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TERMI- JA LYHENNELUETTELO
Tornado = Automaattinen korkeavarasto.
Modi = Pelkistetty kuormankytkin. Näistä valmistetaan monia variaatioita lisäämällä osia.
PLC = Ohjelmoitava logiikka (Programmable logic controller).
I/O = Logiikan signaalien tulot ja lähdöt (Input/output).
VDC = Tasajännite.
ADC = Tasavirta.
mADC = Milliampeeri tasavirta.
VAC = Vaihtojännite.
Profibus = Tiedonsiirtoväylä (Process Field Bus).
Profinet = Profibus-käyttäjäorganisaation kehittämä Industrial Ethernet -standardi
automaatiotekniikkaa varten.
Parametrointi = Asetusten säätö.
Source = Taajuusmuuttajan ohjausliittimille käytetään ulkoista jännitelähdettä.
Sink = Taajuusmuuttajan ohjausliittimille käytetään sisäistä jännitelähdettä.
EDM = External device monitoring, taajuusmuuttajan ulkoinen hätäseis reset-ominaisuus.
Footprint-malli = EMC-suodatin on footprint-malli eli se asennetaan taajuusmuuttajan alle ohjauskaapissa.
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1

JOHDANTO

Työn tilannut yritys, ABB Smart Power, on kytkintuotteiden markkinajohtaja maailmassa. Tehdas Vaasassa valmistaa kuormankytkimiä, vaihtokytkimiä, turvakytkimiä, koteloituja kytkimiä, kytkinvarokkeita ja nokkakytkimiä. Tuotteita voidaan
käyttää erilaisissa sovelluksissa, kuten aurinkovoima-, varavoima- ja IT-konesalien
sekä teollisuuden sähkönsyötön varmistuksen järjestelmissä. Vaasan tehdas työllistää noin 300 henkilöä. /1/
Työ tehdään tuotantotiimiin, jossa kootaan ja testataan käsiohjattuja kuormankytkimiä. Kytkimet kootaan käsin ja robotti testaa ne automaattitestereissä. Linjastoon
kuuluu viisi pistettä, joissa kytkimet kootaan. Kuudes piste on mahdollisia korjauksia varten. Näiden pisteiden välissä on kuljetin, joka vie valmiit kytkimet robottisoluun testattaviksi. Jokaiselle kytkinmallille on oma automaattitesteri. Solun sisällä
on ABB:n valmistama robotti, joka on malliltaan IRB 4600-40/2.55. Se hoitaa siirtämisen solun sisällä. Robotti siirtää valmiin kytkimen automaattitesteriin. Mikäli
kytkin suoriutuu testistä, se siirretään Tornadoon, joka on automaattinen korkeavarasto. Toimivat kytkimet varastoidaan sinne odottamaan seuraavaa vaihetta, jonka
tekee sama tiimi pakkauspuolella. Jos kytkin ei suoriudu testistä syystä tai toisesta,
robotti siirtää sen hylkykuljettimelle, jota kautta se saadaan korjattavaksi ja uudelleen testattavaksi.
Työn tarkoitus on suunnitella ja toteuttaa automaattinen hylkykuljetin, joka liitetään
robotin ohjelmaan. Kun robotti tuo virheellisen kytkimen kuljettimen päähän, se
pitää automaattisesti kuljettaa ulos solusta ja päätyä lopulta nykyistä turvallisemmalle nostokorkeudelle. Nykyinen rullarata robottisolussa (Kuva 3.) auttaa kuljettamaan virheelliset kytkimet korjattavaksi. Se on nykyisellään liian korkealla täyttääkseen ergonomiset vaatimukset. Kytkimet painavat noin 15-22,5 kg ja voivat aiheuttaa nostettaessa selkävamman tai muun onnettomuuden. Vaaditaan siis rakenne, joka helpottaa kytkimen nostoa, eli se nostetaan alempaa.
Solussa on valmiina kosketusnäyttö operointipäätteenä. Siihen on tarkoitus lisätä
ohjausikkuna, josta ohjataan robotti tuomaan automaattitestereihin vikatilanteessa
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jumittuneet kytkimet automaattisesti hylkykuljettimelle, jotta niitä ei tarvitsisi henkilön itse mennä nostamaan. Solun sisätilat ovat ahtaat ja kytkimet ovat painavia.
Työn tekemisessä voidaan hyödyntää opiskeluaikana opittuja taitoja, esimerkiksi
moottorilähdön suunnittelua, ohjelmakoodin kirjoittamista ja ohjausikkunan suunnittelua. Työstä on hyötyä tulevan ammatin kannalta, koska siinä oppii tuntemaan
robotteja ja niiden toimintaa. Aihe on mielenkiintoinen, koska siinä pääsee suunnittelemaan ja toteuttamaan kuljetinkokonaisuuden ja siihen liittyy myös robotin
ohjelmointia. Lisäksi valmis kuljetin tulisi jokapäiväiseen käyttöön ja on siten hyödyksi tiimissä työskenteleville.
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2

