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1

JOHDANTO

Työn toimeksiantajana toimi Steelcomp Vaasa Oy. Steelcomp Vaasa Oy on vahva
toimija metallin alihankintateollisuudessa Vaasan talousalueella. Steelcomp Vaasa
Oy on monipuolinen metallin alihankintayritys, jonka toimialueeseen kuuluu laserleikkausta, särmäystä, hitsausta, kokoonpanoa ja koneistusta. Tämä työ rajataan
Abloy-soluun, jossa vuosivolyymit ovat määrällisesti suuria ja tämän vuoksi haluttiin kartoittaa eri automaatio tai robotisoinnin mahdollisuuksista tuotannossa.
Tavoitteena on löytää ja tuoda yritykselle esille varteenotettavia variaatioita eri
automaatio ja robotisoinnin mahdollisuuksista.
Tässä työssä kartoitettiin laitetoimittajilta eri vaihtoehtoja, jolla Abloy-solun voisi
automatisoida tai robotisoida. Tavoitteena on saada toimiva ja edullinen kokonaispaketti, joka palvelee varsinkin tämän hetkistä konekantaa, mutta myöskin
laajennettavuutta yrityksen muissa toimissa. Laitetoimittajilta saatujen tarjousten
perusteella voidaan poimia painoarvoilla eri tyyppisiin layout-suunnitelmiin. Tuotantosolun laitteet voidaan sijoittaa robotisoinnin kannalta edulliseen paikkaan,
joka havainnollistetaan Visual Components, Siemens 12.0 3D ja ZWCad 2D ohjelmistoilla.
Eri toimittajilta saatujen tarjousten perusteella selviää robottisolun hinnat ja niiden
toiminnallisuus eri mallien kesken. Hyötyarvomatriisia apuna käyttäen tarjoukset
arvoitetaan

paremmuusjärjestykseen.

Tämän

lisäksi

tehtiin

uusi

layout-

suunnitelma, jossa robotisointi olisi mahdollista ottaa käyttöön. Layoutsuunnittelulle pohjana toimii Abloy-solu.
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2

STEELCOMP GROUP OY

Steelcomp Group Oy konsernin muodostavat Kauhavalla toimiva Steelcomp Oy
ja Vaasassa toimiva Steelcomp Vaasa Oy. Steelcomp Group Oy on perustettu
vuonna 2009 ja pääasiallinen toimiala on Metallin alihankintateollisuus. Yhtiön
toimitusjohtaja toimii Kimmo Niska. /1/.
2.1 Steelcomp Vaasa Oy
Steelcomp Vaasa Oy on perustettu vuonna 2015 ja pääasiallinen toimiala on konepajateollisuus ja metallityöt (Kuva 1.). Steelcomp Vaasa Oy on monipuolinen
metallin alihankintayritys, jonka toimialueeseen kuuluu laserleikkausta, särmäystä, hitsausta, kokoonpanoa ja koneistusta. Steelcomp Vaasa Oy liikevaihto vuonna
2019 oli n. 9.3 milj. euroa ja työntekijöitä on n. 75. /2/.

Kuva 1. Steelcomp Vaasa Oy. /1/
2.2 Steelcomp Oy
Steelcomp Oy on perustettu vuonna 2016 ja pääasiallinen toimiala on konepajateollisuus ja metallityöt. Steelcomp Oy on metallin alihankintayritys, jonka pääpaino on ohutlevyteollisuudessa. Steelcomp Oy liikevaihto vuonna 2019 oli n. 6.1
milj. euroa ja työntekijöitä on n. 25. /3/.
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3

AUTOMAATIO

Automaatiolla tarkoitetaan yleisesti toimintaa, joka tapahtuu ilman ihmisen suoranaista vaikutusta. Yleismuodossa automaattisella tarkoitetaan itsestään, ilman ohjausta tapahtuvaa toimintaa. Tekniikan yhteydessä puhutaan mittaus- ja säätötekniikasta, logiikkaohjauksista, servotekniikasta ja instrumenttitekniikasta. Tekniikassa automatisointi liittyy jatkovaiheena mekanisointiin, jolla toiminnat suoritetaan koneellisesti apuvälineitä käyttäen. /23/.
Teollisen vallankumouksen johdosta automaation tarve lähti kasvuun 1700luvulla. Joseph Marie Jacquard (1752 – 1834) oli ranskalainen keksijä. Hän keksi
kutomakoneen, jonka toimintaa ohjasivat reikäkortit erilaisten kuvioiden tuottamiseksi. Jacquardin kehittämä kutomakone sai aikaiseksi tuottavuuden vallankumouksen alalla. Kutomakoneella on ollut merkittävä vaikutus tietokoneiden ja tietokoneohjelmoinnin kehitykseen. /25/.
3.1 Teollisuusautomaatio
Teollisuusautomaatiossa tietokoneita käytetään koneiden ja tuotantoprosessien
ohjaamiseen. Teollisuusautomaatio on kehittyneempi aste mekanisoinnista, josta
mahdollisesti tunnetuin automaation alue on teollisuusrobotiikka (Kuva 2.). Automaation hyötyjä ovat mm. toistettavuus, kasvanut tuotanto sekä tarkempi laadunvalvonta. Haittapuoliin on laskettavissa suhteellisen korkeat hankintakustannukset ja suuri riippuvuus kunnossapidosta. /8/.

Kuva 2. Fiat Chrysler Automobilen autotehdas. /26/
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3.2 Koneautomaatio
Koneautomaatiosta ohella puhutaan mekatroniikasta, jolla tarkoitetaan mekaanisia
laitekokonaisuuksien varustamista elektronisella ohjausjärjestelmällä. /8/. FMS
valmistusjärjestelmät tulivat markkinoille 1980-luvulla, jolla oli merkittävä vaikutus läpimenoaikaan ja valmistusajat lyhenivät radikaalisti. FMS (Flexible ManuFacturing System) tarkoittaa joustavaa valmistusmenetelmää, joka muodostuu automaattisen varaston ympärille sijoitetuista työstökoneista (Kuva 3.). /20/.

Kuva 3. Prima Power Night Train FMS -tuotantojärjestelmä. /21/
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4

ROBOTIIKKA TEOLLISUUDESSA

4.1 Johdanto
Robotiikalla on todellista potentiaalia luoda työpaikkoja, parantaa vanhenevan
väestön elämänlaatua, tuottavuutta sekä turvallisuutta. Robotiikka on muodostunut tärkeäksi tuottavuuden tekijäksi teollisuudenalalla. Vastoin yleistä käsitystä
siitä, että robotiikka veisi työpaikkoja, asiaa voi tarkastella kuinka robotisaatio
mahdollistaa kilpailukykyisen ja laadukkaan tuotannon. Kaikkeen kehitykseen ja
kasvuun liittyy luovan tuhon elementtejä. Omaksumalla robotiikka ja muita uusia
teknologioita, se luo kestävän pohjan kehitykselle ja kilpailukyvylle. Robotiikka
on monitekninen alue, joka tarjoaa mahdollisuuksia sekä olemassa olevalle teollisuudelle että uusille innovaatioille. /5/.
Teollisuusrobotti voidaan määritellä toimilaitteiden ohjelmointitavan, käyttötarkoituksen ja nivelrakenteen perusteella monella tavalla. Robotti määritellään seuraavasti: ”Teollisuusrobotti on ohjelmoitava monitoimilaite, joka on suunniteltu
sekä käsittelemään että kuljettamaan osia tai työkaluja ja tarkoitettu muunneltavine, ohjelmoitavine ratoineen erilaisiin tuotantotehtäviin”. Pelkkää toimikäsivartta,
joka lastaa ja purkaa konetta ei vielä voida kutsua robotiksi, ellei sitä voida ohjelmoida uudelleen toiseen tehtävään. Uudelleen ohjelmoitavuus on olennaista, mutta nykyään aistinohjatuissa robottisovelluksissa uudelleen ohjelmoitavuus ei ole
riittävä ominaisuus. Robotit on saatava muodostettua tuotteista ja ympäristömallista liikeratansa, jota päivitetään prosessia tarkkailevien antureiden avulla. Liikerata voi olla ennalta etukäteen määrittely tai antureiden perusteella liikkeiden aikana luotu. /6/.
Robotti voidaan asetella monella tavalla. Tyypillisesti robotti seisoo omalla kiertyvällä jalustallaan, mutta se voidaan asentaa myös ylösalaisin työpisteelle tai
mahdollisesti työpisteiden välille liikkeen mahdollistavalle lineaariradalle. /8/.
Robotin liike koostuu joukosta vapausasteen tarjoamista mahdollisuuksista. Vapausasteella tarkoitetaan yhtä osaliikettä, jota voidaan ajaa joko riippumattomasti
tai samanaikaisesti yhdessä muiden vapausasteiden kanssa. Vapausasteiden määrä

14
kuvaa robotin liikemahdollisuuksien monipuolisuutta. Mikäli halutaan tarttujan
pitää kappaletta missä tahansa liikealueen pisteessä, tarvitaan vähintään kuusi vapausastetta (niveltä). /8/.
4.2 Historiaa
Sana robotti on peräisin tšekkiläisestä näytelmästä R.U.R. (Rossum’s Universal
Robots) vuodelta 1923. Ensimmäinen teollisuusrobotti syntyi vuonna 1959 ja 60luvulla. GM otti ensimmäisen teollisuusrobotin käyttöön tekemään autotehtaallaan
sisustan erilaisia osia autoihin ja laajensi myöhemmin robottien käyttöä autojen
pistehitsaukseen. Vuonna 1969 kehitettiin tietokone-ohjattu robottikäsi "Stanford
Arm", jossa oli kuusi akselia (Kuva 4.). Ichiro Kato kehitti ensimmäisen "ihmismäisen" robotin WABOTI, joka syntyi 1973. Robotilla oli näkö, sillä pystyi
kommunikoimaan ja sen raajoja pystyi liikuttamaan. Hiroshi Makino kehitti
vuonna 1979 SCARA-robotin, josta tuli laajasti käytetty teollisuusrobotti. Ensimmäisen täysin sähköisen mikroprosessoriohjatun robotin 1970-luvun alussa
kehitti ASEA. /6/.

