen. 
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6 Säteilyturvallisuus hammasröntgentutkimuksissa 

Röntgensäteilyn vaarallisuuden vuoksi täytyy laitteiden olla turvallisia ja määräyksien 

mukaisia. Laitteen valmistajan täytyy suojata työntekijänsä asianmukaisesti sekä valvoa, 

että haitallista säteilyä ei altisteta työntekijöihin. Valmistajan täytyy myös tuottaa laitteita, 

joita asiakkaiden on turvallista käyttää.  

Liian suuri annosmäärä aiheuttaa ihmisessä vakavia soluvaurioita ja pahimmassa ta-

pauksessa kuoleman. Tästä syystä säteilyn käytön ja laitteiden turvallisuuden tarkat di-

rektiivit ja lait ovat hyvin tärkeitä. 

6.1 Lait 

Suomessa lain terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tarkoituksena on pitää huoli, 

että kaikki terveydenhuollon laitteet, tässä tapauksessa röntgenlaitteet, on turvallisesti 

valmistettu ja niiden käytön turvallisuus on taattu.  

Laitteiden valmistaja on suorassa vastuussa, että heidän tekemänsä laitteet täyttävät 

sille laitteelle määrätyt standardit sekä direktiivit. Laitevalmistajan tulee myös osoittaa 

vaatimustenmukaisuutensa, että sen valmistus, kuljetus ja varastointimenetelmät ovat 

turvallisia. Säteilylähteiden kuten röntgenlaitteiden turvalliseen käyttöön ja valvontaan 

sovelletaan myös säteilylakia. [7, 1§, 2§, 3§, 4§, 12§.] 

Säteilylaki määrää säteilynkäytön turvalliset rajat, jotta henkilövahingoilta vältyttäisiin. 

Tarkoituksen on pitää säteilyn kanssa työskentelevä henkilöstö sekä potilaat suojassa 

säteilyn haittavaikutuksilta. Säteilynkäytölle onkin asetettu kolme periaatetta, oikeus-, 

optimointi- sekä yksilöintiperiaate, jotka toiminnan tulee täyttää ollakseen hyväksyttävää. 

Oikeusperiaate vaatii, että 

toiminnalla savutettu hyöty on suurempi kuin toiminnasta aiheutuva haitta [6, 2§]. 

Optimointiperiaate vaatii, että  

toiminta on siten järjestetty, että siitä aiheutuva terveydelle haitallinen säteilyaltis-

tus pidetään niin alhaisena kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista [6, 2§]. 
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Yksilöintiperiaate vaatii, että  

yksilön säteilyaltistus ei ylitä asetuksella vahvistettavia enimmäisarvoja [6, 2§]. 

Nämä lait määräävät, että työskentely säteilyn kanssa on aina turvallista. Tilojen, joissa 

säteilyä käytetään, tulee olla aina tarkastettuja ja vaatimusten mukaisia. Säteilytyösken-

telyn sekä laitteiden, joilla laadunvarmennusta tehdään, tulee olla aina vaatimustenmu-

kaisia. Säteilyn altistumista täytyy seurata toiminnanharjoittajan laatiman säteilyorgani-

saation toimesta. [6, 18§, 32§, 33§, 40§.] 

6.2 Valvonta 

Näitä lakeja ja sen säädösten sekä määräysten noudattamista valvoo säteilyturvakeskus 

eli STUK. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa säteilyaltistumisesta aiheutuvaa toimin-

nan valvontaa, myös tarkemmat vaatimukset ja säteilyn käyttöä koskevat perusteet lää-

ketieteessä tulevat sieltä. Säteilylaki uudistui vuonna 2018. [8.] 
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7 Liimausprosessin tutkinta 

Tässä työssä tutkittiin intraoraaliputkipään kotelointityöpisteen liimausta. Työpisteellä 

testataan kotelon kansi sekä kaskadikortti. Tämän jälkeen ovaalin muotoisen kannen ura 

liimataan käyttäen paineilmatoimista liimapistoolia, jossa on 300 ml:n patruuna liimaa. 

Kun ura on liimattu, painetaan kotelo uraan. Kotelo lukittuu kiinnitysleukoihin ja uran liima 

tiivistää kokoonpanon. Kun kotelon oli painettu, ylimääräinen liima kaavittiin pois sauman 

ympäriltä. Tästä kokoonpano siirtyy kuivumaan. 

Tässä luvussa käydään läpi liimausprosessin tutkinnan vaiheet sekä lopputulos. Tutkinta 

suoritettiin pääsääntöisesti yrityksessä. Testikappaleet tehtiin yrityksen sisällä. 

