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1 Johdanto 

 

Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy Motors and Generators Helsingin Pitäjänmäellä sijait-

sevaan tuotannonkehitysyksikköön.  

 

Insinöörityö painottuu staattorin kääminnän vyyhden asennukseen. Työssä käydään läpi 

nykytilan vyyhden asennukseen liittyvää esityötä ja vyyhden asennusta. Työssä haetaan 

ratkaisuja nykytilan työvaiheisiin automatisoinnilla ja mekanisoinnilla. 

 

Vyyhden asennus tehdään nykyään pitkälti käsin ilman koneellista apua, joten työvaiheet 

ovat ergonomian kannalta rasittavia ihmisen keholle, koska työ on toistuvaa ja rasittavaa. 

Ratkaisuja tarvitaan sairauspoissaolojen vähentämiseen ja työvaiheiden nopeuttami-

seen. 

 

Työssä käydään läpi nykytilan vyyhden asennusta ja teoriaa robotisoinnista ja työer-

gonomiasta. Työssä käytetään lähteinä internettiä ja alan kirjallisuutta sekä omaa tietä-

mystä vyyhden asennuksesta. 

 

1.1 Nykytilan tausta 

 

Vyyhden asentamista eli käämintää on tehty jo yli sata vuotta käsin, tehden raskaita 

nostoja ja käyttäen raskaita työkaluja, ilman minkäänlaisia merkkejä kehityksestä. Tä-

män seurauksena on aiheutunut paljon esimerkiksi nivelrikkoja työntekijöille ylävartalon 

alueelle, jolloin on jouduttu siirtämään heitä vähemmän kuormittaviin työtehtäviin. Vyyh-

den asennukseen on tullut vuonna 2017 prototyyppinen vyyhden asennuslaite helpotta-

maan ja keventämään käämijöiden vyyhden asentamista staattorilevysydämen uraan. 

Tästä on edelleen kehitetty ideoita työskentelytapojen parantamiseen. Nykypäivänä tek-

nologia on kehittynyt paljon, mikä antaa paljon mahdollisuuksia työn automatisointiin 

sekä mekanisointiin. 
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1.2 Nykytilasta johtuvat sairauspoissaolot ja ammattitaudit 

 

Automaatiosta on ollut muissa ABB:n yksiköissä selkeää hyötyä pyrittäessä vähentä-

mään työntekijöiden kuormitusta ja täten vähentämään sairauspoissaoloja. Esimerkiksi 

Vaasan ABB:llä vuonna 2011 sairauspoissaolojen määrä oli 7,4 prosenttia ja 5,2 pro-

senttia vuonna 2015. Rahallisesti tästä on saatu 115 000 euron vuotuiset säästöt. (Kun 

robotit tulivat taloon 2015.) 
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2 ABB yrityksenä 

 

ABB on ruotsalaissveitsiläinen teollisuuskonserni, jonka pääkonttori on Zürichissä, Sveit-

sissä. ABB on yksi maailman johtavista energia- ja automaatiojärjestelmien sekä palve-

luiden tuottajista. (ABB-yhtymä 2018.) 

 

ABB toimii yli sadassa maassa ja työntekijöitä on 135 000, joista Suomessa on noin 

5 300 (ABB-yhtymä 2018). ABB on syntynyt vuonna 1988, kun ruotsalainen Asea ja 

sveitsiläinen BBC Brown Boveri yhdistyivät (Historia 2018). 

 

Suomessa ABB toimii 20 paikkakunnalla ja tehtaat Suomessa sijaitsevat Helsingissä Pi-

täjänmäellä, jossa on moottorit, generaattorit, taajuusmuuttajat, energianhallinta-, linja-

käyttö-, sähköistys- ja tehdastietojärjestelmät ja kunnossapitopalvelut. Helsingin Vuo-

saaressa on Azipod® -ruoripotkurijärjestelmät, jotka ovat sähköistys- ja automaatiorat-

kaisuja meriteollisuuteen. Haminasta löytyy myös Azipod® -ruoripotkurijärjestelmät. 

Vaasassa ovat moottorit, erikoismuuntajat, kytkintuotteet, releet, sähkönverkon ohjaus, 

valvonta ja automaatio, sähkönsiirto- ja jakelujärjestelmät, energianhallinta-, linjakäyttö-

, sähköistys-, ja instrumentointiratkaisut sekä tehdastietojärjestelmät. Porvoossa on säh-

köasennustuotteet. (ABB Suomessa 2018.)  

 

ABB:n ydinliiketoiminta on jaettu divisiooniin, ja divisioonat koostuvat teollisuuden eri 

aloihin ja tuoteryhmiin keskittyvistä liiketoimintayksiköistä. (ABB yksiköt). ABB:n divisi-

oonat ovat Power Grids (PG), joka palvelee sähkölaitosasiakkaita sähkövoima- ja auto-

maatio tarjonnalla. Electrification Products (EP) tarjoaa sähköistystä sähkönkulutuskoh-

teisiin. Process Automation (PA) -divisioonan integroitu tarjonta palvelee prosessiteolli-

suuden asiakkaita, kuten kemianteollisuutta, öljy- ja kaasuteollisuutta, kaivosteollisuutta, 

sellu- ja paperiteollisuutta sekä voimantuotantoa ja meriteollisuutta. Discrete Automation 

and Motion (DM) -divisioona tarjoaa energia- ja tuotantotehokkuutta parantavia tuotteita, 

järjestelmiä ja palveluja, kuten moottoreita, generaattoreita, taajuusmuuttajia, tehoelekt-

roniikkaa ja robotteja. (ABB keventää divisioonarakennetta 2018.) 
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3 Sähkökoneen rakenne ja valmistaminen 

 

Sähkökoneiden tehtävä on muuntaa energiaa toisesta muodosta toiseen. Moottoreihin 

syötetty sähköenergia muuttuu mekaaniseksi energiaksi. Generaattorit sen sijaan muut-

tavat päinvastoin sähköenergiaksi mekaanista energiaa, jonka voimakone on niille anta-

nut. Koneista suurin osa voi toimia moottorina sekä generaattorina. (Korpinen 1998.) 

 

Koneiden eri tyypeistä tärkeimmät ovat tahti-, epätahti- ja tasavirtakoneet. Tahti- ja epä-

tahtikoneet ovat vaihtovirtakoneita. Niiden toiminta perustuu koneen sisällä pyörivään 

magneettikenttään. Jokaisen konetyypin ominaisuuksia ja rakenteita saadaan erilaisiksi 

toteuttamalla konetyyppi eri tavalla. Erikoiskoneita on myös monia erilaisia. (Korpinen 

1998.) 

 

Huolimatta siitä, että koneita on useita erilaisia, olemassa olevista koneista löytää seu-

raavat perusosat: staattori kuvassa 1, pyörivä roottori kuvassa 2, laakerit ja laakerikilvet 

tai laakeripukit kuvassa 3, tuuletin tai puhallin kuvassa 4a sekä liitäntäkotelo kuvassa 4b. 

Roottori on staattoriaukossa laakereiden varassa. Staattorin ja roottorin välissä on root-

torin vapaasti pyörimisen vuoksi ilmarako. Laakerikilpiin on kiinnitetty laakerit, jotka voi-

vat olla kuula-, rulla- tai liukulaakereita. Laakerit kannattelevat roottoria. Laakerikilvet 

ovat kiinnitettyinä staattoriin, joka muodostaa rungon koneelle. Roottorissa ja staatto-

rissa on käämitykset, joiden rakenteet ja muodot ovat erilaiset konetyypin mukaan. Usein 

koneiden päällä on myös liitinkotelo, johon kytketään syöttökaapeli. (Korpinen 1998.) 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Staattori (High voltage modular induction motors 2018). 
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Kuva 2. Roottori (High voltage modular induction motors 2018). 

 

 

Kuva 3. Laakerit (High voltage modular induction motors 2018). 

 

 

Kuva 4. a. Jäähdytyssysteemi, b. Liitäntäkotelo (High voltage modular induction motors 2018). 
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Sähkökoneiden toiminta perustuu magneettikentän ja sen virrallisen johtimen väliseen 

voimavaikutukseen. Kun puhutaan koneiden käämityksistä, erotetaan pääsääntöisesti 

työvirtakäämitys ja magnetointikäämitys. Koneen toiminta vaatii magneettikentän, ja se 

luodaan usein magneettikäämityksellä. Koneen varsinainen sähköteho kulkee työvirta-

käämityksessä. Kun kone on generaattorina, luovuttaa se sähkötehoa, jolloin virta on 

koneesta poispäin. Moottorina se ottaa sähkötehoa, jolloin virta kulkee koneeseen ver-

kosta. (Korpinen 1998.) 

 

Sähkökoneessa magneettivuo kulkee staattorista roottoriin ja sitten takaisin roottoriin, 

kuin kuvassa 5a on esitetty. Ilmarako, joka sijaitsee staattorin ja roottorin välissä, teh-

dään mahdollisimman pieneksi, koska magneettinen johtokyky ilmassa on huomattavasti 

huonompi kuin raudassa. Yleensä roottorin ulkopinta sekä staattorin sisäpinta on uritettu. 

Näihin uriin sijoitetaan käämitykset. Kuvassa 5b esitetään koneen rakenne. Kuvassa 

sekä roottori että staattori on uritettu. Käämitys uriin eli urakäämitys tehdään vyyhdistä. 