Kuva 4. Ensimmäinen tietokone-ohjattu robottikäsi "Stanford Arm". /6/
Suomessa robotisointi käynnistyi 1970-luvulla, jolloin pääpaino oli maalausrobotiikassa. Kappaleenkäsittely- ja hitsauskäsittelysovellukset yleistyivät 1980luvulla. Tuolloin robottien kokonaismäärä oli noin 500 kappaletta ja tästä määrästä noin puolet oli hitsaussovelluksissa. 1990-luvun alussa Suomessa oli robotteja
noin 1 000 kpl ja vuosituhannen vaihteessa määrä ylitti jo 3 000 kpl:een rajan.
Suomessa käytössä on noin 4 500 – 5 000 kappaletta riippuen laskentatavasta.
Uusimmissa tilastoissa robotin käyttöikänä pidetään 12 vuotta. Suomessa vuosit-
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tain käyttöönotetut teollisuusrobotit ovat suhteellisen tasaisessa kasvussa (Kuva
5.). /6/.

Kuva 5. Vuosittain käyttöönotetut teollisuusrobotit Suomessa. /13/
4.3 Robottityypit ja rakenteet
4.3.1

Suorakulmaiset robotit

Suorakulmaisten robottien kolme ensimmäistä vapausastetta ovat lineaarisia.
Tyypillisemmin suorakulmaista robottia kutsutaan portaalirobotiksi (Kuva 6.).
Portaalirobotti rakenne on tuettu työalueen nurkista palkeilla. Rakenne mahdollistaa laajat työalueet ja se pystyy käsittelemään suuria kuormia. Tyypillisimmillään
robotin tehtävät tuotannossa kohdistuvat konepalveluun, kokoonpano- ja varastosovelluksiin. Suorakulmaisten robottien kolme ensimmäistä vapausastetta ovat
lineaarisia ja kuorma voi vaihdella muutamasta kilogrammasta tuhansiin. /7/.
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Kuva 6. Portaalirobotti. /7/
4.3.2

Scara-robotit

Scara-robotissa on joustava toimikäsivarsi sekä kolme kiertyvää niveltä, jolla työkalu saadaan oikeaan kohtaan ja kiertymäkulmaan (Kuva 7.). Neljäs vapausaste
on lineaarinen pystyliike ja se on työtason suuntainen. Scara-robotteja käytetään
yleisimmin kuljetinjärjestelmissä ja pienten kappaleiden kokoonpanotehtävissä
elektroniikkateollisuudessa. /7/.

Kuva 7. Scara-robotti. /7/
4.3.3

Rinnakkaisrakenteiset robotit

Rinnakkaisrakenteisessa robotissa liikeakselit on kytketty rinnakkain (Kuva 8.).
Tällöin rakenne tukevoituu, mutta työalue rajoittuu kohtuullisen pieneksi. Rinnakkaisrakenteiset robotit soveltuvat erinomaisesti työstötehtäviin, joissa työstö-
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tehtävät kasvavat suureksi. Rinnakkaisrakenteisia robotteja valmistetaan myös
kevytrakenteisina, jolloin käsittelykyky on pienempi. Kevytrakenteiseksi tehtynä
nämä ovat nopeita ja tarkkoja poiminta- ja kokoonpanorobotteja. Raskasrakenteisesti tehtynä robotit soveltuvat erinomaisesti työstötehtäviin, joissa työstövoimat
kasvavat suureksi. /10/.
Suljetun kinemaattisen rakenteen idea on jakaa tukivoimat, jolloin robotista tulee
kestävä. Eri vapausasteita kytkemällä yhteen ja varioimalla vapausasteiden liikematkoja saada lukuisia erilaisia robotteja. /6/.

Kuva 8. Kevyt ja raskasrakenteinen rinnakkaisrakenteinen robotti. /7/
4.3.4

Kiertyväniveliset robotit

Kiertyvänivelisessä robotissa kaikki vapausasteet ovat kiertyviä (Kuva 9.). Nämä
ovat tavallisimpia robotteja teollisuudessa. Niveliä kutsutaan myös vapausasteiksi.
Vapausasteita voi olla kuusi tai neljä, mutta on myös malleja, joissa on jopa seitsemän vapausastetta. /6/.
Nykyiset teollisuusrobotit perustuvat usein tähän mekaniikkaan, jossa tukivarret
on kytketty peräkkäin. Tämä aiheuttaa sen, että robottien kuormankantokyky on
melko pieni, mutta ulottuvuus suurehko. /6/. Kiertyvänivelisen käsittelykyky vaihtelee 1…2000 kg välillä. Työskentelyalueet ovat puolestaan metristä aina viiteen
metriin saakka. /10/.
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Kuva 9. ABB IRB 140 kiertyvänivelinen robotti. /11/
4.3.5

Yhteistoimintarobotit (Collaborative robots)

Yhteistoimintarobotti soveltuu käytettäväksi työtehtäviin yhdessä ihmisen kanssa
(Kuva 10.). Robotti, joka toimii yhteistyössä ihmisen kanssa, on siinä silloin oltava ominaisuuksia, jotka tekevät työskentelystä turvallista. Tärkeimpiä robotin turvallisuusominaisuuksia ovat voiman mittaus ja muotoilu. Yhteistoimintarobotit
ovat helppoja ja nopeita ohjelmoida. Ne eivät myöskään tarvitse ympärilleen turva-aitaa tai turvaskannereita, eivätkä tarvitse suurta asennustilaa. Yhteistoimintarobotit soveltuvat samojen tehtävien suorittamiseen kuin perinteiset teollisuusrobotit, mutta pienemmällä laitteella ja investoinnilla. /8/.

Kuva 10. ABB:n valmistama yhteistoimintarobotti, YuMi. /12/
4.3.6

Mobiilirobotit

Palvelurobotiikan ja tehdasrobotiikka eroavat merkittävästi toisistaan. Palvelurobotiikassa robotin on liikuttava työkohteiden välillä ja ympäristön olosuhteet vaativat kehittyneitä ohjaus- ja aistijärjestelmiä. Tehdasrobotiikassa yleensä työt liik-
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kuvat ja robotit pysyvät paikallaan. Kun Robotin työalue on kiinteä, silloin myös
ohjauksen rakentaminen helpottuu. /8/.
Mobiilirobotit optimoivat työnkulkua ja vapauttavat henkilökunnan resursseja
mahdollistaen tuotannon tehostamisen sekä laskevat kustannuksia (Kuva 11.).
Mobiilirobotti tunnistaa kulkuväylänsä ja ympäristönsä kehittyneen teknologian
avulla. Lisäksi tehdasympäristöstä voidaan tehdä pohjapiirustus ja luoda sen pohjalta alueen, jossa robotti saa liikkua. Mobiilirobotit on suunniteltu liikkumaan
turvallisesti henkilöstön kanssa ja esteen kohdatessaan robotti pysähtyy ja kiertää
esteen turvallisesti. /14/.

Kuva 11. Robotize-mobiilirobotti. /14/
4.4 Robotin ohjelmointi
Robottien ohjelmointi alkoi sähkömekaanisilla kytkennöillä, joiden avulla saatiin
nivelet liikkumaan päin rajakatkaisijoita. Sittemmin opetettiin käden liikkeitä mukaillen eli johdattamalla jolloin liikeradat saatiin talletettua paikka-antureilta saaduilta tiedoilla. Suurin osa nykyisistä roboteista toiminnan logiikka ja liikeradat
ohjelmoidaan tietokoneohjelmia käyttäen. /8/.
Yksinkertaisimmissa ohjelmissa kuten maalaussovelluksissa, kannattaa käyttää
online-ohjelmointia. Monimutkaisimpien ohjelmien tekemisessä kannattaa kokoonpanosovelluksissa käyttää offline-ohjelmointia. Jos robotista ja työympäristöstä on olemassa kolmiulotteinen tietokonemalli, voidaan ohjelmointi tehdä
muualla kuin varsinaisessa työpisteessä. Etäohjelmoinnin avulla on mahdollista
simuloida työkierrot, eikä tämä toimenpide estä robotin tuotantokäyttöä. /8/.
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4.4.1

Online-ohjelmointi johdattamalla

Robottitekniikan kehittyessä johdattamalla ohjelmoinnin suosio on kasvanut, joka
kuuluu online-ohjelmoinnin piiriin. Tässä ohjelmointitavassa ihminen näyttää tehtävän robotille liikuttamalla sitä kaikkien työssä vaadittavien liikkeiden läpi halutussa järjestyksessä. Kun robottiin on tallennettu liikkeet, pystyy se tämän jälkeen
toistamaan liikesarjat tarkasti. Yhteistoimintaroboteissa johdattamalla ohjelmoinnista on tullut kehittynein, nopein ja helpoin tapa ohjelmoida robotteja (Kuva
12.). /16/.