7.1 Testisuunnitelma 

Yrityksen jokaisesta testistä ja tutkimuksesta laaditaan testisuunnitelma sekä testira-

portti. Tällä yritys verifioi sekä validoi monia prosessimuutoksia tuotannossa. Suunnitel-

masta on selvittävä tutkittava asia sekä se, mihin se vaikuttaa. Suunnitelmassa myös 

määritetään testauksessa käytettävät työkalut ja tutkimuskappaleiden määrä. Jokaisesta 

tutkittavasta kappaleesta on myös määritettävä siitä tutkittavat ominaisuudet. Suunnitel-

masta täytyy myös selvitä testien kriteerit ja testissä mahdollisesti tapahtuvat poik-

keavuudet. 

Tämän työn tutkinta aloitettiin palaverilla, jossa määritettiin intraoraalin putkipään ko-

koonpanopisteen liimausprosessin testisuunnitelma. Tutkinnassa haluttiin keskittyä itse 

kokoonpanopisteellä tapahtuviin muuttujiin kuten myös kappaleen ominaisuuksien vaih-

teluihin sekä valmistusprosessissa tapahtuviin muutoksiin. Kaksi testisarja haluttiin 

tehdä myös robotilla. Suunnitelmaan valittiin jokaista testimuuttujaa kohden 6 kappaleen 

testierä, joista 3 kappaletta menevät tyhjiöprosessiin ja toiset 3 eivät. Tästä selvisivät 

tyhjiöprosessin aiheuttamat muutokset liimasaumaan. 
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Testisarjat 

Testisarjat merkattiin aakkosmerkinnöin A:sta E:hen sekä numeroin 1:stä 6:n. Testikap-

paleista 1 – 3 menivät ilman pikaimuprosessia ja 4 – 6 pikaimuprosessin mukaisesti. A, 

B ja C-sarjan testikappaleissa liimaus suoritettiin manuaalisesti, liimausprosessin mukai-

sesti, poikkeuksena pysähtyen kannen toisen pään käännöskohdissa. Myös liimauksen 

aloituskohta haluttiin pitää vakiona (kuva 6). Tällä haluttiin selventää sitä, vaikuttaako 

manuaaliliimauksessa tapahtuvat pysäytykset liimasaumaan.  

B- ja C-testisarjojen kansista poistettiin kiinnitysleuat. Tällä haluttiin selvittää, vaikuttaako 

kiinnitysleukojen vastus koteloa painaessa liimasaumaan. B-sarjan kotelo painettiin lii-

mattuun uraan varovasti niin, että se uppoaa kannessa noin puoleen väliin. C-sarjan 

kotelon painaminen taas tehtiin painamalla kotelo sauman pohjaan asti. B- ja C-sarjassa 

haluttiin selvittää vaikuttaa kotelon voimakas pohjaus liimasaumaan. 

D- ja E-testisarjojen liimaus suoritettiin liimausrobotilla. Liimaus suoritettiin Nylund Oy:n 

myynnissä olevalla EFD-liimausrobotilla Nylund Oy:n tiloissa. Robotti liimasi kannen 

uran yhdellä kierrolla, ilman pysähdyksiä (kuva 7). Molemmista testisarjojen kansista oli 

poistettu kiinnitysleuat. D-testisarjan kansiin kotelo painettiin uraan varovasti, ilman poh-

jausta. E-testisarjassa taas painettiin kotelo sauman pohjaan asti. Venttiiliin, joka oli 

kiinni robotissa, ei sillä hetkellä ollut saatavilla kärkeä, joka olisi mahtunut kiinnitysleuko-

jen ohitse. Tästä syystä vertailukohdetta robotilla liimatuista kansista, joissa kiinnitys-

leuat olisivat kiinni, ei pystytty toteuttamaan. 
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Kuva 6 Manuaaliliimauksen aloituskohta sekä pysäytykset. 

 

Kuva 7 Robottiliimauksen aloituskohta. 
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7.2 Testien kriteerit 

Testikappaleiden kriteerit määritettiin tutkinnan aluksi. Oli tärkeää rajata tutkimus yrityk-

selle haluttuihin kohtiin. Kappaleiden hyväksyntä- ja hylkäysrajan täytyi olla mahdollisim-

man selkeä, jotta tutkinnan tulos oli helposti määritettävissä eikä rajatapauksia olisi. Kri-

teerit määritettiin testisuunnitelmaan ja jokaisen testikappaleen poikkeamat kirjattiin tes-

tiraporttiin. 