Vyyhdissä on monta johdinkierrosta. Vyyhdenpäät urien päissä yhdistävät urissa olevat 

vyyhdensivut toisiinsa. Urat voidaan sulkea tikuilla tai kiiloilla. Jompikumpi urista voi puut-

tua staattori- tai roottoriurista. Tällöin niiden tilalla on magneettinavat, kuten kuva 5a 

näyttää. Tällainen napakäämitys kierretään napavarren ympärille, jonka päässä on na-

pakenkä. (Korpinen 1998.)  

 

 

Kuva 5a) Koneessa olevan magneettivuon kulkureitti. Koneessa on magneettinavat. Kuva 5b) 
Staattori ja roottori ovat uritetut tässä sähkökoneessa. (Korpinen 1998.) 
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Magneettikenttä moottorin ilmaväliin muodostetaan sähkökoneisiin käämityksillä. Mag-

neettikentällä on parillinen napaluku. Yksi etelä- (S) ja yksi pohjoisnapa (N) tekevät na-

paparin. Koneen napaluku (p on tunnus napaparien luvulle) saattaa olla helposti nähtä-

vissä koneesta, jossa on neljä magneettinapaa, kuten kuvassa 5a. Silloin napapareja on 

siis kaksi. Sähköasteella mitataan sähkökoneiden kehän pituutta, joka määräytyy ko-

neen napapariluvusta (geometriasta) seuraavasti Kuvassa 5a. (Korpinen 1998.) 

 

                                 

 

, jossa αg on geometrinen aste ja αs on sähköaste. Kuvan 5a kehän pituus koneessa on 

sähköasteina 2·360º = 720º. Tämä tarkoittaa, että kun roottori on pyörinyt yhden kierrok-

sen, magneettikenttä on pyörinyt kaksi kierrosta. Yksi napapari edustaa siis 360 säh-

köistä astetta. (Korpinen 1998.) 

 

Kun sähkökone käy, syntyy siinä häviöitä rautaosissa ja käämityksissä, jotka saavat ko-

neen lämpenemään. Koneen lämpötila ei saa nousta liian suureksi, ja siksi häviöt on 

poistettava koneesta. Lämmönsiirtoa joudutaan usein tehostamaan, koska luonnollinen 

lämmön siirtyminen ympäristöön ei useinkaan riitä. Tähän käytetään usein puhallinta tai 

tuuletinta. Jos tuuletin on sijoitettu koneen akselille kierrättää se ilmaa koneen pyöriessä. 

Jäähdytykseen voidaan käyttää myös puhallinta, jota pyörittää erillinen apumoottori. 

Suurissa generaattoreissa käytetään erillisten puhaltimien lisäksi suljettua ilmankiertoa, 

niin ettei käämityksiin tule likaa ympäristöstä. (Korpinen 1998.) 

 

Kuvassa 6 esitellään normaalirakenteista oikosulkumoottoria. Jäähdytys on suunniteltu 

akselille kiinnitetyllä puhaltimella ja rungon päälle on laitettu liitäntäkotelo sähkönsyöttöä 

varten. (Kauppi J. 2012.) 
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Kuva 6. Oikosulkumoottorin rakenne. (Kauppi J. 2012). 

3.1 Nykyiset työvaiheet 

 

Ennen vyyhdenasennuksen esityön aloittamista käämijät hakevat siirtovaunulla staatto-

rilevysydämen osastolle paketin valmistuksesta ja nostavat siltanosturilla levysydämen 

sille varatulle käämintäpaikalle paranellien päälle. Käämijät hakevat myös vyyhdit vyyh-

denvalmistuksesta lavansiirtotrukilla, vyyhdeille tarkoitetuilta vyyhtikärryiltä. Käämintä-

paikalle tuodaan tarvittavat työvälineet eli hienohampainen viila, ilmanpainepistooli sekä 

taskulamppu staattorilevysydämen tarkastamista varten, vyyhtipuristin vyyhden esipu-

ristamista varten, rekyylivasara, lyöntilevy ja vyyhtitaso vyyhden asentamista varten 

sekä teippikone ja välitäytteet tarvitaan pitämään vyyhden pinnan ja pohjan erillään. (P-

ohje 2018.) 

Nykyään vyyhdenasennuksen esityönä ensimmäiseksi tarkastetaan staattorilevysydä-

men kunto, eli taskulampulla tarkastetaan jokainen staattorilevysydämen ura yksitellen, 

kuten kuvassa 7, ettei siihen ole jäänyt hitsauksesta lentäneitä roiskeita eikä yksittäisiä 

sähköpeltejä uriin. Jos urissa on jotain niihin kuulumatonta, ne viilataan hienohampai-

sella viilalla pois. Urien pohjat on tarkastettava myös huolellisesti, ettei sinne ole jäänyt 

sähköpeltiä. Jos uran pohjassa on sähköpeltiä, se viilataan hienohampaisella viilalla tai 

uraan juuri mahtuvalla urapuikolla varovasti vasaralla lyöden kuten kuvissa 8 ja 9. (P-

ohje 2018.) 
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Kuva 7. Urien tarkastus taskulampulla. 

 

Kuva 8. Hitsauksesta lentänyt roiske. 
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’  

Kuva 9. Viilaus hienohampaisella viilalla. 

 

Kun paketin tarkastus on tehty, puhalletaan kaikki urat puhtaiksi paineilmalla ja tarkas-

tetaan, että sormilevy on kunnolla kiinni ja se on asetettu sähköpelteihin nähden kes-

kelle. Sormilevy on levysydämen ylä- ja alapäässä oleva uritettu rautarengas. Tämän 

jälkeen numeroidaan staattorilevysydän tulevaa kytkentää varten ohjeen mukaisesti. (P-

ohje 2018.) 

Seuraavaksi tarkastetaan osaluettelosta vyyhden leveys sekä lämpötila-anturien paikat, 

jotta niiden tulevat paikat voidaan merkitä levysydämen uransuihin. Ennen vyyhden 

asentamisen aloitusta tarkastetaan silmämääräisesti vyyhdit, että eristeet ovat kunnossa 

ja huppiloputkissa on oikea määrä eristettä, jotka ovat vyyhdenpään ulostulokarvat. (P-

ohje 2018.) 

Seuraava vaihe on vyyhden esipuristus kuvassa 10. Vyyhti esipuristetaan siten, että 

vyyhden johtavan nauhan alueelta saadaan eristeestä ilmat pois jättäen puristamatta 

vyyhden kummastakin päästä muutama sentti. Puristamisessa on oltava tarkka, ettei 

vyyhtiä purista väärästä kohdasta, eikä eriste rikkoudu. Työntekijä nostaa vyyhtikärrystä 

vyyhden ja vie sen vyyhtipuristimeen, johon on aikaisemmin asetettu oikea määrä 
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puristusvoimaa. Voima selviää puristustaulukosta, jossa on eri puristusvoimat erikokoi-

sille vyyhdeille. (P-ohje 2018.) 

 

Kuva 10. Vyyhden esipuristus. 

 

Kun tämä vaihe on tehty, vyyhti nostetaan joko käsin tai siltanosturilla ylös ja se viedään 

staattorin sisällä olevalle toiselle työntekijälle kuten kuvassa 11. (P-ohje 2018). 
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Kuva 11. Vyyhden siirto sisälle olevalle työntekijälle, joka ei näy kuvassa. 

 

Staattorin levysydämen sisällä oleva henkilö asettaa vyyhden staattoriuran suulle oike-

aan kohtaan siten, että staattorilevysydämen yläpäähän ja alapäähän jää saman verran 

kuvassa näkyvää mustaa nauhaa esille kuten kuvassa 12. (P-ohje 2018). 
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Kuva 12. Vyyhden asetus uran suulle. 

 

kuvassa 13 vyyhti lyödään uran pohjaa kohti siihen tarkoitetulla rekyylinuijalla ja vyyhti-

levyllä. Vyyhden asennuksen yhteydessä asennetaan välirengas lasikuitutouvista. Väli-

renkaan eli touvin tehtävä on tukea vyyhteä ja pitää ilmavälit kunnossa eli vyyhdit riittä-

vän etäällä toisistaan. Touvin tulee olla niin paksu, että jokainen vyyhdensivu puristuu 

varmasti touvia vasten. Välirengas asennetaan vyyhden ylä- ja alapäähän vyyhtien vä-

liin. (P-ohje 2018.) 
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Kuva 13. Vyyhden lyönti uraan. 

 

Tämän jälkeen vyyhtiä ei saa liikuttaa pituussuunnassa urassa. Vyyhtiä on tarkkailtava 

koko asennuksen ajan, etteivät eristeet rikkoudu. Kun vyyhti on uran pohjassa, tarkaste-

taan valolla johtavan nauhan kunto staattorilevysydämen yläpäästä ja alapäästä. Jos 

mustasta nauhasta ovat rikkoutuneet molemmat kerrokset, vyyhti on korjattava. Jokai-

seen uraan tulee kaksi vyyhden sivua. Vyyhtien väliin tulee tasovälitäyte pitämään vyyh-

dit erillään toisistaan urassa, tämä selviää kuvassa 14. (P-ohje 2018.) 
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Kuva 14. Eristeen rikkoutumattomuuden tarkastus. 

Tasovälitäytteen paksuus määräytyy koneen jänniteluokan perusteella. Välitäyte asen-

netaan uraan siten, että se tulee yläpäästä ja alapäästä yhtä paljon yli staattorilevysydä-

men reunasta. (P-ohje 2018.) 

Nämä työvaiheet toistetaan, kunnes kaikki staattorilevysydämeen asennettavat vyyhdit 

ovat paikoillaan. (P-ohje 2018.) 