Kuva 12. Universal Robots -yhteistyörobotti. /15/
4.4.2

Online-ohjelmointi opettamalla

Tässä ohjelmointimenetelmässä ohjelmoija ohjaa robottia käsissä pidettävällä
opetusyksiköllä. Opetusyksikön avulla ohjelmoija opettaa robotille liikesarjat vaiheesta toiseen ja järjestyksen. Tästä muodostuu tallennettu ohjelma robotille, jota
robotti toistaa täsmällisesti. Opetusohjelmointia sovelletaan tavallisesti teollisuusroboteissa esimerkiksi autoteollisuudessa, jossa pistehitsataan autokoreja. /16/.
4.4.3

Etäohjelmointi (offline)

Offline-ohjelmointia kutsutaan myös mallipohjaiseksi etäohjelmoinniksi, jossa
ohjelma suunnitellaan, koodataan ja testataan ennen kuin se asennetaan robottiin.
Robottien määrän kasvaessa kehitetään helpompia ja yleiskäyttöisempiä ohjelmointimenetelmiä. Esimerkiksi Robot Studio, joka on ABB:n robottien etäohjel-
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mointiin ja simulointiin tarkoitettu ohjelmisto (Kuva 13.). Simulaattorin tarkoitus
on tuottaa ohjelmoijalle kolmiulotteisen version robotista ja tapahtumista. Tässä
tavassa pystytään ennakolta todentamaan ongelmatilanteet ja korjaamaan virheet
ennen kuin ohjelma ladataan robottiin. /16/.

Kuva 13. Robot Studio -ohjelmisto. /17/
4.5 Robottitarraimet ja työkalut

Kuva 14. Esimerkkejä tarraimista. /31/
Robotissa olevalla työkalulla tarkoitetaan mekaanista osaa, jota robotti siirtää
asemasta toiseen. Tavallisin robotin työkaluista on tarrain, jonka avulla robotti
tarttuu siirrettäviin kappaleisiin. Toiseksi yleisimmät on työkalut, jotka osallistuvat johonkin prosessiin mm. liimapistooli, maalausruisku tai hitsauspistooli. Yleisimmät tartunta- ja tarraintyyppejä ovat mekaaniset tarraimet, magneettitarraimet

22
ja alipaineeseen perustuva tarraimet. Tarraimen suunnittelu on yksi tärkeimpiä
tehtäviä suunniteltaessa robottisolua. /18/.
4.5.1

Mekaaniset tarraimet

Mekaaniset tarttujat ovat edullisia ja luotettavia. Käytön edellytys on, että ne ovat
tartuttavan kappaleen muotoon sopivat ja niin ettei tarttuja aiheuta vahinkoa. Mekaanisia tarttujia käytettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei tarttuja naarmuta jo työstettyjä pintoja. Yleisesti tartuntapinnat on päällystetty joustavalla ja
suuren kitkakertoimen omaavalla materiaalilla. /18/.
4.5.2

Magneettitarraimet

Magneettitarraimia voidaan käyttää vain magneettisille aineille. Työkappaleessa
on oltava riittävän suuri tasainen tartuntapinta ja jokainen ilmarako heikentää nopeasti magneetin tartuntavoimaa. Magneetissa oleva nostovoima on riippuvainen
työkappaleen materiaalista. Työkappaleeseen tartunta on nopeaa, mutta jäännösmagnetismi hidastaa kappaleen irrotusta. Magneettikentän suuntaa voidaan vaihtaa sähkömagneetilla, jolloin irrotus nopeutuu. /18/.
4.5.3

Alipainetarraimet

Alipaineeseen perustuvia tarraimia on käytössä sovelluksissa, joissa esimerkiksi
mekaanisen tarraimen käyttö ei ole mahdollista tai olisi hankalaa kappaleen muodon takia. Alipainetarraimissa kiinnipitovoima saadaan aikaiseksi kehittämällä
imukuppiin alipaine, joka kehitetään joko ejektoriperiaatteella tai alipainepumpulla. Imutartunnassa kumiset tai muoviset materiaalit eivät helposti tartuta kappaletta ja tartuntavoiman lisäys saada aikaiseksi lisäämällä imukuppien määrää. Imukuppitarraimen etuihin kuuluu sen yksinkertainen ja luotettava rakenne. /18/.
4.5.4

Prosessiin osallistuvat työkalut

Robottia voidaan käyttää myös sovelluksissa, joissa tartuntaelin on korvattava
työkalulla. Tällaisia ovat esim. kappaletavaran hionta, ruiskumaalausovellukset ja
autoteollisuudessa hitsaussovellukset. Hitsaus asettaa suuret vaatimukset robotin
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liikkeelle, erityisesti asemoinnille ja liikkeen tasaisuudelle. Hitsaustyökaluun voidaan liittää railonseurantaan aistielimiä, jolloin ohjelmallisesti ei tarvitse syöttää
hitsattavan sauman muotoa. /19/.
4.6 Teollisuusrobotin koordinaatistot
Koordinaatiston tehtävä on siirtää robotin tarttujaa tai työkalua hallitusti. Yleisesti
käytössä ovat suorakulmaiset ortonormeeratut oikeakätiset koordinaatistot. Teollisuusrobottien työalueen avaruus hallitaan koordinaatistoilla. Maailmankoordinaatisto tarkoitetaan robotin ulkopuolista työskentely-ympäristöä, kun robottiin ollaan
liitetty esim. kuljettimia. Työkalukoordinaatisto on suorakulmainen koordinaatisto, joka sidotaan työkalumäärityksillä haluttuun kohtaan työkalua. Työkalukoordinaatistolla määritetään myös työkalun asento. Peruskoordinaatisto on robotin
jalkaan sidottu koordinaatisto ja on käyttökelpoinen siirrettäessä robottia paikasta
toiseen. /18/.
4.7 Teollisuusrobotin tarkkuus
Robottien sovelluskohteissa robotin tarkkuus on olennainen tekijä. Nykyaikaisen
robotin kappaleenkäsittelykyky vaihtelee aina alle 1 kg:n painoisten kappaleiden
käsittelystä aina useiden tuhansien kilogrammojen käsittelyyn. /8/. Rakenteesta
riippumatta lähes kaikkien robottien tarkkuus yltää ±1 mm, mutta esimerkiksi kokoonpanorobotilla, jolta vaaditaan parempaa asemointitarkkuutta voi olla +005…0.1. /6/.
4.8 Robotin ulkoiset aistijärjestelmät
Konenäköjärjestelmä ovat tietokoneohjelmistoilla ja kameratekniikalla toteutettua
kappaleen- ja hahmontunnistusta. Konenäköjärjestelmien hyödyt ja mahdollisuudet automaatiossa ja robotiikassa on tunnistettu jo pitkään. Ensimmäiset näköjärjestelmät tulivat robotiikkaan 80-luvulla. Sen aikaiset sovellukset liittyivät lähinnä
kappaleen asennon tunnistamiseen ja tietokoneiden pieni laskentateho asetti suuria
haasteita. Tietokoneiden nopea kehitys laskentatehoissa mahdollisti edullisten konenäkökameroiden toteuttamisen. /18/.
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Konenäköä tarvitaan silloin, kun perinteinen anturointi ei ole enää riittävä tai kun
tulee tarve minimoida mekaanisten kiinnittimien ja paikoittimien tarve. Robottisovelluksessa tunnistetaan konenäköjärjestelmän avulla kohteen asento ja sijainti
värin, muodon, tunnisteiden, koon tai tekstin perusteella. Työkohde voidaan myös
mitata, jonka mukaan robotti muuttaa liikeohjelmaa. Valaistuksen suunnittelu ja
hyvä toteutus on yksi tärkeä osa luetettavasti toimivaa konenäköjärjestelmää. Perussääntönä pidetään sitä, että valaistuksen merkitys järjestelmästä on 50 %. Valaistuksen tulee kattaa koko kuvausalueen. Valaistuksen tulee olla riittävä ja levittyä tasaisesti. Valaistus voidaan toteuttaa loisteputkilla tai mahdollisesti kameran
omilla valaisimilla. /18/.
Konenäköjärjestelmien tehtävät robottisovelluksissa voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
•

Kappaleen tai kohteen sijainnin määrittäminen.

•

Luokittelu eli kohteen luokittelu tai tunnistus laadun, muodon, värin, tunnisteiden, koon tai työkappaleessa olevan tekstin perusteella.

•

Työkohteen mittaus robotin ohjelman muokkaamiseksi tai luomiseksi. /18/

Kuva 15. Teollisuuteen tarkoitettu Gognex-konenäkökamera. /30/
4.9 Turvallisuus
4.9.1

Robottien vaaratekijät

Robotti on usein suurikokoinen, nopea ja voimakas laite, minkä vuoksi se myös
vaarallinen laite. Robotissa oleva työkalun nopeus voi olla noin 3 m/s. Robot-
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tiympäristö on myös altis ohjelmistovirheille ja nämä virheet voivat aiheuttaa työturvallisuusriskin. Ohjelmistojen virheisiin voi olla hankala varautua, koska sen
olemassaoloa ei tunnisteta vasta kun se esiintyy. Etäohjelmointi verkkoyhteyksien
kautta voi liittyä tietoturvavaara, kuten hakkereiden tunkeutuminen ohjausjärjestelmään. Tietoliikenneyhteyksien kuormittuminen voi aiheuttaa ennalta arvaamattomia virhetoimintoja. /8/.
Robottiympäristössä olevat vaarantekijät:
•

Ennalta arvaamattomat liikkeet.