NYKYTILANNE

Työ tehdään tuotantotiimiin nimeltä LTK-515. Tiimissä kootaan ja testataan suuria
käsiohjattuja kuormankytkimiä, joita käytetään teollisuuskohteissa. Tässä tiimissä
valmistettavat kytkimet ovat ns. ”modeja”, joista saadaan valmistettua useita erilaisia lopputuotteita pienillä muutoksilla. Kokoonpanopäässä tehty modi muokataan
pakkauspäässä lisäämällä erilaisia osia. Kokoamispisteitä on viisi ja lisäksi on yksi
korjauspiste, joka sijaitsee lähimpänä hylkyrullarataa. Hylkyrullaradan läheisyydessä on käsikäyttöinen nostin, jota voidaan verrata nosturiin. Sillä voidaan tarvittaessa nostaa kytkimiä tai niiden osia. Se ei kuitenkaan sovellu jokaiseen tilanteeseen, koska on erilaisia kytkimiä ja eripituisia ihmisiä. Se saattaa joissain tapauksissa hankaloittaa nostamista. Kuvassa 1 punainen ympyrä kuvaa hylkyrullaradan
sijaintia.
Tuotantotiimin työkierto on seuraavanlainen:
1. Kytkin kootaan käsin työntekijöiden toimesta kokoamispisteillä.
2. Kytkin asetetaan kuljettimelle, joka vie sen robottisoluun.
3. Robotti havaitsee, että kytkin on saapunut nostopisteelle ja nostaa sen mallikohtaiseen automaattitesteriin.
4. Mikäli kytkin läpäisee testin, se siirretään Tornadoon. Se toimii välivarastona kytkimille.
5. Jos kytkin ei läpäise testiä, siitä annetaan vikatieto korjauspisteellä sijaitsevalle näyttöpäätteelle. Tämän jälkeen robotti siirtää kytkimen automaattitesteristä nykyiselle rullaradalle, (tilalle tulee uusi kuljetin ja rullarata).
6. Työntekijä nostaa kytkimen rullaradalta korjauspöydälle ja tekee tarvittavat
korjaukset ja siirtää kytkimen uudestaan kuljettimelle ja kierto toistuu kohdasta 3.
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Kuva 1.Yleisnäkymä tuotantotiimistä.
Kuvassa 1 on punaisella ympyrällä merkitty hylkykuljettimen paikka. Vasemmalla on pisteitä, joissa kytkimet kootaan. Robottisolu on oikealla oleva koppi.
Sen sisällä on robotti, automaattitesterit ja Tornado.
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2.1 Kuormankytkinmallit
LTK-515-tiimissä valmistettavia modeja on useita kymmeniä erilaisia per tuoteperhe ja lopputuotteita on satoja. Lopputuotteet, jotka valmistetaan näistä modeista,
kootaan pakkauspuolella samassa tuotantotiimissä. Kuormankytkimet, jotka valmistetaan tämän tiimin testaamista modeista, ovat virta-alueeltaan 315-1600 ampeeria.
Taulukossa 1 on tuotantotiimissä kolmen viime vuoden aikana valmistettujen erilaisten modien lukumäärä. (Taulukon 1 lukumäärät on salattu.)
Taulukko 1. Modien lukumäärä.
Tuoteperhe

Valmistettavien modien lukumäärä

OS400

X

OS800

X

OT1600

X

OT800

X

Yht. kpl

X

Kuva 2. Kuormankytkin, malli OT1000E03.
Kuvan 2 kuormankytkin on pelkistetty lopputuote ilman lisäosia ja sen nimellinen
virta-arvo on 1000 A. Sen paino on 17 kg.
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2.2 Rullarata
Nykyinen rullarata, joka toimii hylkykuljettimena robottisolussa, on manuaalinen.
Työntekijät joutuvat ottamaan kytkimen radan päästä metallisella koukulla, jotta
saavat sen ulos solusta ja korjattavaksi. Rullarata on liian korkealla täyttääkseen
työergonomian ja yleisen turvallisuuden vaatimukset. Kytkin nostetaan noin 110
cm korkeudelta. Suositeltu nostokorkeus on 75 cm /2/. Kappaletta ei kuitenkaan
tarvitse kantaa kauas, korjauspöytä on noin metrin päässä rullaradasta.