Lopuksi suoritetaan jännitekoestus vyyhdeille, kuten Kaaviosta 1 selviää. Jokaisen vyyh-

den päässä on kaksi kappaletta kupariulostuloja, jotka yhdistetään toisiinsa johtavalla 

nai-langalla. Tämän jälkeen koestus tehdään koestuskärryllä 0.1 Hz:n taajuudella yhden 

minuutin ajan erillisten ohjeiden mukaisesti. (P-ohje 2018.) 
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Kaavio 1. Vyyhden asennuksen vaiheet. 

 

3.2 Vyyhti 

 

Uriin sijoitetut vyyhdet muodostavat käämityksen. Vyyhti sisältää yhden tai useampia 

johdinkerroksia, joissa kiertävä tehollinen johdin voi muodostua yhdestä tai useammasta 

rinnan kytketystä osajohtimesta. Uran sisässä olevaa vyyhden osaa kutsutaan vyyhden-

sivuksi ja uran ulkopuolelle jäävää osaa vyyhdenpääksi. Käämityksiä on kahta päätyyp-

piä, jotka ovat pyörölankakäämitykset ja muotokuparikäämitykset. Vyyhden paino on 

tahtikoneissa 15 kg:sta aina 50 kg:aan saakka. (P-ohje 2018.) 

 

3.3 Vyyhden valmistus 

 

Pyörölankakäämityksen vyyhti koostuu yleensä useasta rinnankytketystä pyörölangasta, 

joissa eristyksenä on lankaemali. Langat kelataan lestille niiden keskinäisestä järjestyk-

sestä piittaamatta, koska kun vyyhti asennetaan staattorin uriin, voi järjestys edelleen 

sekoittua. Tämän johdosta näitä käämityksiä kutsutaan myös vilskekäämityksiksi. Vyyh-

teä ei eristetä ennen sen asentamista uriin. Uraeristykset sijoitetaan uriin ensin, sitten 

Staattorilevysydämen 
tarkastus

Vyyhtien 
silmämääräinen kunto Vyyhden puristus

Vyyhden asennus 
uraan

Johtavan nauhan 
tarkastus Välitäytteen laitto

Jännitekoestus
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vyyhdit asennetaan yksi tai muutama lanka kerrallaan uriin. Asentamisen jälkeen vyyh-

denpäät muotoillaan niille varattuun tilaan. (P-ohje 2018.) 

 

Muotovyyhtikäämityksen vyyhden valmistuksessa käytetään johdineristettyä muotolan-

kakuparijohdinta. Isot sähkökoneet ovat nykyään lähes poikkeuksetta muotolankakää-

mityksiä. Valmistus tehdään joko ravirata- eli R-linjalla tai traditional- eli T-linjalla. Nämä 

valmistustavat eroavat työvaiheiden järjestyksessä. 

 

Vyyhden valmistuksessa on neljä erilaista työvaihetta. Ensimmäisenä työvaiheena on 

vyyhden kelaus ja teippaus. Kelaus tapahtuu kuparikelasta lähtevänä yksittäisenä kupa-

rina kelauskoneeseen, joka kelaa määrätyn määrän kuparia erillisten ohjeiden mukai-

sesti saavuttaen oikean muodon. Tämän jälkeen teipataan erillisten ohjeiden mukaisesti 

kelattu aihio pysymään oikeassa muodossa. 

 

Tästä seuraavana työvaiheena on vyyhden levitys, joka tarkoittaa vyyhtiaihion asenta-

mista levityskoneeseen, joka muovaa vyyhdelle oikean mallin.  

 

Tämän jälkeen alkaa vyyhden eristäminen. Ensimmäisenä on käsieristys, jossa vyyhden 

lenkkien eristys tapahtuu käsin erillisten ohjeiden mukaisesti.  

 

Tämän jälkeen alkaa vyyhden kone-eristys, jossa kone eristää siihen asetettujen ohjei-

den mukaisesti oikean määrän eristettä, joka selviää kaaviosta 2.  

 

Tämän jälkeen valmiit vyyhdit asennetaan vyyhtien kuljettamista varten oleville kärryille 

odottamaan staattoriin asennusta. (P-ohje 2018.) 
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Kaavio 2. Vyyhden valmistuksen vaiheet. 

 

3.4 Haasteet vyyhdessä 

 

Vyyhtien muoto tuottaa haasteita vyyhden asennuksen esityön automatisointiin ja me-

kanisointiin. Vyyhdit eivät ole identtisiä, vaikka ovat samaan staattoriin tulevia vyyhtejä. 

Eroja syntyy, jos samaan staattoriin tulevia vyyhtejä on levitetty eri levityskoneilla. Työn-

tekijöillä on myös omat työskentelymetodit ja myös kupareiden kovuudessa sekä pak-

suudessa on eroja, jotka vaikuttavat vyyhden muotoon ja oikeassa muodossa pysymi-

seen. Vyyhden muoto voi myös muuttua, kun sitä nostellaan, esimerkiksi levityksestä 

nostetaan joko käsin tai keventimiä apuna käyttäen seuraavaan työvaiheeseen. Vyyh-

den muoto muuttuu vielä staattoriin asentamisvaiheessa. Vyyhti esipuristetaan ennen 

uraan asentamista, ja siinä on myös mahdollisuus muodon muuttumiselle, koska vyyhti-

puristin on niin tunnoton.  

 

3.5 Staattorilevysydän 

 

Staattorilevysydän koostuu seuraavista komponenteista: sormi- tai puristusrenkaat, il-

masolalevyt, segmenttilevyt, sidepalkit, sidelanka, kilpilaakerikoneiden ilmasulkulevyt ja 

kilpilaakerikoneiden vaippalevyt. (P-ohje 2018). 

Kelaus Teippaus Levitys

Käsieristys Kone-
eristys
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3.6 Staattorilevysydämen valmistus 

 

Staattorilevysydän valmistetaan segmenttilevyjä asettaen ladontajigiin, joka on tärkein 

työkalu staattorilevysydämen valmistuksessa. Ladontajigi määrittää staattorilevysydä-

melle akselikorkeuden. Ladotun staattorin valmistus etenee prosessikaavion mukaan la-

donnasta puristukseen ja edelleen hitsaukseen. Hitsauksen jälkeen staattorin levysydän 

viimeistellään ja toimitetaan puskurivarastoon. Viimeistelyn jälkeen suoritetaan ladotun 

staattorin levysydämen tarkastus ja pyöreyden mittaus. Visuaalisessa tarkastuksessa 

kiinnitetään huomiota erityisesti ladotun staattorin levysydämen uriin, sormirenkaisiin ja 

hitsiliitoksiin, nämä vaiheet selviävät kaaviosta 3. Tarkastuksen jälkeen täytetään tarkas-

tuspöytäkirja, joka tallennetaan tietokantaan. (P-ohje 2018.) 

 

Kaavio 3. Staattorilevysydämen valmistuksen vaiheet. 

 

3.7 Haasteet staattorilevysydämissä 

 

Staattorilevysydämen teko on käsityötä, joten niihin voi syntyä pieniä virheitä. Staattori-

levysydän ladotaan kaikilla konetyypeillä samanlaisella menetelmällä, nippuladonnalla. 

Tämä tarkoittaa, että ladotaan monta sähkölevyä samanaikaisesti. Tästä voi syntyä vir-

heitä, koska kaikki niput eivät välttämättä ole tarkasti päällekkäin, vaan voivat sijaita poik-

keavasti toisistaan muutamia kymmenesosa millimetrejä, jotka aiheuttavat jälkeenpäin 

kääminnässä vyyhteen eristerikkoja. Sähkölevy voi mennä myös väärinpäin, jolloin 

Ladonta Puristus Hitsaus

Viimeistely Tarkastus
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purse on eri puolella kuin on suunniteltu. Tämän johdosta voi tulla teräviä reunoja il-

masolakerroksissa, jotka voivat rikkoa vyyhden. 

 

Ladontavaiheessa sähkölevyjä naputellaan käsin nuijalla ja niihin saattaa tulla kolhuja ja 

vääntymisiä. Pursetta syntyy sähkölevyihin levyn leikkauksessa, koska leikkausterien 

kunnossa voi olla eroja.  

 

Staattorilevysydämen puristuksessa ja hitsauksessa on myös omat haasteensa. Ennen 

puristamisen ja hitsauksen aloittamista staattorilevysydän näyttää hyvältä, mutta näiden 

jälkeen on tullut virheitä. Tämä johtuu siitä, että puristuksessa levysydämen sähkölevyt 

painuvat eri tahtiin.  

 

Hitsauksessa hitsataan levysydämen ulkopuolelle sidepalkit, jotka asetetaan käsin le-

vysydäntä vasten ja niihin voi tulla pieniä poikkeamia. Lämpötila vaihtelee hitsauksen 

aikana, mikä liikuttaa myös sähkölevyjä hiukan, vaikka ladontajigi estää suurimman osan 

liikkeestä.  

 

Ladotun staattorin päihin asennetaan sormilevyt ohjaamaan sähkölevyjä. Asennettaessa 

sormilevyjä paikoilleen sormilevy voi mennä väärään kohtaan, jolloin vyyhden asennuk-

sessa se tuottaa ongelmia vyyhden ilmaväleihin.  

 

Käämintään on myös tullut staattorilevysydämiä urat tarkastettuina ja todellisuudessa 

urista on löytynyt hitsauksesta lentäneitä roiskeita ja liikkuneita sähkölevyjä, jotka ovat 

aiheuttaneet vyyhtien vaurioitumisia koestettaessa. 