•

Häiriötilanteiden selvittäminen robotin työalueella.

•

Työkappaleiden irtoaminen tai sinkoutuminen robotin tarttujasta.

•

Isku- tai puristumisvaara. /8/.

4.9.2

Turvalaitteet

Robottisolun turvallisuutta voidaan lisätä koulutuksen ja tietämyksen lisäksi myös
laitetekniikalla. Lähtökohtaisesti turvallisuutta lisäävän laitteiston tehtävä on ihmisen pääsy robotin vaara-alueelle ja pysäyttää robotin toimintaa, kun turvalaitteissa on hälytyksen päällä. /19/.
Robottisolun turvalaitteet voidaan jakaa seuraavasti:
•

Liikkuvat erottavat suojalaitteet, esimerkiksi saranoilla ja liukukiskoilla
liikkuvat ovet.

•

Kiinteät turvalaitteet, esimerkiksi turva-aidat.

•

Ei-erottavat suojalaitteet, jotka eivät estä suoja-alueelle pääsyä. Eierottavan suojalaitteen aktivoiduttua, se katkaisee vaaraa aiheuttavan liikkeen. Yleisimmät voivat olla valoverhot, skannerit, turvamatot, kaksinkäsinkäyttölaitteet. /8/

4.9.3

Standardit

Robotteja koskeva standardi ISO 10218-1:2006 sisältää robottien valmistukseen
liittyviä asioita kuten: Pysäytystoiminnot, käsiohjain, käsinohjaus alennetulla no-

26
peudella, käyttöohjeet ja merkinnät. Riskikartoituksessa sovelletaan teknistä raporttia ISO/TR 14121-2:2007 ja koneiden riskikartoitusta ISO12100:2010. Suunniteltaessa robottiasemaa täytyy varmistua siitä, että kaikki laitteet ja koneet ovat
direktiivin mukaisia. Robotteja koskeva konedirektiivi on 2006/42/ EY. /6/.
Direktiivin tärkeimmät asiakohdat:
•

Tekninen rakenneluettelo.

•

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely.

•

Järjestelmien riskien arviointi sen dokumentointi.

•

Merkinnät: CE-merkintä.

•

Käyttöohjeet. /6/.
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5

ROBOTTIJÄRJESTELMÄN HANKINTA

Kun tavoitellaan entistä pienempiä sarjoja tai eräkokoja, vaaditaan laitteistoilta
joustavuutta ja mukautumiskykyä. Vaikka robottijärjestelmien hankintaan saattaa
vaikuttaa monia eri syitä, on sen kuitenkin perustuttava todelliseen tuotannon tarpeeseen. Aloitettaessa tuotannon robotisointia on hyvä tutustua olemassa oleviin
järjestelmiin. Tutustumiskäynnit auttavat luomaan näkemyksen toteutuneista robotisoinneista ja niiden käyttökokemuksista. Todellista käyttökokemusta ja osaamista robotti-investoinnista saadaan, kun omassa yrityksessä toteutetaan pilottihanke. Robotti-investoinnin onnistunut läpivienti sekä tuottava ja tehokas käyttö
edellyttävät yrityksessä koulutusta, asenteiden muutosta ja kasvamista. /18/.
Tärkeimpiä syitä robotisointihankintaan on ollut:
•

Tuotannon rationalisointi.

•

Työympäristön laadun parantaminen.

•

Tuotannon kasvun aiheuttamat vaatimukset.

•

Laatuvaatimusten kiristyminen. /19/.

Robotisoinnin kannattavuus on selvitettävä kustannus- ja investointilaskelmilla.
Robotisointiin investoimisen kannattavaksi tekee yhä kasvavat työvoimakustannukset. /6/.
5.1 Robotisointiprojektin kustannukset
Hankittaessa robotteja kannattaa pitää mielessä, että yksittäisen robotin hinta suuressa järjestelmässä on suhteellisen pieni (Kuva 16.). Esimerkiksi kuljettimien,
ohjelmistojen ja suunnittelun kustannukset voivat olla huomattavasti suuremmat.
/6/.
Kustannukset voidaan jakaa sekä käytön aiheuttamiin että investointivaiheen kustannuksiin. Suunnittelukustannukset sekä laitteiston asennus ja käyttöönotto voidaan laskea investointivaiheen kustannuksiin. Ohjelmistot ja robotteihin tehtävät
ohjelmistomuutokset voidaan laskea laitteistokustannuksiin laitteiden lisäksi. Pelkän robotin osuus kustannuksista on tyypillisesti 20 %. /18/.
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Kuva 16. Robottijärjestelmän kustannusrakenne. /18/
5.2 Robotisoinnin suunnittelu
Robotisointijärjestelmän hankinta jakautuu neljään osaan. Lähtötilanteen analysoinnilla kartoitetaan tarkasti manuaaliset työvaiheet. Esisuunnitelmavaiheessa
kartoitetaan tarve ja sen perusteella laaditaan suuntaviivat hankittavalle kalustolle.
Hankintavaiheessa keskiössä on järjestelmän toimintojen suunnittelu sekä tehdään
tarvittavat valmistuspiirustukset. Asennus- ja käyttöönottovaiheessa järjestelmä
asennetaan paikalleen, jonka jälkeen ohjelmoidaan robotti. Robotisoinnin huolellinen esisuunnittelu on tärkeä tekijä projektin onnistumiselle. Alkusuunnittelun
perusteella tehdään päätös siitä, mihinkä suuntaan työkohdetta tullaan kehittämään. /18/.
5.2.1

Lähtötilanteen analysointi

Lähtötilanteen, koneellisen- tai manuaalisen tuotantovaiheen tarkka analysointi on
ensimmäinen vaihe robotisoinnissa. /18/.
Lähtötilanne:
•

Kappaleiden tila.
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•

Kappaleen siirrot.

•

Kappaleen sijoittelu.

•

Työvaiheen looginen eteneminen.

•

Liittymät muihin tuotantoympäristöihin.

•

Miehitys.

•

Ympäristöolosuhteet. /18/.

5.2.2

Esisuunnittelu

•

Laaditaan toiminnallinen layout.

•

Syöttö- ja käsittelylaitteiden vaatimukset.

•

Kartoitetaan laitevaatimukset, jotka tuotanto ja tuotteet asettavat.

•

Kustannuslaskennan avulla asetetaan paremmuusjärjestykseen eri variaatioilla. /18/.

5.2.3

Robotin ja oheislaitteiden suunnittelu

Robotin käytön ja oheislaitteiden suunnittelussa tarkennetaan lähtötilanteen tietoja. /18/.
•

Layoutin lopullinen päivitys.

•

Joustava ja varma kiinnitystekniikka.

•

Turvajärjestelmä.

•

Kunnossapito ja huolto.

•

Laitteiden yhteensopivuus.

•

Lämpötilojen minimaalinen vaihtelu (paikoitusvirheet).

•

Tuotanto- ja oheislaitteiden suunnittelu.

•

Virta- ja jännitevaihteluiden eliminointi. /18/.

5.2.4

Toteutus

•

Järjestelmän ja komponenttien tilaus.

•

Aikataulun laadinta.

•

Asennukset.
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•

Koeajo.

•

Koulutus.

•

Käyttöönotto ja dokumentointi. /18/.

5.3 Robottijärjestelmän hankinta ja vastuut
Robottijärjestelmä voidaan hankkia ja jakaa vastuu hankkijan ja laitetoimittajan
kesken kolmella eri tavalla. /18/.
•

Ulkopuolinen yritys toimittaa koko robottijärjestelmän avaimet käteenperiaatteella.

•

Yritys hankki järjestelmän ja ulkopuolinen yritys testaa ja asentaa robottijärjestelmän.