Ensimmäisenä määritettiin käytettävien kappaleiden kriteerit. Käytettyjen kansien sekä 

koteloiden täytyi olla puhtaita, jotta epäpuhtaudet voitiin sulkea pois. Vaatimuksena siis 

oli, että kaikki testeissä käytettävät kappaleet pestään normaaliprosessin mukaisesti ult-

raäänipesussa. Ennen pesua kansista leikattiin paisuntapalje pois. Tämä päätettiin 

tehdä siksi, koska kansi ei mahtunut Nylund Oy:n liimausrobottiin palkeen kanssa. Kri-

teerinä oli myös, että pestyjä testiosia ei saa enää käsitellä paljain käsin. Kappaleita ei 

haluttu saastuttaa pesun jälkeen. Liimauksen sekä kotelonpainamisen suorittaa sama 

henkilö, jotta poikkeavuuksia tekotavassa ei synny. 

Tutkinnasta haluttiin kerätä mahdollisimman paljon tietoa, jotta päätelmät olisivat sel-

keitä. Testikappalekohtainen seuranta määritettiin myös kriteereihin. Jokainen kappale 

merkattiin luvun 8.1.1 mukaisesti. Jokaisesta kappaleesta haluttiin kirjata ylös kuivu-

misolosuhteet sekä testikappalekohtainen prosessiseuranta. Kuivumisolosuhteista kir-

jattiin ylös kuivumistilan lämpötila sekä ilmankosteus, lähtien siitä, kun testikappale oli 

asetettu kuivumaan. Prosessinseurantaan kirjattiin ylös testikappaleen aloituskellonaika 

ja päivämäärä, lähtien siitä, kun kotelo oli painettu saumaan. Myös pikaimun aloitus- 

sekä lopetusaika haluttiin kirjata ylös. Testikappaleen elinkaari päättyi siihen, kun testi-

kappaleen sauma oli röntgenkuvattu. Tästä kirjattiin ylös kuvauspäivä sekä kellonaika. 

Testikappaleiden kuivumisaika myös pidettiin tietyissä rajoissa, koska kappaleet haluttiin 

tehdä mahdollisimman tarkasti samalla tavalla. Poikkeuksena olivat testisarjat, jotka ei-

vät menneet pikaimuprosessiin. Tyhjiössä liiman kuivuminen pysähtyy, koska liima ei 

pääse reagoimaan hapen kanssa. Testikappaleet, jotka eivät menneet pikaimuproses-

siin jatkoivat siis kuivumista huoneenlämmössä. Prosessiaika kuitenkin haluttiin pidettä-

vän testikappaleille samana. Jokaisen testikappaleen kokonaisprosessiaika haluttiin +/- 

1 tunnin sisään, ottaen huomioon siirtymisajat sekä kokoonpanoajan liimatessa.  
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Laadunvarmennuksena käytettiin visuaalista tarkastusta sekä röntgenkuvausta. Testi-

kappaleet tarkastettiin visuaalisesti jokaisen vaiheen jälkeen. Röntgenkuvauksen kritee-

riksi asetettiin, että koko kappaleen liimasauma täytyi saada kuvattua.  

Kaikki testisuunnitelmasta tapahtuvat poikkeamat kirjattiin ylös. Manuaaliliimauksessa 

tapahtuneet ylimääräiset pysähdykset merkattiin testikappaleisiin. Näin olleen saatiin tie-

toa odottamattomien muuttujien vaikutuksesta, jota inhimillisyyden puitteissa voi tapah-

tua. Tutkimus täytyi suorittaa normaalin tuotannon ohessa, jolloin oli selvää, että tuotanto 

ei saa häiriintyä tutkimuksen aikana. 

8 Jatkotutkimukset 

A – E-testisarjojen perusteella huomattiin, että kuivumisaika ei ole riittävä. Liima ei ollut 

kuivunut vielä tarpeeksi ennen tyhjiöprosessia ja näin ollen vakuumiprosessi loi epäta-

saisuutta liimattuun saumaan. Huomattiin myös, että kiinnitysleuoilla on selvä vaikutus 

sauman käyttäytymiseen. Kiinnitysleuat ottavat vastaan koteloa painaessa, jolloin kotelo 

painuu kiinni ensin toiselta puolelta. Tämä efekti kaapaisee liimaa enemmän kokoonpa-

non sisäpuolelle. 

Tässä luvussa käydään läpi jatkotutkimusten prosessia ja suunnitelmaa sekä sitä, kuinka 

testien toteutus tapahtui. Tutkimuksia haluttiin jatkaa testaamalla normaalia imuproses-

sia sekä pikaimuprosessia, eri kuivumisajoilla. Normaali imuprosessi on noin 6 kertaa 

pidempi kuin pikaimuprosessi. Haluttiin ymmärtää, miten pidempi tyhjiöinti- sekä kuivu-

misaika vaikuttivat liimasauman epätasaisuuteen ja sisäisiin muutoksiin. 