3.8 Kyllästysprosessi ja sen vaiheet 

Valmiiksi käämitetylle staattorille tehdään tyhjöpainekyllästys. Kyllästyksellä on monia 

tärkeitä vaikutuksia eristyksen ominaisuuksiin. Vaikutuksista tärkeimpänä voidaan pitää 

käämityksen mekaanisen lujuuden lisääntymistä. Kovettuessaan hartsi tukee tehok-

kaasti käämitystä ja vähentää merkittävästi vyyhtien päiden tärinää. Hartsi kiinnittää 

vyyhden myös tehokkaasti uraan, jolloin vyyhtien tärinä staattoriurassa vähenee. Kylläs-

tysprosessi parantaa myös eristyksen jännitelujuus kasvaa huomattavasti.  



21 

 

 

Kyllästyksen hyötyvaikutus on myös käämityksen lämmönjohtavuuden parantuminen, 

joka vaikuttaa koneen eliniän pidentymiseen. Käämitys saa kyllästyksessä sileän ja kiil-

tävän pinnan, jonka ansioista se pysyy helpommin puhtaana. Staattorilevysydämen kor-

roosiokestävyys parantuu myös hartsin ansiosta.  

Kyllästysprosessi alkaa kappaleen kuivauksella ja esilämmityksellä. Tämän tarkoitus on 

poistaa kosteutta eristeistä ja lämmittää kappale, jotta hartsin tunkeutuminen on mah-

dollista. Tämän jälkeen kyllästyssäiliö tyhjökäsitellään. Seuraavaksi vyyhtien eristeistä 

täytyy poistaa ilma kuivatyhjöajalla, jonka jälkeen hartsia siirretään kyllästyssäiliöön ja 

kyllästettävät kappaleet voi upottaa hartsiin. Kyllästettävät kappaleet laitetaan kyllästys-

astian pohjan niin, että kaikissa kappaleissa käämitykset, lämpötilanvalvontaelementit ja 

levysydämet menevät kokonaan hartsin sisälle. Hartsin pinnalla ei saa olla ilmakuplia ja 

siksi seuraava vaihe on märkätyhjö, jotta ilmakuplat saadaan pois. Kyllästäjän pitää 

tässä vaiheessa olla tarkka, ettei hartsin pinnan taso laske alle ehtoja. Seuraavaksi paine 

nostetaan, jotta eristeet kyllästyvät tasaisesti. Tämän jälkeen staattoria pidetään hartsiin 

upotettuna ohjeidenmukaisesti koosta riippuvan ajan, josta toteutuu paineaika ja eristeet 

kyllästyvät kokonaan. Hartsi siirretään seuraavaksi takaisin varastosäiliöön eli kyllästys-

astia tyhjennetään ja valutusaika alkaa. Lopuksi paine poistetaan avaamalla kansi. Sen 

jälkeen staattori siirretään uuniin, jossa hartsi kuivuu ja kovettuu, nämä vaiheet selviävät 

kaaviosta 4. (P-ohje 2018.) 
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Kaavio 4. Kyllästysprosessin vaiheet. 
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4 Työergonomia 

 

4.1 Ergonomian määritelmä 

 

Ergonomialle on monia määritelmiä, jotka painottavat vähän eri asioita, mutta jotka ovat 

suht samanlaisia sisällöltään. (Launis  & Lehtelä  2011: 19). 

 

Ergonomia tutkii ihmisen ja toimintajärjestelmän vuorovaikutusta sekä kehittää sitä niin, 

että ihmisen hyvinvointi ja järjestelmän suorituskyky paranevat.  (Launis  & Lehtelä  2011: 

19). 

 

Ergonomisten ratkaisujen kanssa on tekemisissä monia toimijoita, jotka ovat mukana 

yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Kehityksessä ergonomia vaati yhteistyötä, jossa 

kaikki asianosaiset ovat mukana omalla kokemuksellaan, osaamisellaan ja ratkaisuil-

laan. Varsinaisen suunnittelun vastuu on suurella joukolla tekniikan ammattilaisia. (Lau-

nis  & Lehtelä  2011: 35.) 

 

4.2 Fyysinen kuormittuminen 

 

Tekniikka on auttanut ihmisiä vähentämällä töitä, jotka ovat fyysisesti raskaita. Kääntö-

puolena on lisääntynyt paikallaanolo ja yksipuoliset toistuvat työliikkeet. Fyysisen työn 

haittapuolet ovat huomattava työelämän terveysongelma, jossa ergonomian keinot ovat 

ratkaisun kannalta isossa roolissa. Tarkoituksena on käyttää voimia töissä niin, että tar-

vittava tulos saavutetaan sujuvasti ja tehokkaasti ilman liiallista kuormitusta, väsymystä 

ja niin ettei elimistön rakenteita vaurioidu. (Launis  & Lehtelä  2011: 69.) 

 

4.2.1 Energeettinen kuormitus 

 

Energeettisestä kuormituksesta puhutaan, kun puhutaan pitkäkestoisesta keskiras-

kaasta tai raskaasta dynaamisesta työstä. Tällainen työ kuormittaa hengitys- ja veren-

kiertoelimistöä.  Energeettisessä kuormittumisessa hengitys syvenee ja kiihtyy, sydämen 

sykintätaajuus kohoaa, elimistön lämpö nousee ja hikoiluttaa. Kun kuormittuminen on 
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liian suuri, seuraa uupuminen. Pitkään kestävänä tällainen elimistön energiavarojen vä-

heneminen rajoittaa toimintaa. (Launis  & Lehtelä  2011: 71.) 

 

4.2.2 Liikuntaelinten kuormitus 

 

Suurta voimaa käytettäessä, esimerkiksi materiaalien ja esineiden siirto- ja nostotöissä 

tai raskailla työvälineillä työskennellessä, yksittäiset lihakset kuormittuvat paljon. Tämä 

voi johtaa jänteiden, lihasten ja nivelten vaurioihin ja tapaturmiin, koska työsuorituksen 

edellyttämät voimat ylittävät voimantuotto- tai kestokyvyn. Toisaalta lihasten vähäinenkin 

staattinen jännittäminen voi olla haitaksi, jos se kestää pitkään. Myös toistuvat liikkeet 

voivat olla kuormittavia jänteille ja niitä ympäröiville kudoksille. (Launis  & Lehtelä  2011: 

71.) 

 

4.3 Yläraajavaivojen ja vaurioiden riskitekijät 

 

Työn tuloksellisuutta ja sujuvuutta parannetaan hyvin suunnitelluilla työpisteillä sekä so-

pivilla työkaluilla. Samalla ehkäistään käsivaivojen aiheutumista ja tapaturmia. Toisto-

työn työliikkeisiin on kiinnitettävä erityisesti huomiota, koska pienikin ergonomian puute 

voi synnyttää vakavia rasitusvammoja. Suunnittelulla pyritään suuren voiman käytön vä-

hentämiseen. (Launis  & Lehtelä  2011: 195.) 

 

Poikkeaminen suositelluista liikemalleista voi ajan kuluessa aiheuttaa liiallista kuormi-

tusta yläraajaan. Keskeiset riskitekijät liikkeille ovat. 

- suuren voiman käyttö 

- liikkeiden samanlaiset toistot pitkään 

- epäedulliset liikesuunnat ja nivelten ääriasennot. 

 

Riski vaurioitumiselle on suurimmillaan, jos nämä tekijät tapahtuvat yhtäaikaisesti. Jos 

on vain yksi tekijä, ja se pysyy kohtuullisena, on riski vähäinen. (Launis  & Lehtelä  2011: 

195.) 
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4.4 Työmenetelmien parantaminen ja tuotantotoiminnan suunnittelu  

 

Työmenetelmien parantamisessa korostuu fyysinen ergonomia. Työmenetelmien paran-

tamisessa on otettava huomioon työskentely oikeassa asennossa, oikeanlaisilla liikkeillä 

ja vain tarvittavalla voimalla. Toistoliikkeitä on pyrittävä välttämään. Toistoliikkeet on 

suunniteltava hyvin, koska usein niitä pystytään vähentämään vaihtamalla tehtäviä tai 

yhdistelemällä erilaisia työvaiheita. Tauotuksia, työtahtia ja työn kestoa täytyy tarvitta-

essa pystyä mukauttamaan työn mukaan. Työtahtiin voidaan esimerkiksi vaikuttaa niin, 

että suunnitellaan tuotanto- tai työlinja sellaiseksi, ettei työtä tarvitse tehdä tietyllä het-

kellä tietyssä paikassa. (Launis  & Lehtelä  2011: 197-202) 

 

Tuotantotilojen, tuotannon ja työpaikkojen suunnittelutyössä ergonomian hyödyntämis-

tapa riippuu siitä, miten käynnissä oleva tuotantotoiminta ajoittuu ja liittyy suunnitteluun. 

Jos suunnitteluhankkeeseen voi ottaa mallia vanhasta tuotannosta on käytettävänä pal-

jon kokemusta ja tietoa uuden suunnittelun perustaksi. Työtehtäviä ja työpaikkoja voi-

daan tutkia vanhassa paikassa ja havaitut puutteet voidaan korjata uuden rakentami-

sessa. Osallistuvan suunnittelun toimenpiteitä voidaan laajalti hyöyntää. Jos tuotantotoi-

minta on jatkuvaa voi olla hankalaa saada käyttäjiä suunnittelutapahtumiin, mutta tähän 

on kuitenkin pyrittävä ja varattava heille aikaa suunnitteluun. (Launis  & Lehtelä  2011: 

321-322.) 

 

Tavallisesti käytetty toimintamalli on rajattu hanke keskeytymättömän tuotannon ohessa, 

esimerkiksi yksittäisen laitteen tai työpisteen uudelleensuunnittelu. Tässä ergonomiatie-

tous ja käytännön kokemus tulee hyvin huomioitua, ja suunnittelu voi tapahtua hyvin 

konkreettisesti yhdessä työntekijän kanssa työpisteen ääressä. (Launis  & Lehtelä  2011: 

321-322.) 