•
5.3.1

Yritys itse hankki ja asentaa robottijärjestelmän. /18/.
Avaimet käteen -toimitus

Kokonaistoimituksessa on selkeä vastuunjako ja vaatimukset helppo määritellä
toimitussopimuksessa. Sopimuksessa olevat sanktiot eivät takaa investoinnin onnitumista. Tämä on nopein ja riskittömämpi tapa saada yritykselle toimiva järjestelmä tuotantokäyttöön. Ongelmana on robottisolun edelleen kehittäminen, koska
yrityksellä itsellään ei ole tietotaitoa. Usein ongelmana kokonaistoimituksissa on
usein toimittajan suppea tietämys tilaajan prosessitekniikasta, joka on järjestelmän
käytön kehitystyössä ja optimoinnissa välttämätöntä. /18/.
Pelkkien robottien myynti ilman asiantuntevaa jälkimarkkinointia sekä myynnintukea on lyhytnäköistä. Kokonaisvastuullista järjestelmätoimittajaa olisi saatava
tulevaisuudessa komponenttitoimittajan sijaan. Tämä mahdollistaisi toimilaitteiden ja komponenttien väliset rajapintojen saumattoman käyttöönoton, jotka ovat
välillä hankalia ja käyttäjän kannalta aikaa vieviä. Robottien määrän kasvaessa ne
muodostuvat vikaantuessaan kriittisiksi tekijöiksi tuotannossa. Tällöin asiantunteva huolto-organisaatio on robottisovellusten myyjän parhaita myyntiargumentteja
ja yritysten robottisovellusten toimivuuden ehto. /6/.
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5.3.2

Osatoimitus

Toisena vaihtoehtona on hankkia itse robotti oheislaitteineen ja järjestelmän asennustyö ja käyttöönotto annetaan ulkopuolisen tehtäväksi. Hankittaessa käytettyjä
robotteja tämä vaihtoehto tulee usein eteen. Edullisia hankintakanavia tulos on
usein hyvä ja usein pk-yritysten käyttämä malli. /18/.
5.3.3

Yrityksen robotisointiprojekti

Robotisoinnin suunnittelu ja toteutus vaatii yritys- ja sovelluskohtaista räätälöintiä. Yrityskohtaista räätälöintiä tehdessä usein valmiita toimivia ja valmiita on vähän tarjolla. Tällä tavoin tehty robotisointihanke melkoinen riski, mutta etuna on
kasvattaa kaikkien mukana olevien osaamista ja tietotaitoa. Panostamalla henkilöstön koulutukseen saavutetaan järjestelmän ja jatkokehittelyn kannalta paras
lopputulos. /18/.
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6

TUOTANNON LAYOUT

Tuotannon layoutilla tarkoitetaan sitä, miten tuotantotila on järjestetty. Tämä pitää
sisällään miten laitteet, työpisteet, kulkureitit, varastot ja muut tarvittavat asiat on
sijoitettu tehtaaseen. Layoutille on suuri merkitys tuotannon sujuvuuden ja tehokkuuden kannalta. Layoutsuunnittelu ja niiden päätökset ovat tärkeässä roolissa
tuotannon sujuvuuden kannalta. Layouttyypit voidaan jakaa prosessilähtöisiin ja
tuotelähtöisiin layoutteihin. Tässä opinnäytetyössä solulayout tukisi parhaiten tuotantoa. /4/.
Hyvän tuotannon layout tunnusmerkkejä ovat:
•

Turvallinen työntekijöille ja mahdollisille vierailijoille.

•

Materiaalivirta on mahdollisimman tehokas: materiaaleja ja tuotteita ei
kuljetella pitkiä matkoja eikä eikä edestakaisin. Usein suora tai U:n muotoinen päämateriaalivirta on tehokas.

•

Hyödyntää käytettävissä olevan tilan tehokkaasti.

•

Minimoi työntekijöiden turhan liikkeen.

•

Auttaa tuottamaan hyvää laatua.

•

Minimoi tuotteen läpimenoajan. /4/.

6.1 Prosessilähtöinen layout
Prosessilähtöisessä eli funktionaalisissa layouteissa samat toiminnot on ryhmitelty
yhteen: Esimerkiksi sorvaus, hitsaus, kokoonpano ja pakkaus ovat omia itsenäisiä
osastojaan (Kuva 17.). Tämän mallinen layout mahdollistaa laajan erilaisen tuotekirjon, mutta vaatii paljon ohjausta koska materiaalivirrat ovat monimutkaiset ja
tästä syystä läpimenoajat ovat usein pitkiä. /4/.
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Kuva 17. Funktionaalinen layout. /4/
6.2 Tuotelähtöiset layoutit
Tuotelähtöinen layout on suunniteltu lähtökohtaisesti päätuotteiden luonnollisen
valmistusjärjestyksen mukaan (Kuva 18.). Usein pienivolyymiseen tuotantoon
sopiva ratkaisu on usein solutuotanto, jossa yksi solu sisältää tuotteen tai puolivalmisteen tekemiseen vaaditut toiminnot. /4/.

Kuva 18. Solulayout. /4/
Tuotantolinja on myös tuotelähtöinen layout (Kuva 19.). Tuotantolinja voi olla
mahdollisesti pakkotahtinen kuten esimerkiksi autotehdas tai vapaatahtinen, jossa
tuotanto järjestetty linjamaisesti mutta materiaalin siirtyminen työpisteestä toiseen
ei ole pakkotahtisia. Pakkotahtinen linja soveltuu suurivolyymisille tuotteille ja
tällöin linja on mahdollista kehittää valmistuksen kannalta hyvin tehokkaaksi. Se
usein räätälöity tietyille tuotteille ja näin ollen usein joustamaton muutoksille.
Vapaatahtinen linja vastaavasti sallii suuremman vaihtelun tuotteissa. /4/.
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Kuva 19. Tuotantolinja. /4/
Tuotanto voidaan myös organisoida linja tapaan joustavammaksi, virtautetuksi
tuotannoksi (Kuva 20.). Tämä malli sallii kiinteää linjaa suuremman vaihtelun
tuotteissa ja lisää joustavuutta tilanteissa, jossa tuotevalikoima on pienehkö ja volyymit pieniä. /4/.
6.3 Virtautettu layout

Kuva 20. Virtautettu layout. /4/
Käytännössä tuotanto voi olla myös yhdistelmä eri layout-tyyppejä, varsinkin jos
tuotanto on monivaiheinen. Esimerkkinä tästä on solutuotanto ja/tai funktionaalinen tuotanto komponenteille ja niiden kokoonpano tuotantolinjalla. /4/.
Käytännössä layoutia kehitettäessä hyvä lähtökohta on piirtää auki tuotannon nykyiset materiaalivirrat. Tietokoneavusteinen kolmiulotteinen simulointi tuo helposti lisäymmärrystä layout toimivuuteen. Nykyään on hyvin tarjolla laitevalmistajilta saatavia STEP-tiedostoja, jotka on helpohkosti tuotu esim. Visual Components -ohjelmistoon. /4/.
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7

NYKYTILANNE

7.1 Tuotteet
Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena kartoittaa Abloy-solun robotiikan mahdollisuus. Tarkoituksena on tehdä omien vaihtoehtojen tuomisten lisäksi myös
johtavilta robottitoimittajilta eri variaatioita. Tuotteita mitä lähdetään kartoittamaan ovat Tuote1 ja Tuote2, jotka ovat tällä hetkellä suurempi volyymisia tuotteita, joita Steelcomp Vaasa Oy tällä hetkellä valmistaa alihankintana. Tuotteesta1 ja
Tuotteesta2 löytyy lukematon määrä eri variaatioita. Lähinnä eri mallien erona on
esimerkiksi eri mitat, muotoilu tai kierteet, mutta periaate pysyy samana. Tässä
opinnäytetyössä lähdetään tutkimaan sekä Tuotetta1 ja Tuotetta2, jotka ovat yrityksen suurivolyymisiä nimikkeitä. Tämä luo perustan robotisoinnille ja on mahdollisesti pienillä ohjelmanmuutoksilla räätälöitävissä muihin malleihin.
7.2 Työvaiheet
Tässä kuvattuna kaikki eri työvaiheiden sisällöt. Esittelyssä koko prosessi vaiheittain kuvattuna (Kuva 21.).

Ohjelmointi

CombiLaser

•Nestaaminen tarkoittaa leikattavien kappaleiden sijoittaminen
levyarkille tavalla joka mahdollistaisi tehokkaan levyn käytön ja
niin että olisi mahdollisimman suuri hyötyprosentti.

•Combikoneella tarkoitetaan levytyökonetta, jossa on
yhdistettynä sekä laser- että mekaaninen työstö.

Täryrumpu
hionta

•Täryrumpuhionnan pääasiallinen tehtävä on poistaa
laserleikkauksesta syntynyt kuona-aines ja samalla pyöristää
kappaleen reunoja ettei niissä olisi teräviä kulmia.

Koneistus

•Koneistuksen pääasiallinen tehtävä tässä yhteydessä on tehdä
tarvittavat viisteet ja upotukset.
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Hionta

Pesu

Niittaus

•Tavoitteena on saada aikaan pinnanlaatu mikä jäljittelee
harjattua rosteria.

•Pesuvaiheessa poistetaan kevyt suojarasva, joka on kappaleissa.

•Työvaiheessa tehdään koneellinen niittaus.

Kuva 21. Prosessin työvaiheet.
7.3 Nykyinen layout
Seuraavassa päivitetty layout vastaamaan nykyistä pohjaratkaisua. Päivitetty
layout toimii tukena suunniteltaessa eri variaatioita layoutista. Toteutettu mittaamalla laitteiden sijainnit etäisyysmittaria ja rullamittaa apuna käyttäen. Tämän
jälkeen tuotu mitatut tulokset 2D -mallipohjaan mallinnuksineen (Kuva 22.). Tässä kuvattuna visuaalisesti Tuote1:sen ja Tuote2:sen virtausta tuotannossa. Voidaan todeta, että Tuote2:sen virtaus tekee edestakaista liikettä. Tuote1:sen virtaus
melko suoraviivaista. Edestakaista liikettä tulisi välttää, mikäli se on tilan puolesta
mahdollista toteuttaa. Tuleva layoutsuunnitelma tulisi olla mahdollisimman suoraviivainen.