Kuva 3. Alkuperäinen rullarata.
Kuvassa 3 rullarata on keskellä ja siinä on keltaisia rullia. Vasemmalla on kuljetin,
jossa on paletteja, johon kytkimet nostetaan korjauksen jälkeen. Kuljettimen korkeus on noin 75 cm. Rullaradan korkeus on 110 cm, joten se on selvästi liian korkealla ollakseen ergonomisesti turvallinen.
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2.3 Kytkimien testaus- ja korjausprosessi
Kytkimet testataan automaattisilla testereillä. Jokaiselle tuoteperheelle on oma testeri. Kytkimistä testataan vääntimen momentti ja koskettimet sekä koko pakan toimivuus. Automaattitestin keskeytyminen ja siitä syystä tuotteen päätyminen hylkykuljettimelle johtuu jostain seuraavista syistä:
•

testilaitteen häiriö

•

liian pieni vääntimen vääntömomentti

•

liian suuri vääntimen vääntömomentti

•

kosketinvika

•

läpilyöntivika.

Virheelliset kytkimet, jotka eivät läpäise testiä, päätyvät lopulta tälle korjauspisteelle (Kuva 4.). Näyttöpäätteeltä näkee mikä kytkimessä on vialla ja sen perusteella tehdään korjaukset. Aina ensimmäisen hylkykerran jälkeen kytkimeen suoritetaan mekaaninen kääntötestaus käsin, jolloin todetaan mekanismin toimivuus
myös visuaalisesti. Seuraavaksi kytkin lähetetään testiin uudelleen. Mikäli sama
tuote jää kaksi kertaa saman vian takia virhetilaan, korjataan se vaihtamalla jokin
osa. Yleensä momenttivikaiset korjataan vaihtamalla vääntimen mekanismi, (osa
mihin väännin kiinnittyy). Kosketin-, läpilyönti- ja muissa vikatilanteissa pyritään
korjaamaan tuote usein vaihtamalla napa.
Taulukko 2. Hylkykuljettimelle siirretyt kytkimet vuonna 2019.
Hylkykuljettimelle siirretyt kytkimet
Kuukaudessa

Viikossa

Päivässä

X

X

X

Taulukosta 2 voidaan havaita, että kytkimiä hylätään suuri määrä. Tällä hetkellä
ergonomisesti huonoja nostoja voi tapahtua paljon. Ergonomian parannukselle on
siis syynsä. (Taulukon 2 arvot on salattu.)
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Kuva 4. Korjauspiste.
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2.4 Ergonomiset vaatimukset
Ergonomian parantaminen on keskeisessä roolissa tässä työssä. Lähtökohtana oli
se, että nostettava taakka oli alun perin liian korkealla. Nostettava kappale painaa
noin 15 – 22,5 kg. Alkuperäiseltä rullaradalta nosto tapahtuu noin kyynärpään korkeudelta tai ylempää (110 cm), riippuen henkilön pituudesta. Kytkin nostetaan korjauspöydälle (Kuva 4.), jonka korkeus on säädettävissä 71-111 cm. Kun kytkin on
korjattu tai tarkastettu, se nostetaan edelleen linjan palettiasemaan, joka on noin 75
cm korkea. Nostopisteiden etäisyys toisistaan on alle yhden metrin, joten kantamista tapahtuu vähän.
ABB:n Manual Handling-standardin mukaan noin 30 % työtapaturmista tapahtuu
manuaalisen käsittelyn takia, joista 45 % on selkävammoja /3/. Tavoitteena on vähentää nostaessa tapahtuvia vammoja.