Jatkotutkimukselle tehtiin oma testisuunnitelma, joka määritettiin luvun 8.1 mukaisesti. 

Testikappaleiden määrä laskettiin 3:een, koska kaikki testisarjojen kappaleet menivät 

imuprosessiin. Testisarjat merkattiin testisuunnitelman mukaisesti.  
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8.1 Jatkotutkimuksen testisarjat ja kriteerit 

Merkkausta jatkettiin aakkosilla, merkkaamalla sarjat F:stä J:hin sekä numeroin 1:stä 

3:een. F- ja G-sarjat menivät pikaimuprosessiin, kun taas H – J -sarjat normaaliin imu-

prosessiin.  

F-sarjan kuivumisaika oli kolminkertainen ja G-sarjan kaksinkertainen, verrattuna A – E-

sarjoihin. H-sarjan kuivumisaika oli myöskin kolminkertainen ja I-sarjan kaksinkertainen, 

verrattuna A – E -sarjoihin. J-sarjassa taas olikin yhtä suuri kuivumisaika, kuin A – E -

sarjoissa. Näillä sarjoilla pyrittiin testaamaan pikaimun sekä normaali-imun vaikutus sau-

maan, eri kuivumisajoilla. 

Jatkotutkimusten pääasialliset kriteerit pysyivät pääsääntöisesti samoina kuin luvussa 

8.2. Eroina oli, että kaikki testisarjat liimattiin käsin, ilman pysäytyksiä. Myös kaikista sar-

jojen kansista poistettiin kiinnitysleuat. Kiinnitysleukojen vaikutus oli jo selvinnyt. Robo-

tilla tehtyjä testikappaleita ei nähty tarpeelliseksi jatkotutkimukseksi.  

8.2 Laadunvarmennus 

Testikappaleiden käytyä niille määritetyt prosessivaiheet läpi, haluttiin sauman sisäisiä 

muodonmuutoksia tarkkailla. Tähän valittiin röntgensäteilytarkastelu, joka onkin hyvä 

kappaleiden sisäisten rakenteiden tarkasteluun. Tähän liittyen oltiin yhteydessä Metro-

polian kehitysyksikköön Electriaan Vantaalla ja kappaleet kuvattiin heidän röntgenlait-

teellaan.  

Electrian tiloista löytyy Phoenix nanomex, korkeatarkkuus-röntgenkuvausjärjestelmä. 

Tämä laite on erityisesti suunniteltu erinäköisten kokoonpanojen ja osien tarkasteluun 

erityisesti pintaliitos- ja puolijohde toimialoilla. Laitteella pystyy ottamaan kaksi- tai kol-

meulotteisia kuvia. Laite sisältää suuritehoisen nanofocus-röntgenputken, jolla mahdol-

listetaan jopa 200 nanometrin havaittavuuden. [8.] 

Testikappaleiden kuvaus aloitettiin asettelemalla testikappaleet kuvauslaitteeseen liima-

sauma ylöspäin ja palje ikkunasta poispäin (kuva 8). Ensimmäinen kuva otettiin palkeen 

puolelta oikeasta yläkulmasta. Kokoonpano oli korkea suhteessa laitteeseen, joten sä-

teilynlähde oli suhteellisen lähellä kuvattua kappaletta. Tästä syystä saumasta saatiin 
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vain osakuvia. Koko sauman kuvaamiseen meni 12 kuvausta. Kuvauskäyntejä oli useita, 

koska testikappaleet valmistettiin tuotannon ohessa, säilyttäen kokonaisprosessiajan. 

Kuvauslaitetta operoi Electrian työntekijä. 

 

Kuva 8 Testikappale röntgenkuvauksessa. 
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8.3 Tutkinnan lopputulos ja päätelmät 

Kun testikappaleet A – E oli kuvattu, tutkittiin näistä saatuja röntgenkuvia. Oli havaitta-

vissa, että kiinnitysleuoilla, pysäytyksillä, kuivumisajalla suhteessa imuprosessiin sekä 

liiman määrällä on selvä vaikutus saumaan. Painamistavalla ilman kiinnitysleukoja ei 

haivattu selvää vaikutusta.  

Kiinnitysleukojen vastus aiheutti koteloinnissa epätasaisuutta liimasaumaan. Koteloa 

painaessa kiinnitysleuat vastustivat ja vääntyivät, lopulta antaen periksi, ja kotelo upposi 

uraan. Tämä aiheutti sen, että pursotettu liima ei jakautunut kannen ja kotelon väliin ta-

saisesti, erityisesti päädyissä. Epätasaisuus on havaittavissa visuaalisesti ennen kaapi-

mista. Kotelo haukkasi liimaa enemmän kotelon sisälle. Kun ylimääräinen liima kaavittiin 

pois, peittyi vähäisempi kohta. Röntgenkuvaukset kuitenkin osoittivat, että liimasauma 

on selvästi haaleampaa kyseistä päästä. Kun kiinnitysleuat poistettiin, painaminen sujui 

ongelmitta, joten haalistumaa ei ollut havaittavissa.  