Kuva 22. Nykyinen layout.
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8

ROBOTISOINTI TARJOUKSET

Robottisoinnista tarjouspyyntöjä toimitettu yhteensä 11 kpl eri laitetoimittajille.
Robotisoinnin tarjoajia kävi neljä paikan päällä tutustumassa robotisoinnin toteutettavaan ympäristöön. Muiden robotisoinnin tarjoajien (8 kpl) kanssa käytiin
Teams-videopuhelupalaverit vallitsevan tilanteen (COVID-19) vuoksi. Tämän
tyyppisen projektin tarjoajat käyvät mielellään asiakkaan luona, että saavat tarkan
mielikuvan robotisoitavasta ympäristöstä. Tästä syystä käytin tiedon välittämiseen
valokuvia ja videoita eri työvaiheista, jotta robotisoinnin tarjoajille tulisi tässä
vaiheessa mahdollisimman selkeä kuva nykytilanteesta. Tähän päivään mennessä
oli ehtinyt tulla 4 kpl kolmelta eri toimittajalta hyvin eri tyyppisiä tarjouksia. Valitut tuotteet antavat mahdollisuuden työvaiheiden robotisointiin ja tekee vertailun
melko haasteelliseksi. Tarkoitus oli lähtökohtaisesti lähteä kartoittamaan eri työvaiheiden robotisoinnin mahdollisuudet ja niitä laajasti myös tuli.
8.1 Tarjous 1
Tässä tarjouksessa on kattavasti eriteltynä vaiheittain molempien pyydettyjen
tuotteiden osalta robotisoinnin vaiheet. Projekti on esiteltynä toteutettavaksi neljässä osassa, jotka ovat määrittely, suunnittelu, hankinnat, integrointi ja toimitus.
Esiteltynä alustava sisältö koskien Tuotteen1 käsittelyratkaisun ja Tuotteen2 käsittelyratkaisun. Kattava paketti, kun ottaa huomioon, että tarjouksen tekijä ei käynyt
tutustumassa robotisoitavaan kohteeseen paikan päällä vaan tarjous pohjautuu
sähköpostilla käytyihin keskusteluihin. On kuitenkin tärkeää käydä kohteessa tutustumassa, niin saadaan kerralla oikea kuvaus vaiheittaiseen työkiertoon. Tarjous
1 sisältää myös selkeästi vaiheittain eritellyn aikataulun projektin etenemiseksi
(Taulukko 1.). Robotisointiin valikoitui Techman-yhteistyörobotit. Techmanin
yhteistyörobotit ovat 6-akselisia, jotka pitää sisällään vakiona konenäköjärjestelmän. Tämä tulisi sisältämään kaiken robotisointiin sisältyvä, mutta ei työkoneita.
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Aikataulu:
Taulukko 1. Tarjous 1.1 ja 1.2 aikataulu vaiheittain.

8.1.1

Tarjous 1.1

Tuote1 kokonaistoimituksen budjettihinta on 157 279 € (alv 0 %).
•

Järjestelmän kokonaistoimituksen suunnittelun toimituksen ja asennus asiakkaan tiloihin.

•

Katselmointi asiakkaan tai toimittajan tiloissa neljän vaiheen mukaisesti.

•

Käyttökoulutuksen asiakkaan tiloissa.

Työkierto tulisi olemaan siten, että täryhiomakoneesta osat tippuvat yksitellen
kaatoaltaaseen. Kaatoaltaasta nostava kolakuljetin vie kappaleen täryannostelijalle. Täryannostelija syöttää yhtä kappaletta kerralla syöttökuljettimelle, josta yhteistyörobotti lataa koneistuskoneelle kappale kerralla koneistettavaksi. Koneis-
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tuksen valmistuttua kappaleet puretaan robotin avulla hiomiskoneelle, jossa hionnan valmistuttua hihnan toisessa päässä on toinen robotti. Hiontavaihe on toteutettuna konenäkökameralla, joka toimii laaduntarkkailussa. Mikäli konenäkö huomaa laatupoikkeamia niin kappale ohjataan takana olevalle paluukuljettimelle.
Paluukuljetin palauttaa kappaleen hionnan alkupäähän, jossa toinen robotti syöttää
hiontavaiheen uudelleen. Mikäli kappale täyttää laatuvaatimukset niin robotti
syöttää kappaleen poistokuljettimelle. Jos käy kuitenkin, niin että kappale ei täytä
laatuvaatimuksia, esimerkiksi viiste on alimittainen, robotti ohjaa omalle lavalleen
robotin läheisyyteen.

Kuva 23. Tuote1 käsittelyprosessikaavio.

Kuva 24. Visualisointi Tuote1:sen käsittely.
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Kuva 25. Tuote1 käsittelylayout.
8.1.2

Tarjous 1.2

Tuote2 kokonaistoimituksen budjettihinta on 158 962 € (alv 0 %) sisältäen:
•

Järjestelmän kokonaistoimituksen suunnittelun, toimituksen ja asennus
asiakkaan tiloihin.

•

Katselmointi asiakkaan tai toimittajan tiloissa neljän vaiheen mukaisesti

•

Käyttökoulutuksen asiakkaan tiloissa.

Työkierto tulisi olemaan siten, että robotti noutaa kuormalavalta kappaleet käyttäen 3D-kameraa. Tämä mahdollistaa sen, että robotti tunnistaa kappaleen asennon
sen ollessa lavalla epäjärjestyksessä. Kuormalavalta kappaleet robotti kuljettaa
epäkeskopuristimelle. Epäkeskolta robotti kuljettaa kappaleen pesurille. Pesurilta
valmistuttua kappaleet robotti kuljettaa siirtokuljettimelle, jonka toisessa päässä
on toinen robotti ja syöttää kappaleen niittauskoneelle. Kappaleen valmistuttua
niittauskoneelta, robotti kuljettaa valmiin kappaleen poistokuljettimelle. Tämä tulisi sisältämään kaiken robotisointiin sisältyvä, mutta ei työkoneita.
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Kuva 26. Tuote2 käsittely prosessikaavio.

Kuva 27. Visualisointi Tuote2 käsittely.

Kuva 28. Tuote2:sen käsittelylayout.
8.2 Tarjous 2
Tarjous 2 pitää sisällään Tuote1:sen hionnan automatisoinnin (Kuva 29.). Robotteja ei tulla käyttämään lainkaan vaan automatisointi tullaan toteuttamaan paineilmailmasylinterillä.
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Työkierto tulisi olemaan siten, että hiomakoneen jälkeen liuku, johon odotetaan
kaikkia 4 kappaletta, ennen kuin paineilmasylinteri siirtää kappaleet kuljettimelle.
Tämän jälkeen vihreä valo syttyy merkiksi käyttäjälle syöttää uudet kappaleet,
kun sylinteri on palanut takaisin lähtöasentoon. Kuljetinhihna siirtää kappaleet
käyttäjälle, joka siirtää kappaleet sille määritellylle laatikkoon ja kuittaa napilla,
että hihna on tyhjennetty.
Tämä on hyvä esimerkki sitä, kuinka automatisointi toisi lisäarvoa tuotantoon.
Tästä poistuisi koneenkäyttäjän siirtymisen edestakaisin syöttö- ja purkupään välillä. Koneenkäyttäjä seisoisi tässä toteutuksessa paikallaan kunnes uusi erä hiottuja tuotteita olisi valmiina pakattavaksi.

Kuva 29. Hionnan automatisoinnin visuaalinen kuvaus.

Kuljetinratkaisun kiinteä kokonaishinta on 10 000 € (alv 0 %)
Tarjous sisältää hihnakuljettimen, sähkökeskuksen, majakan, siirtopöytä painesylinterillä, kokoonpanon, asennuksen ja käyttöönoton.
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8.3 Tarjous 3
Tarjous 3 sisältää Tuote2:sen muotoilutyövaiheen (Kuva 30.). Tässä työvaiheessa
Tuote2 saa viimeisen muotonsa ennen siirtymistä seuraavaan työvaiheeseen. Tarjoukseen sisältyy robottisolun asennuksen ja ohjelmoinnin yhdelle tuotteelle. Robottina sovelluksessa tulee olemaan Universal Robotti.
Työkierto on siten, että robotti (UR) poimii kuormalavalta (1) erillisestä telineestä
Tuote2:sen aihion ja syöttää sen puristimelle (2). Tämän jälkeen ohjataan puristimen työliike, jonka jälkeen muovattu kappale poistetaan robotilla ja ohjaa sen lavalle (3).
Tarjous 3 sisältää solun riskiarvioinnin, jonka perusteella määritellään tarvittavat
turvallisuustoimet. Tarjoukseen sisältyy myös solun CE-merkinnän robotin osalta.
Tarjous ei sisällä tarvittavia turvalaitteita, aitoja tai niiden asennuksia ulkopuolisiin laitteisiin. Takuuaika laiteosuuksien osalta on robotin toimittajien takuiden
mukaisesti. Sovellusohjelmilla takuuaika on kaksi vuotta. Tässä etuna on robotin
monikäyttöisyys muissa työvaiheissa.