 

Korjauksia ja toimintatapojen kehitystä voidaan tehdä myös jatkuvasti tuotannon kulu-

essa. Tämä voidaan yhdistää myös työpaikan jatkuvaan laatutoimintaan. Aloite siinä voi 

tulla työterveyshuollon työpaikkaselvityksistä, työntekijöiltä tai työsuojeluorganisaation 

tarkastuskierroksilta. (Launis  & Lehtelä  2011: 321-322.) 
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5 Automatisointi ja mekanisointi 

 

Automaatio tulee kreikan sanasta automatos, joka tarkoittaa itsestään liikkuvaa. Auto-

maation syitä ja päämääriä ovat tuotannon tehostaminen eli tuottavuuden lisääminen. 

Päämääränä on myös ihmistyön korvaaminen, jonka seurauksena tuotantokustannukset 

vähenevät ja tuotantomäärät kasvavat. Automatisointi lisää joustavuutta tuotantolaitok-

sissa ja parantaa laatua. Automatisointi mahdollistaa ihmisten siirtämisen yksitoikkoi-

sista, fyysisesti rasittavista ja vaaraa aiheuttavista työtehtävistä. Mekanisoinnilla tarkoi-

tetaan käsillä työskentelyn korvaamista kokonaan tai osittain koneellisesti. (Inkinen 

2018.) 

 

5.1 Robotisointi 

 

Teollisuusrobotti on paineilmalla, sähköisesti tai hydraulisesti liikkuva, työkaluja tai kap-

paleita käsittelevä laite, joka ohjautuu tietokoneella. Liikeradat ovat muutettavissa ohjel-

mallisesti. Manipulaattoreiksi sanotaan robotteja, joiden akselien liikkeet liikkuvat vain 

ääriasennosta toiseen. (Keinänen ym. 2007: 259.) 

 

Nykyaikaisten teollisuusrobottien historia alkoi vuonna 1954. Tuolloin amerikkalainen 

George C. Devol patentoi ohjelmoitavan manipulaattorin kuvassa 15. 1959 ensimmäinen 

tällainen robotti ostettiin teollisuuteen. Devol kehitti Joseph F. Engelbergin kanssa vuotta 

myöhemmin Unimate – robotin. Tämä myytiin vuonna 1961 General Motors tehtaalle 

avuksi valukoneelle. Teollisuusrobottien vallankumous alkoi tästä. Japani meni kuitenkin 

hyvin nopeasti Yhdysvaltojen ohi teollisuusrobottien kehittämisessä ja käyttöönotossa. 

Robottien kehittyminen painottuikin Japaniin ja Eurooppaan. (Malm 2008: 1.) 

 

1960-70-luvulla robottien yleistymistä haittasi korkea hinta työvoimakustannuksiin ver-

rattuna. (Malm 2008: 1). 
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Kuva 15. Alkuperäisestä George Devolin patenttihakemuksesta ohjelmoitavaan manipulaattori. 
(Malm 2008: 1). 
 

 

Robotin määritelmäksi ei ole hyväksytty yhtä tiettyä kuvausta. Standardissa SFS-EN 775 

vuodelta 1993 robotti määritellään seuraavanlaisesti: ”Automaattisesti ohjattu, uudelleen 

ohjelmoitava ja monikäyttöinen käsittelylaite, jolla on useita vapausasteita, ja joka voi 

olla joko kiinteästi paikalleen asennettuna tai liikkuvaksi asennettuna, käytettäväksi teol-

lisuuden automaatiojärjestelmissä.” Kansainvälinen Robottiyhdistys määrittelee robotin 

standardin ISO 8378:1994 mukaan: ”Automaattisesti ohjattava uudelleenohjelmoitava, 

monikäyttöinen manipulaattori, jossa on vähintään kolme ohjelmoitavaa akselia. Stan-

dardissa SFS-EN ISO 10218-1 robotti määritellään seuraavasti: ”Teollisuuden automaa-

tiosovelluksissa käytettäväksi tarkoitettu automaattisesti ohjattu, uudelleen ohjelmoita-

vissa oleva monikäyttöinen käsittelylaite, jonka akseleista vähintään kolme on ohjelmoi-

tavissa ja joka voi olla kiinteästi asennettu tai liikkuva”. (Malm 2008: 1–2.) 

 

Ihmisen ja robotin yhteistyöllä saadaan parhaimmillaan yhdistettyä molempien parhaim-

mat puolet. Robotti pystyy toistamaan tuhansia kertoja työvaiheen muuttumattomana il-

man, että työn laatu heikkenee. Robotilta sujuu helposti painavien tai muutoin ihmiselle 

sopimattomien tavaroiden käsittely. Ihminen taas pystyy joustavuuteen ja 
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sopeutumiseen muutoksissa ja vaihteluissa. Robotti on kuitenkin nopeampi ja tarkempi. 

Kappaleiden syöttämiseltä robotti vaatii tarkkoja säätelyitä, toisin kuin ihminen. Ihmisellä 

säilyy kuitenkin vielä pitkään ylivoimaisena päätöksenteko, huolimatta robottien nope-

asta kehityksestä. (Malm 2008: 1–2.) 

 

Ihmisen ja robotin yhteistyö mahdollistaa laadun parantamisen, tehokkuuden lisääntymi-

sen, kapasiteetin kasvun ja työntekijän paremmat työolosuhteet. Tuotteiden, joiden val-

mistus tehdään pienissä erissä ja joissa on monimutkaisia ja useita työvaiheita, pysty-

tään valmistamaan ihmisen ja robotin yhteistyöllä tehokkaammin kuin täysin manuaali-

seen tai automaattiseen työpisteeseen verrattuna. (Malm 2008: 1–2.) 

 

Kuva 16.  Teoll isuusrobott i  ja  taval l is immat komponent i t .  (Kuivanen 2009:  13) .  
 
 

5.1.1 Portaalirobotti 

 

Kuvassa 17 Portaalirobotissa on kolme suorakulmaisessa koordinaatistossa olevaa va-

pausastetta. Joskus tarttuja on nivelöity siten, että se pystyy kiertymään tai kääntymään 

eri asentoihin. Rakenne portaalirobotissa on yksinkertainen, ja robotti pystyy kestämään 

hyvin kuormitusta sekä muutoksia kuormituksessa. (Keinänen ym. 2007: 259.) 
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Portaalirobotti on vaihtoehtona hyvä silloin, kun tarvitaan suuri työskentelyalue, ja kuor-

man paino on suuri. Hyvää portaalirobotissa on myös se, että se on ylhäältä päin toimiva 

ja siksi se säästää lattiapinta-alaa tehtaassa. (Keinänen ym. 2007: 259.) 

 

Yleisimmin portaalirobottia käytetään erilaisissa pakkaus- ja lavaustehtävissä sekä työs-

tökoneiden palvelutehtävissä. (Keinänen ym. 2007: 259). 

 

 

Kuva 17. Portaalirobotti (SeAMK). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 

 

5.1.2 Kiertyvänivelinen robotti 

 

Jos robotissa on vähintään kolme kiertyvää niveltä, lasketaan se kiertyväniveliseksi ro-

botiksi kuten kuvassa 18. Yleisimmissä robottimalleissa on niveliä kuusi kappaletta. Toi-

mintaperiaate kiertyvänivelisissä roboteissa muistuttaa pitkälti ihmisen kättä. Tämä me-

kaniikkaratkaisu on monipuolinen, sen perusteella rakenteet nykyisissä teollisuusrobo-

teissa perustuvat lähes aina siihen. Monipuolisuus onkin näiden robottien etu sekä niiden 

mukautuvuus ja suuri ulottuvuus. Huonona puolena voidaan pitää pientä kuormankanto-

kykyä, johon ollaan kuitenkin saatu ratkaisu erilaisten mekaanisten ratkaisujen avulla. 

Teollisuudessa kiertyvänivelisiä robotteja nähdäänkin monenlaisissa tehtävissä ja sovel-

luksissa. (Kuivanen 1999: 16; Standardi SFS-EN 9787.) 

 

 

Kuva 18. Kiertyvänivelinen robotti (ABB Industrial robots 2018). 
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Kuva 19. Rakenne-esimerkkejä yleisistä robottityypeistä. (Kuivanen 1999: 12). 
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6 Parannuskohteet 

 

6.1 Vyyhden asennuslaite 

 

Vyyhden asennuslaite kuva 20 on ABB:n ja alihankkijan yhdessä suunnittelema, ja ali-

hankkijan valmistama vyyhden asennusta avustava laite. Vyyhden asennuslaite on 

suunniteltu keventämään vyyhdenasentamista. Laitteen ensimmäinen prototyyppi val-

mistui vuonna 2017. Vyyhden asennuslaite on kehitetty vyyhden asentamiseksi sähkö-

moottorin staattorin uriin. Tällä laitteella on käämijöiden työtaakkaa saatu kevennettyä, 

kun vyyhden asentaminen käsin on vähentynyt. Laitteen suorittama asennusliike on to-

teutettu kahdella isokokoisella paineilmasylinterillä, joiden tuottamalla voimalla vyyhti 

painetaan paininlaipan avulla staattorin uriin. 

 

Kuva 20. Vyyhden asennuslaite. 
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6.1.1 Valmistelu, toiminta ja työn aloitus 

 

Vyyhden asennuslaitteelle on lattialle paikka, johon laite nostetaan siltanosturilla paikoil-

leen ja kiinnitetään pulteilla. Laitetta nostettaessa ja siirreltäessä on käytettävä laitteen 

päällä olevia nostokorvia. Laitteen kelkka on lukittava päätyasentoon ja pyörimisenesto-

jarru on lukittava noston ajaksi, kuvassa 21 on nämä esillä.  