Kuvaukset osoittivat myös, että pysähdykset aiheuttivat pysäytyskohdassa epätasai-

suutta. Testikappaleissa, joissa tehtiin pysäytyksiä, näkyi epätasaisuutta tai haalistumaa 

pysäytyskohdassa. Robotilla tehty yhtenäinen sauma ei ollut vertailukelpoinen, sillä ro-

botilla tehdyissä sarjoissa liiman määrä oli vähäinen. Tästä selvisi, että liiman määrällä 

on suuri vaikutus sauman laatuun. Vaikka pysäytyksiä ei ollut, oli havaittavissa, että koko 

sauman laatu kärsii, mikäli liima ei ole tarpeeksi. 

Imuprosessin vaikutus saumaan A – E-sarjoissa oli selkeä. Huomattiin, että pikaimuun 

menneet testikappaleet osoittivat kuvissa selkeitä poikkeamia. Imuprosessi korosti epä-

tasaisuutta, jota testikappaleessa oli ennen imuprosessia. Pysäytyksien epätasaisuus 

korostui sekä pahensi imuprosessia. Jatkotutkimuksissa havaittiin, että korostuminen 

paheni, mitä kauemmin testikappale oli tyhjiössä. Jatkotutkimukset kuitenkin osoittivat, 

että kun kuivumisaika tuplattiin, vaikutus hävisi. Tästä selvisi, että liima ei ollut vielä tar-

peeksi kuivaa ennen imuprosessia A – E-sarjoissa. Yritys oli juuri ennen tutkimusta kak-

sinkertaistanut kuivumisaikansa. Tutkimus siis varmensi, että tämä oli oikea ratkaisu, 

eikä kuivumisaikaa kannata tästä laskea.  
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9 Automatisoinnin tutkinta 

Tutkimusten perusteella päädyttiin automatisoimaan liimaus varmistamaan korkea ja ta-

salaatuinen liimaussauma. Pysäytykset sekä vaihteleva liiman määrä oli liikaa kiinni te-

kijästä. Myös liimaus itsessään oli raskas ja hidas työvaihe. Kasvavat tuotantomäärät 

putkipäissä tarkoittaisivat operaattorilta mahdotonta tehtävää, mutta automatisoidulla 

työpisteellä suuremmat tuotantomäärät eivät tuottaisi ongelmaa. Tästä syystä keskityttiin 

poistamaan muuttujat itse kokoonpanopisteellä ja parantamaan samalla tuottavuutta.  

Automaation valinnasta tehtiin investointihakemus, joka käytiin läpi tuotannosta vastaa-

vien toimihenkilöiden sekä taloushallinnon kanssa. Hakemuksessa täytyi kertoa projektin 

luonne sekä määrittää budjetti. Tavoitteet sekä hyödyt täytyi listata tarkasti, jotta tiedettiin 

mistä takaisinmaksuaika muodostui. Myös investointiin liittyvät riskit täytyi kartoittaa. 

Automaattiliimaus haluttiin toteuttaa robotilla. Investointina hanke oli pieni, joten budjetti 

automatisoinnille haluttiin rajata tarkasti takaisinmaksuajan puitteissa. Näinpä vaihtoeh-

dot rajoittuivat pieniin ja yksinkertaisempiin vaihtoehtoihin. Tarjouksia pyydettiin robotista 

sekä pumpusta. Liiman viskositeetista johtuen, automatisoitu liimaus tarvitsi ulkoisen 

pumpun toimiakseen tehokkaasti.  

9.1 Robottivaihtoehdot 

9.1.1 Liimausrobotti EFD E3  

Nordson EFD:n valmistamat automaattiset nesteenjakelurobotit on erityisesti suunniteltu 

liimojen annosteluun. Robotteja löytyy 3- ja 4-akselisena ja erikokoisille työskentely- alu-

eille. Pienin näistä on E-sarja, jossa X- ja Y-akselin työskentelyalue on saatavissa 