Kuva 30. Visualisointi: Tuote2 muovausvaiheen robotisointi.
Tarjous sisältää UR-robotin, tarttujan, ohjelmiston, siirtopöydän ja valoverhon.
Tuote2:sen muovauksen urakkatarjous on 46 850€ (alv 0%).
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9

YRITYKSEN ROBOTISOINTIPROJEKTI

Tarjouksia odotellessa ja niitä jo tullessakin kartoitin eri vaihtoehtoja, jotka soveltuisivat eri vaiheisiin tai niiden yhdistelmiin. Aivan ensimmäisenä ja kaikkein
huokeimpana vaihtoehtona olisi UR eli yhteistyörobotit. Näiden robottien etuna
on liikuteltavuus ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä. Helpohkon ohjelmoinnin
lisäksi UR-robotti ei tarvitse välttämättä ympärilleen erillistä suoja-aitaa ja on
suunniteltu siten, että lopettaa liikkeen ihmisen kosketuksesta. UR-robotit ovat
turvallisia, mutta CE-merkintä UR-robotilla on siihen saakka, kun se on toimitettu
tehtaan lattialle. Riskien arviointi ja turvatarkastelu tulee kuitenkin tehdä aina ennen robotin käyttöönottoa. UR-robotit kasvattavat suosiotaan ja voi olla hyvänä
vaihtoehtona tässä tapauksessa toteuttaa robotisointi yrityksen robotisointiprojektina.
9.1 Vaihtoehto 1
Tarkastelun kohteena ensimmäisenä tulee Tuote1:sen hiominen (Kuva 31.). Tuote
1:stä on olemassa laaja tuotepaletti, joissa mitoitus vaihtelee keskenään. Tuotteissa kuitenkin paino pysyttelee kuitenkin kaikkien mallien osalta alle 0.3 kg, URrobotti soveltuisi tämän puolesta hyvin tehtävään. Hiominen tapahtuu nykyisellään niin, että hiomakoneelle syötetään käsin Tuote1:stä ja hiomakoneen kuljetin
kuljettaa kappaleet oikealta vasemmalle. Kun hionta on tehty, tekee koneenkäyttäjä visuaalisen tarkistuksen pinnanlaadusta. Pinnanlaatu on määritelty siten, että
pinnan laatu pitää olla virheetön. Kappale hiotaan uudelleen mikäli se ei täytä laatukriteereitä. Tämä työvaihe toistetaan tarpeen vaatiessa useamman kerran. Tässä
työvaiheessa on otettava huomioon, että jokaisen hiontakerran jälkeen pinnasta
lähtee materiaalia ja viisteelle on määritelty tarkat toleranssit. Viisteiden on oltava
toleranssien sisällä, muuten kappale hylätään.
Lähtökohtaisesti vaatimuslista on selvillä eli eliminoidaan työtekijän edestakaiset
liikkeet, viisteen toleranssi ja tuotteen virheettömyys hionnan jälkeen. Vaihtoehtona, jonka ajateltu toteuttavan sekä robotisoinnilla että automatisoinnin yhdistelmällä (Tarjous 2). Layout tehty Visual Components ohjelmistolla. Tässä mallin-
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nettu Siemens NX12 3D-ohjelmistolla hiomakone ja liukuhinnalla olevat sivulevy
ja takavasteet. Muut osat ovat Visual Component -ohjelmiston omaa tuotantoa.
Työkierto olisi siten, että ensimmäisenä työvaiheena olisi kuvassa olevasta takimmaiselta lavalta (1) robotti syöttää kappaleet hiontakoneelle. Toisena vaiheena
hihna kuljettaa hiottavan kappaleen koneen läpi oikealta vasemmalle koneen toisella puolella olevalle takavasteelle. Tämä työkierto sisältää myös laaduntarkkailun konenäkökameralla. Neljäntenä työvaiheena paineilmasylinteri työntää kappaleen etummaisena näkyvälle hihnalle, joka pyörisi vastakkaiseen suuntaan siten,
että kappale palautuisi robotille. Viidentenä työvaiheena robotti kuljettaa hihnalta
etummaisena (2) näkyvälle lavalle, mikäli kappale on täyttänyt laatukriteerit.
Kappaleet robotti pakkaa muovilaatikkoon, joka on sen jälkeen valmis toimitettavaksi asiakkaalle. Pakkausvaiheeseen voidaan tarpeen vaatiessa myös lisätä robotilla tehtävä työvaihe, jossa lisätään paperi jokaisen kerroksen väliin. Laatukriteerit ovat viisteen toleranssi, joka on toteututtava ja kappaleen pinta on oltava virheetön. Mikäli kappale ei täytä laatukriteereitä, silloin robotti kuljettaa kappaleen
oikealla olevalle lavalle (3).

Kuva 31. Vaihtoehto 1. Hiomissolu.
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9.2 Vaihtoehto 2
Tarkastelun kohteena toisena tulee Tuote2:sen valmistus combikoneella. Tässä
työvaiheessa tuote reijitetään tai aukotetaan lävistämällä työkaluilla ja työstetään
laserilla muotoon. Mitä suuremmat ovat tuotteen kuin tuotteen volyymit sitä tärkeämmäksi tulee, miten kappale valmistetaan combikoneella. Lähtökohtaisesti
työkaluilla pyritään tuote kalustamaan niin paljon kuin se on valmistusteknisesti
mahdollista valmistaa. Lävistäminen mahdollistaa myös erilaisten muotojen tekeminen levyyn, mikä osaltaan nopeutta tuotteen läpimenoaikaa. Lopuksi lasertyöstö pyritään jättämään mahdollisimman vähälle, aivan kappaleen viimeisimmille muodoille. Lasertyöstö on edellytys sille, että kappale voidaan poistaa luukun kautta kuormalavalle, mikä pitää ottaa huomioon kappaleita ohjelmoitaessa.
Finn-Power LP6 -laserilla on mahdollista purkaa leikattu kappale pudotusluukusta, jos kappaleen mitat täyttävät ehdot. Jos tuotteen mitat ovat alle 500 x 500 mm,
silloin tuote on purettavissa pudotusluukun kautta. Tuotteen purkaminen pudotusluukun jälkeen kappale kulkeutuu kuljetushihnaa pitkin kuormalavalle. Jos kappaleen mitta vastaavasti ylittää edellä mainitut mitat niin, silloin valmistettava kappale jätetään levyyn mikrokannaksilla. Tässä tapauksessa robotisoitavien tuotteet
täyttävät ehdot pudotusluukusta purettavaksi.
Tässä vaihtoehdossa periaate on, että FinnPower LP6 -laserin pudotusluukusta (1)
puretut kappaleet tulevat hihnaa (2) pitkin ja ennen kuin kappale normaalityökierrossa tippuisi kuormalavalle niin tässä vaiheessa robotti kerää hihnalta (3) ja latoisi kuomalavalle (4) kappaleet. Kuormalavassa olisi siihen suunniteltu teline, joka
edesauttaisi robotilla puretut kappaleet pysymään järjestyksessä liikuteltaessa seuraavaan työpisteeseen. Siirto seuraavalle työpisteelle tapahtuisi mobiilirobotin
avulla. Tämä nopeuttaisi seuraavan robotisoidun työvaiheen aloittamista, kun
kappaleen olisivat valmiiksi järjestyksessä (Kuva 32.).

47

Kuva 32. Vaihtoehto 2. Mobiilirobottisovellus.
9.3 Vaihtoehto 3
Tässä vaihtoehdossa teemana on monikäyttöisyys eli robotin muuntautuminen eri
työtehtäviin (Kuva 33.). Koska elämme nopeasyklisessä teollisuuden alalla, se
mahdollistaa tuotemuutoksia tai kokonaan uuden tuotteen, joka korvaa aiemman.
Steelcomp Vaasa Oy:ssä on 5 särmäyskonetta, jossa tilauskannan laaja tuotevalikoima tuo mukanaan sen, että robotisointi olisi varteenotettava vaihtoehto. Tässä
sopivaksi tuotteiksi valikoituu suurieräiset ja alle 15 kg painoiset osat, joita löytyy
useitakin vaihtoehtoja. Tässä mallinnettu siirtopöydät ja mallikappale särmäykseen. Särmäyssovelluksessa tarvitaan suoja-aita ympärille suojaamaan särmättävien kappaleiden teräviltä reunoilta. Tämä olisi mahdollisesti yksi robottisovellus
UR-yhteistyörobottivaihtoehto.
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Kuva 33. Vaihtoehto 3. Konepalvelusovellus.
9.4 Lopullinen layout
Tässä käytettynä edellä mainittuja vaihtoehtoja hyväksilukien, joiden perusteella
on tehty viimeisin layout päivitys. Näistä on muodostettu Solu 1- ja Solu 2layoutin. Nämä ovat esimerkkimalleja, millaisia layoutit voisivat mahdollisesti
olla. Abloy-solut koostuu rummutuksesta, koneistuksesta, epäkeskokoneista, pesukoneesta, hionnasta ja niittauksesta. Tämän lisäksi on Finnpower LP6 eri hallissa. Tässä on lähtökohtaisesti tarkoitus, että nämä tulevat sijaitsemaan samassa hallissa. Tämän layoutin tekemiseen on käytetty Visual Components-ohjelmistoa.
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Solu 1 rakennettu siten, että työvaiheet etenevät kronologisessa numerojärjestyksessä vaihe vaiheelta (Kuva 34.). Tällöin vältyttäisiin turhilta edestakaisilta liikkeiltä. Työkierto lähtee liikkeelle siitä että mobiilirobotti kuljettaa Tuote1:sen
edelliseltä työvaiheelta mobiilirobotilla asema 1:seen (1). Tämän jälkeen robotti 1
(2) kuljettaa työstettävän kappaleen koneistettavaksi. Työkierron jälkeen robotti
kuljettaa työstetyn kappaleen lavalle. Tämän jälkeen kappaleet viedään täryhiomakoneelle. Tämän jälkeen vuorossa on tasohionta. Tämä toteutettuna siten
että tässä oltaisiin yhdistettynä tarjous 2, mikä piti sisällään automatisoinnin. Tähän lisättynä robotti 2 (5)) ja valmiit tuotteet puretaan mobiilirobotin kuljetettavaksi asema 2:seen (7).