 

Työn aloituksessa tehdään seuraavat vaiheet laitteen toimintaan saamiseksi. Laittee-

seen kytketään ensimmäisenä virta päälle pääkytkimestä. Tämän jälkeen asetetaan hä-

täpysäytys vetämällä hätäpysäytyspainike yläasentoon. Ennen kuittaamista varmiste-

taan, että painin on taka-asennossa. Kun hätäpysäytys on kuittaantunut, syttyy vihreä 

valo palamaan. Tämän jälkeen painetaan varmistinpainiketta ja painin taaksepäin -pai-

nikkeita yhtä aikaa noin kahden sekunnin ajan. Tämän jälkeen säädetään painesääti-

mestä kiertäen haluttu sylintereiden työskentelypaine, joka on 2-6 baria. Kun tämä on 

tehty, säädetään painimen ohjurit staattoriuriin sopiviksi ja säädetään takatuki halutulle 

etäisyydelle staattorilevysydämeen. Tämän jälkeen vyyhden asennuslaite on valmis 

työskentelyyn (kuva 21 ja 22). (P-ohje 2018.) 

 

 

Kuva 21. Havainnekuva (P-ohje 2018). 
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Kuva 22. Havainnekuva (P-ohje 2018). 
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6.1.2 Käyttö 

 

Vyyhden asennuslaitteella saadaan vyyhti työnnettyä staattorilevysydämen uraan. Tämä 

tapahtuu seuraavasti. Toinen käämijä tuo vyyhden staattorin sisään, joko käsin tai silta-

nosturilla nostaen. Vyyhden ottaa vastaan toinen käämijä, joka asettelee vyyhden oikean 

uran suulle. Tämän jälkeen vyyhden asennuslaite tuodaan vyyhden pohjapuolen koh-

dalle ja vyyhti työnnetään staattoriuran pohjaan asti. Kun vyyhti on pohjassa, asetetaan 

vyyhden pintapuoli uran suulle ja tuodaan vyyhden asennuslaite pinnan päälle ja tuupa-

taan vyyhti uraan. Tämän jälkeen siirretään laite sivuun ja tehdään tarvittavat eristeiden 

tarkastukset ja asennetaan välitäyte pohjavyyhden päälle. Tämä toistetaan niin monta 

kertaa, kunnes vyyhdit ovat jokaisessa staattorin urassa lukuun ottamatta vyyhtisaumaa. 

Vyyhtisauma tehdään käsin. (P-ohje 2018.) 

 

6.1.3 Kehitysehdotukset 

 

Vyyhden asennuslaite on vasta prototyyppi, joten laite ei ole täydellinen. Laitetta pysty-

tään kehittämään yksinkertaisilla parannuksilla, jotka on helposti toteutettavissa. Osa ke-

hitysideoista ovat vaikeita ja monimutkaisia, jotka edellyttävät tarkkaa suunnittelua en-

nen kuin ne voidaan toteuttaa.  

 

Asennuslaitteen painin ei aina mene suoraan staattorinuraan, vaan painin saattaa osua 

yläpäässä tai alapäässä staattorin uran ulkopuolelle levysydämeen ja näin vyyhden 

tuuppaaminen uraan ei onnistu. Laite voi myös tuupata vyyhden uraan siten, että vyyhti 

ei mene kokonaan pohjaan saakka vaan yläpäästä tai alapäästä jää vyyhden ja staatto-

rilevysydämen väliin rakoa. Yksi nopeasti käyttöönotettava parannus on laitteen paini-

men säätö pysty- ja vaakasuunnissa, joka parantaa toimintaa jo huomattavasti.  

 

Painimessa on alumiiniset ohjurit, joita pystytään säätämään erikokoisille staattorile-

vysydämille sopiviksi, jotta painin saadaan kohdistettua uraan. Painimen säätö tapahtuu 

nykyään kahdeksalla ruuvilla, joiden säätäminen vie liian paljon aikaa ja jonka säätöosa 

on liian suuri. Ohjureita avatessa ohjurit liikkuvat joka suuntaan, ja niitä on vaikea lukita 

oikeaan asentoon. Säätö voidaan toteuttaa neljällä pikakiinnityksellä ja jonkinlaisella 

hahlolla, niin että ohjurit liikkuvat vain leveyssuunnassa.   
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Tällä hetkellä vyyhden asennuslaitteessa on takatuki tukemassa laitetta vyyhden työn-

nön aikana. Takatuki ottaa painimen vastakkaisesta suunnasta tukea staattorinlevysydä-

men pinnasta. Ongelmana on tällä hetkellä työskentelytilan vähyys. Parannusehdotuk-

sena asennuslaitteesta on tehtävä jäykempi, jotta takatukea ei tarvita. Tällöin tulee 

enemmän työskentelytilaa laitteen käyttäjälle.  

 

Vyyhden asennuslaitteella ei pystytä nykyään tekemään vyyhtisaumaa vaan se tehdään 

käsin. Laitteen painin ei mahdu pinta vyyhtien välistä, kun tehdään vyyhtisaumaa. Uuden 

kehitettävän asennuslaitteen painimen on oltava kapeampi, jotta sillä voidaan tehdä 

myös vyyhtisauma. Vyyhtisauman tekemiseen voidaan kehittää helposti vaihdettava pai-

nin.  

 

Vyyhden asennuslaitteelle on myös haastavampia kehityskohteita, joita tarvitsee suun-

nitella enemmän ja joita on vaikeampi toteuttaa. Staattorilevysydämen akselikorkeuden 

ollessa monia metrejä, asennuslaitteen kelkan liikkumavara ei riitä vaan laitteen jalusta 

taipuu. Tämä taipuminen saadaan loppumaan seuraavaksi kehitettävässä mallissa, kun 

mitoitetaan laitteen kelkka pidemmäksi. 

 

Vyyhden asennuslaitteet on suunniteltu ainoastaan akselikorkeudeltaan suuriin ja pieniin 

staattoreihin, joiden pituudet ovat alle kaksi metriä. Seuraavana pitää suunnitella vyyh-

den asennuslaite pitkiin staattoreihin. Nämä koot ovat haastavia staattorilevysydämien 

noin kolmen metrin pituuksien vuoksi. Nykyään näissä pitkissä staattoreissa vyyhden 

asennusta tekee kaksi työntekijää, joista yksi on paketin alapäässä ja toinen yläpäässä 

lyömässä vyyhteä uraan. Tulevan vyyhden asennuslaitteen rakenteen suunnittelussa on 

huomioitava vyyhden pituus. Haaste on, kuinka saada painin kulkemaan suoraan ja ta-

saisesti uraa kohti ja tarpeeksi suurella voimalla. Laitteen takatuen korvaaminen jäykem-

mällä rungolla täytyy kehittää ja lisäyksenä kamerat painimeen, jotta voidaan tarkkailla 

vyyhden eristeiden kuntoa asennuksen yhteydessä. 

 

Seuraavana kehityskohteena on kehittää laite, joka mahdollistaa sen, että kääminnän 

voi suorittaa yksi käämijä ilman paria. Yksi vaihtoehto on, että vyyhden asennuslaite ha-

kee itse vyyhden vyyhtikärryltä ja käyttää tämän puristimessa ja tuo vyyhden staattorin 

sisään työntekijälle.  
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6.2 Puristamisen automatisointi ja mekanisointi 

 

Työryhmä analysoi puristamisvaihetta ja siinä esiintyvien ongelmien ratkaisemiseksi työ-

ryhmä päätyi seuraavanlaisiin vaihtoehtoihin. Vyyhden asennuslaitteen ja puristimen in-

tegroinnilla saadaan helpotettua aiempia työvaiheita ja saadaan pienennettyä käämijöi-

den määrää vyyhden asennuksessa. Tämä kuitenkin tarkoittaa vyyhden asennuslaitteen 

uudelleensuunnittelua ja laitteesta tulee silloin liian kookas ja monimutkainen eikä käyt-

täjälle jää enää työskentelytilaa tarpeeksi. 

 

Paras vaihtoehto on, jos vyyhti voitaisiin asentaa uraan ilman puristamista, mutta tuolloin 

on kuitenkin lähes mahdotonta saada vyyhti staattorin uriin ehjänä. Jos vyyhti on lyöty 

uraan ilman puristusta niin vyyhden rikkoutuessa tai vyyhtipalon sattuessa vyyhteä ei 

saada pois urasta suorana, vaan vyyhden muoto muuttuu käyttökelvottomaksi. Vyyhden 

asennus uraan ilman puristusta saattaisi onnistua niillä vyyhdeillä, joilla on matala jänni-

teluokka. Vyyhdeissä, joita käytetään alemma jänniteluokan koneissa, on vähemmän 

eristystä kuin korkeampien jänniteluokkien koneiden vyyhdeissä. Vyyhteihin lisätään li-

säeristystä tiukentamaan vyyhtiä, jotta vyyhti saadaan tiukemmaksi, mutta jotta vyyhdit 

saataisiin asennettua staattoriin ilman puristamista, pitäisi nämä lisäeristykset jättää 

pois. Tämä kehityssuunta on tällä hetkellä varteenotettava, mutta sen toteuttamiseksi 

tarvitaan vielä lisätutkimuksia, jatkokehitystä ja testausta. Toinen vaihtoehto on, että py-

ritään siihen, että kaikkien jänniteluokkien vyyhdit voitaisiin asentaa ilman puristamista.  