200:sta 500 mm:iin. Z-akselin työskentelyalue vaihtelee 50 mm:stä 150 mm:iin. 4 -akse-

lisessa R- ja RV-sarjan koneissa R-akseli on pyörivä, jolla pystytään pyörittämään lii-

mauskärkeä haluttuun kulmaan. Z-akselin työskentelyalue on kaikissa 4-akselissa ko-

neissa 150 mm: ä. X- ja Y-akseleiden maksimiliikenopeudet on saatavilla 500 – 800 

mm/s. Z-akselin maksimi liikenopeus on saatavilla 250 – 320 mm/s. Toistotarkkuudeksi 

luvataan +- 0,008 mm, joka voi kuitenkin vaihdella riippuen mittaustavasta. Voimanläh-

teenä toimii 3-vaiheinen micro-askelmoottori. Robotti toimii verkkovirralla.  
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Laitteistoon on saatavilla erinäköisiä lisävarusteita. Kaikkiin muihin malleihin paitsi E- ja 

R -sarjan koneisiin, sisältyy tietokone, jossa on DispenseMotion-niminen ohjelma. Ohjel-

malla pystyy ohjelmoimaan robotin työkierrot helposti, joko käsin tai lukemaan liikeradan 

suoraan 3D-mallista. E- ja R-sarjan koneissa taas tulee mukana Teach Pendant-opetus-

kapula, jolla liikeradat tehdään. Näille sarjoille on myös saatavilla opetusohjelma Teach-

Motion, joka ei kuulu vakiovarustukseen. Roboteille on myös saatavilla CCD-teknologi-

aan perustuva konenäkökamera, joka pystytään tunnistamaan kappaleet automaatti-

sesti. Ohjelmat tallennetaan tietokoneelle tai USB-tikulle. Opetuskapulaan pystyy myös 

tallentamaan ohjelmia.  

Venttiili ja pursutettava aine tulevat kiinni robottiin. Venttiiliä ohjataan ulkoisella oh-

jaimella, jonka pystyy kytkemään robottiin. Mikäli aine on viskositeetiltä jäykkää, voidaan 

pursotus syöttää venttiiliin ulkoiselta pumpulta. Roboteista löytyy vakiona 8 digitaalista 

tuloa sekä lähtöä. Tämä on kuitenkin laajennettavissa 16 tuloon ja lähtöön (kuva 9).  

[10.] 

 

Kuva 9 EFD PRO -sarjan tuote. 
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9.1.2 Universal robot UR 

UR- sarjan robottimallisto on yhteistyörobotteihin kuuluva teollisuusrobotti (kuva 10). Se 

on suunniteltu työskentelemään ihmisen vierellä ilman tilaa vieviä turva-aitauksia. Ro-

botti koostuu 6 nivelestä, joissa kaikissa on pyörivät akselit. Kaikki nivelet on pehmus-

tettu ja varustettu kiihtyvyysantureilla, jotka pysäyttävät robotin lähes heti, mikäli se osuu 

johonkin. Robotti voidaan myös ohjelmoida hidastamaan liikenopeuttaan silloin kun ih-

minen astuu sen työskentelyalueelle. Toistotarkkuudeksi luvataan +/-0,1 mm. 

Robotteja on saatavilla kolmea eri mallia UR3, UR5 ja UR10. Eroina näissä ovat työs-

kentelyalue, maksimikuorma sekä koko. UR3-mallin maksimikuorma on 3 kg ja toimin-

tasäde 500 mm. UR5-mallin maksimikuorma on 5 kg ja toimintasäde 850 mm. UR10 -

mallin maksimikuorma on taas 10 kg ja toimintasäde 1300 mm. Kaikkien näiden mallien 

nivelet pystyvät pyörimään +/- 360 astetta. UR3- mallin ranneakselilla ei ole rajoitettua 

pyörimisastetta, joten se pystyy pyörimään loputtomasti. Akseleiden nopeudet ovat 180 

astetta sekunnissa, poikkeuksena UR3-mallin kolmen ranneakselin nopeus, joka on 360 

astetta sekunnissa. 

Robotit voidaan ohjelmoida opetuskapulan avulla ajamalla robotti haluttuihin pisteisiin ja 

tallentamalla. Myös perinteinen ohjelmointikielellä tapahtuva ohjelmointi on mahdollista, 

jolloin saadaan tarkin mahdollinen tulos. Helpoin ja yksinkertaisin tapa ohjelmoida robot-

tia on johdattamalla. Robotin akselit pystytään vapauttamaan ja robotti voidaan ohjata 

käsin tekemään haluttu rata. Tämä kuitenkaan ei ole kovinkaan tarkka tapa ja soveltuu-

kin vain yksinkertaisiin työkiertoihin. Robotit sisältävät 2 digitaalista ja analogista tuloa 

sekä 2 digitaalista ulostuloa. Robottien ohjainlaatikko mahdollistaa kuitenkin 16 digitaa-

lisen lähdön ja tulon sekä 2 analogisen lähdön ja tulon. Ohjainlaatikko sisältää liitännän 

myös kenttäväylille sekä lähiverkoille.  