Kuva 34. Solu 1 layout-kuva.
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Solu 2 käytetty samaa periaatetta kuin solu 1:ssä (Kuva 35.). Työkierto lähtee
liikkeelle siitä, että mobiilirobotti kuljettaa Tuotteen2 edelliseltä työvaiheelta mobiilirobotilla asema 1:seen (1). Tämän jälkeen robotti 1 (2) kuljettaa työstettävän
kappaleen hihnalle koriin. Korin täytyttyä ohjelmoidusta kappalemäärästä hihna
kuljettaa pesukoneeseen (4), jossa pesu tapahtuu. Kevyen suojarasvan pesun jälkeen kuljettaa hihnalla toiselle puolelle konetta ja tämän jälkeen käsityövaiheena
kappaleet puretaan lavalle. Seuraavaksi kuljetaan niittausvaiheelle, jossa robotti 2
(5) vie kappaleen niittauskoneelle (6). Niittaustyövaiheen jälkeen robotti 2 vie
valmiin kappaleen mobiiliasemalle 2 (7).

Kuva 35. Solu 2 layout-kuva.
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10 KUSTANNUKSET
Puhuttaessa investoinneista silloin hankinnan kustannuksista vastaavaa tahoa
kiinnostaa luonnollisesti mitä se maksaa. Seuraavassa käydään läpi eri vaihtoehtoja eri laskentamenetelmistä. Yleisesti käytetyimpiä laskentamenetelmiä ovat sisäisen korkokannan ja takaisinmaksuajan menetelmät, joita usein käytetään yhdessä.
Sisäinen korkokanta korostaa investoinnin kannattavuutta ja takaisinmaksuajan
menetelmä rahoitusvaikutusta. /27/
10.1 Takaisinmaksuajan menetelmä
Takaisinmaksuajan menetelmässä selvitetään, kuinka nopeasti investoinnin yhteenlasketut nettotuotot maksavat investoinnin takaisin eli ylittävät perushankintakustannukset. Laskukaava on yksinkertaisimmillaan hankintakustannus jaetaan
vuotuisella nettotuotolla. Menetelmä on yleisesti käytössä sen helppoutensa vuoksi. Takaisinmaksuajan menetelmää on edullista suorittaa investoinnit, jotka tuottavat sijoitetut rahat takaisin mahdollisimman nopeasti. Kyseinen menetelmä ei
osoita investoinnin kannattavuutta vaan sen rahoitusvaikutusta. Tämän vuoksi tätä
menetelmää ai tulisi koskaan käyttää ainoana investoinnin arviointimenetelmänä.
Tämän rinnalla olisi otettava menetelmiä, jotka osoittavat investoinnin tuoton eli
koron. Tässä on karkeasti arvioitu nettotuotoksi, jos työtekijän kustannus on yritykselle n. 22 €/h. /27/
10.1.1 Tarjous 1.1. Tuote1 käsittely
Tuote1:sen käsittelyn hankintakustannus olisi 152 279 € / vuotuinen nettotuotto
38 000 € = n. 4 vuotta.
10.1.2 Tarjous 1.2. Tuote2 käsittely
Tuote2:sen käsittelyn hankintakustannus olisi 158 962 € / vuotuinen nettotuotto
45 000 € = n. 2,5 vuotta.
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10.1.3 Tarjous 2. Hiomakoneen automatisointi
Tarjous 2 hiomakoneen hankintakustannus olisi 10 000 € / vuotuinen nettotuotto
13000 € = n. 9,2 kuukautta.
10.1.4 Tarjous 3. Tuote2 muotoilutyövaihe
Tuote2 muotoilutyövaiheen epäkeskolla hankintakustannus olisi 46 850 € / vuotuinen nettotuotto 38 550 € = n. 1,2 vuotta.
10.2 Sisäisen korkokannan menetelmä
Sisäinen korkokanta on korkokanta, jonka mukaan investoinnin nykyarvo on nolla
(0). Sisäisessä korkokantamenetelmässä investoinnin hankintamenon ja investoinnista saatavien nettotuottojen nykyarvon erotus on nolla (0). Investointia voidaan
pitää kannattavana, kun sisäinen korkokanta on vähintään se mikä on asetettu
pääoman tuottoprosentin suuruiseksi. Investointi ei ole kannattava, jos sisäinen
korkokanta on pienempi kuin tavoitearvo. Jos on vaihtoehtoisia investointikohteita, edullisin on se, jonka korkokanta on suurin. Yrityksen tuottovaatimukseksi
otettiin 8 %, mikä on tämänkaltaisissa investoinneissa yleinen käytäntö. /28/
Taulukko 2. Sisäisen korkokannan menetelmä.
Tarjous 1.1
Investointiaika vuosina
Vuotuinen nettotuotto
Investoinnin hankintameno
Jäännösarvo
Sisäinen korko

Tarjous 2

-

5
38 000 €
152 279 €
5 000 €
8,7 %

Tarjous 1.2
Investointiaika vuosina
Vuotuinen nettotuotto
Investoinnin hankintameno
Jäännösarvo
Sisäinen korko

Investointiaika vuosina
Vuotuinen nettotuotto
Investoinnin hankintameno
Jäännösarvo
Sisäinen korko

-

1
11 550 €
10 000 €
- €
15,5 %

-

1
45 000 €
46 850 €
5 000 €
6,7 %

Tarjous 3

-

5
45 000 €
158 962 €
5 000 €
13,5 %

Investointiaika vuosina
Vuotuinen nettotuotto
Investoinnin hankintameno
Jäännösarvo
Sisäinen korko
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11 TARJOUSTEN VERTAILU
Taulukossa 3 on vertailtu neljää tarjousta eri ominaisuuksia silmällä pitäen hyötyarvomatriisia käyttäen (Taulukko 3.). Taulukossa on listattu 7 eri ominaisuutta,
joita on katsottu mitä robotisoinnin kannalta katsotaan tarpeelliseksi sen toteuttamiseen. Taulukossa on annettu jokaiselle ominaisuudelle painoarvo, jonka näkee
ominaisuuden perässä olevasta numerosta. Arvosanat kerrotaan painoarvolla ja
lasketaan yhteen, josta lopulliset pisteet näkyvät kunkin vaihtoehdon alapuolella.
Taulukosta käy nopeasti selville, mille painoarvoille arvotetaan, niin saadaan helposti eroja aikaiseksi. Tässä vertailussa oli kovin erilaisia toteutuksia, mutta matriisin avulla saadaan suunta, mikä toteutus tulisi kyseeseen. Matriisin perusteella
tarjous 3 oli pisteiden perusteella paras vaihtoehto, mikä perustelisi monikäyttöisyyttä ja investoinnin lisäarvoa.
Taulukko 3. Hyötyarvomatriisi.
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12 POHDINTA
Työssä selvitettiin robotiikan mahdollisuuksia tuotantoon, joka rajattiin Abloysoluun. Nykyisellään Abloy-solu sitoo n. 10 työntekijää ja työskentely tapahtuu
kahdessa vuorossa. Työtehtävät ovat työpisteissä usein monotonista, itsensä toistavaa tekemistä. Tämä luo edellytykset robotisoinnille, mutta haasteena tässä kuitenkin loi mallien lukuisa määrä.
Robotisoitavien tuotteet rajattu Tuote1:siin ja Tuote2:siin. Näistä molempia malleja rajattu kolmeen, jotka ovat olleet suurimpia volyymeiltään. Integraattoreilta
saatiinkin tähän mennessä monipuolisia ja hyvin erilaisia tarjouksia. Kuitenkin
lähtökohta on se, ettei tehdä robotisointia robotisoinnin takia. Tarkoitus on lähteä
hankkeeseen siten, että valinta perustuu dataan ja niin että se olisi hallittua. Oman
näkemyksen toin esille yrityksen omana projektina kolmella eri variaatioilla, mukaan lukien mobiilirobotti.
Kaiken kaikkiaan tarjouspyyntöjä oli lukuisa määrä ja robotisoitavassa kohteessa
ehti käydä neljän yrityksen edustajaa. Vallitsevan tilanteen takia loput yhteydenpidot ylläpidettiin Teams-videopuheluilla. Robotisoitavat työvaiheet oltaisiin kuitenkin mielellään käyty paikan päällä, mikä antaa selkeän kuvan nykytilanteesta.
Vallitsevasta tilanteesta huolimatta tarjouksia tuli ja on mahdollisesti vielä tulossa.
Nykyaikaisen teollisuuden laatuvaatimukset ja standardit ovat lisääntymässä ja
yhä nopeammassa tahdissa pitää saada laadukkaita tuotteita valmistettua. Tässä
työssä tuotu kootusti eri robotisointi vaihtoehtoja, mutta täytyy kuitenkin ottaa
huomioon, että usein tämä on vielä tunnusteluvaihe. Kun kaikki ensimmäisen
kierroksen tarjoukset ollaan saatu käsiteltyä, saadaan sen perusteella valikoitua
integraattorit, joiden kanssa kehitystyötä jatketaan.
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