Tällöin staattorin urat täytyisi mitoittaa uusiksi ja kehittää vyyhden eristeet kestäväm-

miksi. Tämä edellyttää sitä, että staattorit on mitoitettava uudelleen, mikä puolestaan voi 

johtaa siihen, että koneen hyötysuhde laskee, mikä ei ole hyväksyttävä ratkaisu.  

 

Puristaminen tehdään tällä hetkellä vaakatasossa. Toinen vaihtoehto on tietenkin se, 

että puristaminen tehdään pystysuunnassa. Tämä on helppo toteuttaa eikä vaadi suuria 

investointeja. Tämä toimii siten, että puristin sijoitetaan ylös tarpeeksi korkealle ja vyyh-

det nostetaan siltanosturilla vyyhtikärrystä puristimelle ja edelleen staattorin sisään 

asennuspaikalleen. Nykyisille puristimille on kehitettävä telineet, jotka ovat tarpeeksi kor-

kealla ilmassa ja samalla on muutettava osaston lay-outia paremmin toimivaksi. Tämä 

vaihtoehto vaatii osaston lay-outin suunnittelemista toisenlaiseksi ja siihen tarvitaan ai-

kaa. Tätä ei voitu toteuttaa projektin aikana, mutta osaston uudelleensuunnittelu on to-

teutuskohteena tulevaisuudessa. 
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Eräänä kehitysmahdollisuutena työryhmä suunnitteli puristamisen tehtäväksi täysin uu-

della tavalla. Projektin aikana tutkittiin mahdollisuutta, että puristaminen tehdään kahden 

rullan läpi. Tämä ei ole kovinkaan toteutuskelpoinen idea, koska rullat painaisivat vyyh-

teä pieneltä alalta kerrallaan ja näin vyyhden eristeiden limitykset voisivat liikkua.  

 

Eräänä vaihtoehtona arvioitiin jo joissain ABB:n yksiköissä käytössä olevaa menetel-

mää, jossa puristaminen suoritetaan kummankin vyyhdensivun osalta samanaikaisesti 

kuten kuvassa 23. Tämä nopeuttaa työvaiheita ja tällöin nostoja käsin on vähemmän.  

 

 

Kuva 23. Vyyhden puristin (Shümann). 

 

6.2.1 Vyyhden noston automatisointi ja mekanisointi 

 

Seuraavanlaisia vaihtoehtoja on analysoitu vyyhden noston kehityksen viemiseksi nyky-

tilasta eteenpäin. Teollisuuden eri toimialueella on jo runsaasti robotteja tukemassa ih-

misten tekemää työtä. (Monien mahdollisuuksien tekniikka 2014.)  
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Paras vaihtoehto on, että vyyhtien liikuttamiseen ja nostamiseen käytetään robotteja. 

Yksi vaihtoehto on käyttää nostamiseen tarkoitettua keventimiä, jossa työntekijä ohjaa 

vyyhden liikettä tai täysin automatisoitu robotti, joka liikuttaa itse vyyhteä.  

 

Eräs kevennin vaihtoehto on kuvassa 24 oleva Liftronic– kevennin. Tämä kevennin kan-

taa koko kuorman ja ihminen hoitaa liikuttamisen. Kevennin tasapainottaa automaatti-

sesti kuorman ja pelkällä sormiotteella ohjataan liikettä sensorikahvasta. Kevennintä voi 

nostaa ja laskea pelkästään kuormasta ohjaten, ja kun kuormaan ei kosketa pysyy se 

paikallaan. Laitteen nopeus ja tasapaino on itse ohjelmoitavissa. (Scaglia 2018.) 

 

 

Kuva 24. Sensorikahva (Scaglia 2018). 

 

Liftronic– keventimessä on monia mahdollisia toteutustapoja: oma nivelpuomirakenne, 

pylväskääntönosturi, seinäkääntönosturi, kevytsiltanosturi, yksikiskorataan tai O- / D- / S 

-muotoinen rata, kuten kuvassa 25. (Scaglia 2018). 

 

Keventimen hyötyinä on ergonominen työkorkeus ja työskentelyn nopeus. Se edistää 

myös työturvallisuutta ja työterveyttä. (Scaglia 2018.) 
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Mallit: 

 

Kuva 25. Liftronic- kevennin mallit (Scaglia 2018). 

 

Vyyhden noston automatisointiin ja mekanisointiin toisena vaihtoehtona on kiertyvänive-

linen robotti.  

 

Staattorit ovat leveitä ja korkeita, eikä tällä hetkellä ole sellaista kiertyvänivelistä robottia, 

joka ylettyisi tehtaalla valmistettavien staattorien jokaiseen kohtaan. Tällä hetkellä tämä 

vaihtoehto onnistuu kahdella robotilla, jotka liikuttavat vyyhteä. Ajatuksena on, että lat-

tiatasolla on yksi robotti ja staattorilevysydämen ympärillä olevassa telineessä on toinen 

robotti. Lattiatasolla oleva robotti ottaa vyyhden vyyhtikärrystä ja vie vyyhden puristi-

meen, jossa vyyhti puristetaan, ja vie sen sitten toiselle robotille, joka on ylempänä teli-

neellä ja tämä siirtää vyyhden staattorin sisään käämijälle.  

 

Vyyhden noston automatisoinnin ja mekanisoinnin kolmas vaihtoehto on portaalirobotti. 

 

Portaalirobotin runko on staattorin ja vyyhtien päällä, jotta saadaan tarvittava määrä liik-

kumavaraa. Portaalirobotti ottaa vyyhden vyyhtikärrystä ja vie sen vyyhtipuristimeen. Tä-

män jälkeen se nostaa vyyhden staattorin sisällä olevalle käämijälle. Portaalirobotin ra-

kenteen täytyy kuitenkin olla tarpeeksi suuri, jotta tämä onnistuisi. 
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Vyyhden noston automatisointiin ja mekanisointiin neljäs vaihtoehto on jo käytössä oleva 

siltanosturi. 

 

Siltanosturia käytetään apuvälineenä jo suurimmissa ja painavimmissa vyyhdeissä. Ny-

kyään siltanosturilla nostetaan vyyhti sen puristamisen jälkeen staattorin sisään käämi-

jälle. Nykyisellä toimintatavalla käämijä joutuu aina odottamaan uutta vyyhteä, kunnes 

uusi vyyhti on taas valmis, koska vyyhden puristamiseen sekä nostamiseen kuluu aikaa. 

Kehittyneempi tapa on, että siltanosturi nostaa monta vyyhteä kerrallaan. Tämä monen 

vyyhden nostaminen kerrallaan onnistuisi jonkin näköisellä telineellä, johon voisi ripustaa 

monta vyyhteä. 
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7 Yhteenveto 

 

Projektin aikana analysoitiin ja suunniteltiin ainakin alustavasti useita vaihtoehtoja, joista 

voidaan ottaa parhaimmat ideat jatkokehitykseen. Ensimmäisenä jatkokehitykseen so-

piva ehdotus on vyyhden asennuslaitteen kehitys eteenpäin. Laitteelle tuli monta kehi-

tysideaa, joista moni idea on helposti toteutettavissa. Laitteen pienimmät kehitysehdo-

tukset ovat kustannuksiltaan pieniä verrattuna tulevaan hyötyyn ja ovat näin ollen jatko-

kehityksen kannalta hyviä vaihtoehtoja. 

 

Ensimmäinen jatkokehitys vyyhden liikuttamiseen on monen vyyhden nostaminen ker-

rallaan siltanosturilla staattorin sisälle olevalle käämijälle. Tällainen teline vyyhdeille on 

helppo suunnitella ja se on kustannuksiltaan pieni mutta huomattava kehitys eteenpäin.  

 

Keventimen tuominen vyyhden asennukseen on varteenotettava kehitys ennen kuin 

vyyhden asennuksen esityö on täysin robotisoitu. Keventimet ovat jo käytössä vyyhden 

valmistuksessa vyyhden liikuttamista varten. Nämä keventimet voitaisiin tuoda myös 

osaksi vyyhden asennuksen esityötä. 

 

Robottien tuominen vyyhden asennukseen on vielä hiukan haastavaa ja sen kehitykseen 

tarvitaan lisätutkimuksia, koska sellaista ei olla vielä kokeiltu ja kustannukseltaan se on 

iso investointi. Odotettavasti nämä mahdolliset kehitykset maksavat itsensä takaisin tu-

levaisuudessa. Kun työvaiheita saadaan robotisoitua, vähenevät työntekijöiden sairaus-

poissaolot ja saadaan työviihtyisyyttä lisättyä. Robotisoinnista on tehty paljon tutkimuk-

sia, jotka ovat vähentäneet työntekijöiden sairauspoissaoloja ja ammattitauteja.  

 

Tulevaisuudessa, kun tehtaan lay-outia saadaan muutettua ja teknologiaa kehitettyä, 

vyyhden asennus on täysin robotisoitu ja automatisoitu. Työntekijöiden työtehtäviin kuu-

luu valvonta ja työn hienosäätö ohjaimin ja tietokonein.   
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Teollisuudessa käytettävät robotit 

SCARA-robotti 

SCARA-robotti on nivelvarsirobotista erityissovellus, jonka parhaita ominaisuuksia ovat 

hyvä liiketarkkuus ja suuret liikenopeudet (Kuva 1). Heikkoutena on, että käsiteltävän 

kappaleen paino täytyy olla pieni, tyypillisesti 1 kg – 10 kg. (Keinänen ym. 2007: 259-

260.) 