[11.] 



26 (29) 

 

  

 

Kuva 10 UR3-robotti. 

9.1.3 Omron, SCARA 

UR:n tavoin SCARA on tehty muistuttamaan ihmiskättä, jolloin se soveltuu hyvin 

erinäköisiin kokoonpanoihin. Omronin SCARA-robotteja löytyy kolmea eri sarjaa, Cobra-

, ECobra- ja X-sarja. Kaikissa näissä sarjan roboteista löytyy 4 akselia, jotka ovat rinnak-

kain. Kaikissa laitteissa on lähiverkkomahdollisuus, jolla robotteja voi ohjata koneauto-

maation standardin IEC 61131-3 mukaisesti. 

Cobra-sarjan robotteja on saatavilla 3 mallia, ulottuvuudeltaan 450 mm:stä 650 mm:iin. 

Kaikkien näiden mallien maksimi kantokyky on 5 kg. Akseli 1 pystyy pyörimään +-125 

astetta, maksimi liikenopeudella 450 astetta sekunnissa (kuva 11). Akseli 2 taas pystyy 

pyörimään +/- 145 astetta, maksimi liikenopeudella 720 astetta sekunnissa. Akseli 3 pys-

tyy liikkumaan 200 mm alaspäin nollatasosta, maksimi liikenopeudella 1100 mm/s ja ak-

seli 4 pystyy pyörimään 360 astetta, maksimi liikenopeudella 1940 astetta sekunnissa. 
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Cobra -sarjassa ohjainyksikkö on erillisenä ja näin ollen asennustila itse robotille on 

pieni.  

ECrobra -sarjassa robotteja on kahta mallia, 600 mm ja 800 mm ulottuvuudella. Molem-

missa laitteissa on sisäänrakennetut vahvistimet ja ohjainyksiköt, jotka vähentävät tar-

vittavaa kaapelointia. Suurin ero malleissa on se, että eCobra 800 asennetaan kääntei-

sesti toimimaan ylhäältä alaspäin. Kummastakin mallista on saatavilla kolme erilaista 

mallia käyttöasteen mukaisesti. Molemmista malleista on myös saatavilla puhdastilaver-

sio. 

X-sarjan laitemallisto on näistä monipuolisin. Saatavilla on Cobra- ja ECobra-malleja 

vastaavia, mutta vielä koko luokaltaan suurempia. Tämä sarja onkin suunniteltu helppoi-

hin, nopeutta ja tarkkuutta vaativiin tehtiin. Standard-malli ei sisällä yhtään hihnaa eikä 

sähköisesti liikkuvia osia, joten robotti on lähes huoltovapaa. Laitetta on saatavilla ulot-

tuvuudeltaan 120 mm:stä aina 1200 mm:iin. Maksimikuorma on saatavilla 1 kg:sta 50 

kg:aan.  

[12.] 

 

 

Kuva 11 Omronin SCARA-robotin Cobra 450 työalue. 

1 
2 

3 

4 
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9.2 Automatisoinnin lopputulos 

Automatisoiduista ratkaisuista tehtiin tarjousvertailua ja valittiin liimausprosessille paras 

ratkaisu. Budjetissa määritetty raha-arvo vaikutti suuresti valintaan. Työvaiheena lii-

mausprosessi ei ole hankala, ja kappaleita liimataan päivässä noin 20 – 40. Valintaan 

siis vaikutti suuresti automaation hinta, sillä investoinnin takaisinmaksuaika haluttiin ly-

hyeksi.  

Tarjousvertailussa UR3-robotti oli yksi potentiaalisimmista vaihtoehdoista. Tarjouksessa 

tarjottiin automatisointia niin, että paineilmapistooli kiinnitettäisiin robottiin ja robotti oh-

jaisi paineilmapistoolin ilmansyötön välissä olevaa venttiiliä. Vaikka UR-malli tarjoaisi 

suoja-aitausvapaan työympäristön, ei tämän nähty tuovan tarvittavaa tarkkuuttaa lii-

maukselle. Tarkempien syöttöjärjestelmien lisääminen tarjoukseen olisi ylittänyt budjetin. 

SCARA-robotti oli taas kustannuksiltaan halvempi kuin UR3-robotti. SCARA-työtila olisi 

vaatinut turva-aitauksen sekä estetyn pääsyn robotin työskentelyalueelle. Tämä olisi 

vaatinut työpisteeltä suuremman tilan, jota tiheästi linjastoidussa tuotannossa ei ollut. 

Myöskin liiman syöttö olisi toteutettu 20 l:n astiaan suunnitellulla paineilmatoimisella as-

tiapumpulla. Tämä myös olisi vienyt huomattavasti lattiapinta-alaa. Käytettävän liiman 

säilytys- ja tilauserä olisi pitänyt myös muuttaa 300 ml:n patruunasta 20 l:n astiaan.  