Tässä robotissa on kaksi tai kolme niveltä, jotka kiertyvät samassa tasossa sekä yksi, 

useimmiten pystysuuntainen, lineaariliike. Tämän takia SCARA-robotti voi työskennellä 

ainoastaan kohtisuoraan X –tasoa  vastaan. Käyttökohde yleisesti SCARA-robotilla on 

kevyet kokoonpanotehtävät, joiden valmistukseen tarvitaan nopeutta ja tarkkuutta. Täl-

laisia tehtäviä ovat esimerkiksi matkapuhelimien ja muiden elektronisten laitteiden ko-

koaminen. (Keinänen ym. 2007: 259-260.) 

 

Kuva 1. Scara-robotti (ABB Industrial robots 2018). 
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Rinnakkaisrakenteinenrobotti 

Tämän robottikategorian nimitys on tullut siitä, että raajat robotissa ovat rinnakkain toi-

siinsa nähden. Delta-robotti on tämän kategorian yleisin malli (Kuva 2). Tässä robotissa 

on kiinnitetty kiinteään alustaan kolme tankoa ja ne liikkuvat pystysuunnassa alustaan 

nähden. Pyöreät liitosnivelet ovat kiinnitettyinä tankojen päihin. Näistä jokaisesta lähtee 

kaksi tankoa, jotka ovat kiinni liikkuvassa alustassa, joissa on kiinni tarttuja ja jokin toinen 

työkalu. Lisäämällä neljäs tanko voidaan mahdollistaa pyörivä liike työkalulle, joka on 

liikkuvassa alustassa. (Kuivanen 1999: 16; Standardi SFS-EN 9787.) 

Tällaisten robottien paras puoli on nopeus ja niitä käytetään elintarvike- ja lääketeollisuu-

dessa nopeissa kappaleenkäsittely tehtävissä. (Kuivanen 1999: 16; Standardi SFS-EN 

9787). 

 

Kuva 2. Delta-robotti (ABB Industrial robots 2018). 
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Sylinterirobotti 

Sylinterirobotin nimi tulee työskentelyalueen sylinterimäisestä muodosta ja robotin koor-

dinaatiojärjestelmästä. Robotissa on kaksi lineaarisesti kulkevaa niveltä ja yksi pyörivä 

(Kuva 3 ja 4). Yleensä sylinterirobotteja käytetään manipulaattorina erilaisissa lajittelu- 

ja pakkaussovelluksissa. (Kuivanen 1999: 17; Standardi SFS-EN 9787.) 

 

Kuva 3. Sylinterirobotin työalue (Javanmiri A. 2011). 

 

 

Kuva 4. Sylinterirobotti (ABB Industrial robots). 
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Napakoordinaatistorobotti 

Työskentelyalue napakoordinaatistorobotilla on käytännössä täysin pyöreä, vaikka sen 

on todellisuudessa vaikea päästä joka paikkaan. Kiertyvänivelisenrobotin liikkeet poh-

jautuvat napakoordinaatiorobotin liikkeisiin (Kuva 5). Tällaisten robottien käyttötarkoitus 

on pistehitsauksessa, kaari- ja kaasuhitsauksessa, työstökoneiden palvelutehtävissä ja 

ruiskuvalutöissä. (Kuivanen 1999: 17-18; Standardi SFS-EN 9787.) 

 

Kuva 5. Napakoordinaatistorobotin työalue (Javanmiri A. 2011). 

YuMi-robotti 

Pienten osien kokoonpanoon ABB on kehittänyt kaksikätisen robotin, joka kykenee ai-

toon yhteistyöhön (Kuva 6). Tällä YuMi–robotilla on joustavasti asentoa vaihtavat kädet, 

syöttöjärjestelmä osille, osien paikannustoiminto kameraan perustuen ja huipputekninen 

ohjausjärjestelmä. Robottia voidaan käyttää esimerkiksi pienten osien kokoonpanossa, 

joka perustuu ihmisen ja robotin yhteistyöhön saman tehtävän parissa. YuMi-robotti te-

kee konehäkit ja aidat tarpeettomiksi ja täten poistaa yhteistyön esteitä. (ABB yumi.) 

ABB:n kaksikätisillä roboteilla on näppärät tartuntasormet, tarkka näkö, herkkä voiman-

säädön takaisinkytkentä, sisäänrakennettuja turvallisuusominaisuuksia ja muuntautuva 

ohjelmisto. Siksi robotin ohjelmointi on enemmänkin opettamista kuin koodaamista. 

(ABB yumi.) 
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Kuva 6. Yumi-robotti (ABB yumi 2018). 
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Robotittien tarraimet 

Robotissa on mekaaninen osa, jota se siirtää asemasta toiseen. Tämä on robotin työkalu 

ja tavallisin niistä on tarrain. Tarraimen suunnittelu on robottisovelluksen järjestelmä-

suunnittelun yksi välttämättömin osa. (Kuivanen 1999: 60.) 

Mekaaniset tarraimet 

Mekaaniset tarraimet koostuvat usein vähintään kahdesta sormesta. Näitä sormia ja nii-

den liikkeitä ohjataan sähköisillä, pneumaattisilla tai hydraulisilla toimilaitteilla. Kappa-

leeseen tarttuminen tapahtuu muoto- tai kitkasulkeisesti kappaleen sisä- tai ulkopuolelta. 

Mekaanisten tarttujien rakenteita on monia erilaisia, koska tartuntamekanismi voidaan 

toteuttaa monella tapaa, kuten nivelillä, hammaspyörillä sekä ruuveilla. Mekaanisten tart-

tujien täytyy olla tarkkoja ja joustavia, jotta ne eivät tee vahinkoa käsiteltävälle kappa-

leelle. Kyseiset tarttujat soveltuvat parhaiten, kun käsiteltävien kappaleiden koot eivät 

vaihtele suuresti. (Kuivanen 1999: 60.) 

Imu- ja tyhjiötarraimet 

Jos mekaanisten tarraimien käyttö on hankalaa, käytetään sovelluksissa alipaineeseen 

perustuvia tartuntaelimiä. (Kuivanen 1999: 63–64). 

Imutartunnassa työkappaleeseen tarrataan yleisesti vain yhdestä suunnasta. Nostopinta 

pysyy naarmuuntumatta kumisilla tai muovisilla imukupeilla. Imukupit tarvitsevat riittävän 

sileän, tasaisen, tiiviin ja puhtaan pinnan. Imupinta-ala ja paine-ero ovat imuvoiman tulo. 

Tarrainta vastaan ei saa syntyä isoja kohtisuoria sivuttaisvoimia, koska tarraimen sivut-

taisliikettä vastustava voima johtuu kappaleen ja tarraimen välillä olevasta kitkakertoi-

mesta. Tarraimen tartunta kannattaa tehdä keskelle, kappaleen painopisteeseen.  

Imukupin materiaalin valinnalla pystytään laskemaan käsiteltävien kappaleiden ongel-

mat, jotka liittyvät lämpötilaan. (Kuivanen 1999: 63–64.) 
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Alipaineen muodostamiseen voidaan käyttää kahta päätapaa: erillistä alipainepumppua 

tai venturia / ejectoria.  Etuja imukupissa on yksinkertainen rakenne ja yleensä sen luo-

tettavuus, koska siinä on vain vähäisesti liikkuvia osia. Imukupit soveltuvat puhdastiloihin 

ja ne toimivat jousto elementteinä. Huonoja puolia ovat kappaleen putoaminen alipai-

neen kadotessa ja järjestelmän mahdollinen tukkeutuminen pölystä. Imukuppi ei myös-

kään keskitä kappaletta. (Kuivanen 1999: 63–64.) 

Magneettitarrain 

Magneettisille aineille voidaan käyttää magneettitarraimia. Nostovoima magneetilla riip-

puu kappaleen muodosta, materiaalista, pinnanlaadusta, magneetin lämpötilasta ja il-

maraosta. Työkappaleilla on oltava riittävän iso ja tasainen tartunta-alue, koska mag-

neettikenttä on heikompi, jos ilmarako kasvaa. Magneetti tarttuu nopeasti, mutta irrotus 

hidastuu jäännösmagnetismin takia. Kestomagneetti vaatii irrotuslaitteen. Magneettiken-

tän suuntaa voi kääntää sähkömagneetilla ja tuolloin irrotus nopeutuu. Sähkömagneetti 

kuitenkin lämpenee käytössä ja siksi työkierto on suunniteltava niin, ettei lämpö nouse 

liikaa. (kuivanen 1999: 64.) 

Erikoistarraimet 

Erikoistarraimet pohjautuvat esimerkiksi tartuntaelimen mukautumiseen tai laajentumi-

seen tarttuvan kappaleen ympärille. Kappaleeseen tarttuu lamelli tai toisenlainen me-

kaanisesti muotoutuva osa. Muotoutuva osa voi perustua magneettipulveriin, jota voi-

daan säätää sähkömagneetilla tai granulaattiin, jota muutetaan paineen avulla. Saadak-

seen tartuntavoimaa voidaan käyttää myös jotain adheesiomekanismia, kuten liimaa. 

(Kuivanen 1999: 64.) 
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Vakiotarraimet 

Robottien valmistajilla on usein tuotevalikoimissa erilaisia standarditarraimia tai niiden 

osia, joista voi helposti tehdä ja muokata sellaisen tarraimen, kun haluaa. Markkinoilla 

on myös robottitarraimien valmistajia. Usein tarrain rakennetaan kuitenkin sovelluskoh-

taisesti, yksinkertaisimmillaan niin, että vakiotarraimeen muotoillaan uudet tartuntapin-

nat. (Kuivanen 1999: 64.) 

 

 

 

 

 