Automatisoinnin valinnaksi valittiin Nordsonin valmistama EFD E3. Annostelutoimenpi-

teisiin tarkoitettu järjestelmä nähtiin järkevimmäksi vaihtoehdoksi. Valintaan vaikutti 

myös se, että robottia oli käytetty testeissä ja sen oli nähty toimivan. Tarjous sisälsi myös 

pumpun, jolla liimansyöttö saatiin jo käytössä olevasta 300 ml:n patruunasta. Pumppu 

oli myös huomattavasti pienikokoisempi, jolloin se voitiin sijoittaa uudelle työpisteelle. 

Työpiste suunniteltiin uudestaan, perustuen uuteen prosessiin ja tapaan toimia. Rata 

ohjelmoitiin käyttäen opetuskapulaa. Ennen järjestelmän käyttöönottoa täytyi tarvittavat 

dokumentaatiot sekä testit olla valmiita, ennen kuin järjestelmän sai ottaa käyttöön. Jär-

jestelmä saatiin kuitenkin käyttöön moitteettomasti. Robotin työalue suojattiin muovisuo-

jin ja tähän kiinnitettiin valoverhot. Valoverhot kytkettiin robotin hätäseis-piiriin, jolloin lii-

maus pysähtyy, kun valoverho katkeaa. 
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10 Insinöörityön yhteenveto 

Manuaalinen liimaustapa oli yritykselle vanha toimintapa ja jälkeenjäänyt valmistustapa. 

Liimauspisteen tutkinta oli siis ajankohtainen sekä hyvä parannuskohde. Yrityksen ke-

hittäminen perustuu vahvaan Lean-ajattelutavan soveltamiseen. Kaikki tuotannon pro-

sessit pyritään optimoimaan niin tuotannon, materiaalivirran kuin työntekijän näkökul-

masta. Tämän insinöörityön tapaiset tutkimukset ovat yritykselle siis arkipäivää. 

Tämän työn tutkimuksessa päästiin haluttuihin tavoitteisiin. Tavoitteena oli ymmärtää lii-

mausprosessia sekä liiman käyttäytymistä. Testit osoittivat lukuisia selkeitä vaihteluita 

sauman laadussa. Huomattiin, kuinka inhimillisyydestä johtuvat vaihtelut vaikuttavat suo-

ran. Tarpeettomat pysäytykset liimauksessa, sekä vaihteleva liiman määrä aiheuttivat 

epätasaisuutta liimasaumassa. Tutkimustulokset myös osoittivat kappaleen geometris-

ten ominaisuuksien vaikuttavan saumaan. Kiinnitysleuat loivat selvää epätasaisuutta ja 

haalistumaa saumaan. Testit osoittivat tärkeän seikan liiman kuivumisajasta suhteessa 

nykyiseen imuprosessiin. Oli selkeää, että liian lyhyellä kuivumisajalla ja imuprosessilla 

oli selvä yhteys liiman ominaisuuksiin. Tämän varmensi yrityksen käytössä olevan kui-

vumisajan. 

Testituloksista saatu tieto antoi avaimet uuden prosessin miettimiseen. Tiedossa olevalla 

materiaalilla automatisoinnin hankkiminen ei ollut enää vain ajatustasolla. Manuaalinen 

liimaus ei ollutkaan tuotannon kannalta järkevää, joten automatisointi oli ajankohtainen. 

Liimaustyövaihe automatisoitiin Nordson EFD E3-robotilla sekä patruunakäyttöisellä kor-

keapainepumpulla. Automatisoinnilla saavutettiin 40 % tehokkaampi työpiste, joka sääs-

tää työaikaa noin 3 000 euron edestä vuodessa. Myös optimoidulla liiman määrällä ma-

teriaalisäästöjä tulee noin 2 000 euron edestä vuodessa. Myös työpisteen ergonomia 

sekä liimauksen laatu paranivat.  Jatkokehitettäväksi jäi kotelon muottimuutoksen selvi-

tys sekä tästä seuraava, kotelon painamisen automatisointi. 

Haastavaa työstä teki testikappaleiden ajoittaminen normaaliin tuotantoon. Tuotantolinja 

ei saanut häiriintyä testien aikana. Insinöörityö onnistui mielestäni hyvin ja tuloksia sekä 

ratkaisuja saatiin tehtyä ja tulokset olivat hyödyllisiä. Yritys on myös tyytyväinen tuloksiin 

ja selvitettyihin ratkaisuihin sekä itse toteutettuun automatisoituun hankintaan. 
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