Kuva 5. Yleinen ohje nostokuormiin. /3/
Jos nostoja tapahtuisi useasti minuutissa, kuvassa 5 näkyviä painoja pitäisi vähentää:
•

kerran tai kaksi / min -30 %

•

viidestä kahdeksaan kertaan / min -50 %

•

enemmän kuin 12 kertaa / min -80 %
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Suurimman kuorman saa nostaa, kun se on lähellä lantiota. Miehet saavat nostaa 25
kg ja naiset 16 kg /3/. Koska kaikki eivät ole saman pituisia, sopivaa nostokorkeutta
ei pystytä takaamaan kaikille. Miehet saavat nostaa suurempia kuormia kuin naiset,
joten rullarata täytyy suunnitella sopivammaksi naisille. Täytyy ottaa myös huomioon, että suurin osa tämän tiimin työntekijöistä tällä hetkellä on naisia ja he saavat
ohjeen mukaan nostaa maksimissaan vain 16 kg rystystasolta. Monet kytkimet ylittävät tämän painon. Ne pitäisi nostaa käytössä olevalla nostimella.
Hyvässä nostotilanteessa noudatetaan seuraavia kriteereitä:
•

nostokorkeus 75 cm (rystystasolla)

•

pieni nostoetäisyys (kun kuorman painopiste on lähellä vartaloa)

•

nostossa on mahdollisimman vähän korkeuseroa

•

noston voi tehdä kiertämättä vartaloa

•

siihen ei liity kantamista. /2/

Suunnittelussa pyritään noudattamaan näitä kriteereitä. Täydellistä lopputulosta
ei saada tässä työssä, koska kantamiselta ei voida täysin välttyä. Lisäksi nostokorkeus ei ole jokaiselle työntekijälle sama.
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3

TAAJUUSMUUTTAJA YLEISESTI

Taajuusmuuttaja on tehoelektroniikkalaite, jolla säädetään oikosulkumoottorin nopeutta muuttamalla oikosulkumoottorin syöttöjännitteen taajuutta. Ilman taajuusmuuttajaa oikosulkumoottoreiden pyörimisnopeutta ei voida säätää tehokkaasti ja
tarkasti. Taajuusmuuttajan avulla moottorista saadaan älykäs ja nykyaikainen.
Taajuusmuuttajan tekniikan ansiosta päästään pienempiin käynnistysvirtoihin, josta
seuraa pienemmät sähköverkon kuormitukset ja koneiden mekaaniset rasitukset.
Yleisiä käyttökohteita ovat pumput, puhaltimet, hissit, paperikoneet, vinssit, kompressorit, ilmastointilaitteet, kuljettimet, kelaimet ja nosturit.
Taajuusmuuttaja sopii hyvin kuljettimen ohjaukseen. Sen avulla voidaan säätää esimerkiksi kuljettimen nopeutta, kiihdytys- ja jarrutusaikoja, paikoitustietoja ja momenttia. /4/

3.1 Taajuusmuuttajan ohjaus
Taajuusmuuttajaa voidaan ohjata monella eri tavalla:
•

taajuusmuuttajan käyttöpaneelin kautta

•

I/O:n kautta
o jännitesignaalilla
o yleensä ohjausjännite (24VDC) saadaan taajuusmuuttajan välipiiristä

•

analogisesti
o jännite 0-10VDC
o virta 0-20mADC tai 4-20mADC

•

kenttäväylän kautta (ProfiBus, Profinet, yms.).

Yleisesti ohjataan kenttäväylällä, koska siten saadaan kaikki tiedot taajuusmuuttajasta helposti tietokoneelle, josta on helppo tarkastella ja säätää asetuksia.

21
Taajuusmuuttajan parametrointi voidaan tehdä joko käyttöpaneelin kautta tai tietokoneella väylän kautta. Tässä työssä se tehdään etupaneelin kautta, koska säädettäviä arvoja on vähän. Tärkeimpiä asetuksia, joita tässä työssä käytetään, ovat nopeusohjeasetukset, kiihdytys- ja jarrutusajat sekä minimi- ja maksimitaajuudet sekä
käynnistyskäskyn lähde. Lisäksi pitää säätää moottorin nimellisvirta, napapariluku
ja moottorijännite. /4/

3.2 Kuormitustyypit
Kuormitustyyppejä on kahdenlaisia: vakiomomentti (Kuva 6.) ja neliöllinen momentti (Kuva 7.).
Vakiomomenttisovellus:
•

Kuormitusmomentti ja nopeus eivät ole riippuvaisia toisistaan.

•

Momentti on lähes sama koko nopeusalueella.

•

Teho kasvaa lineaarisesti nopeuden lisääntyessä.

•

Yleisiä vakiomomenttisovelluksia ovat nosturit ja kuljettimet.

Neliöllisen momentin sovellus:
•

Kuormitusmomentti kasvaa nopeuden suhteessa potenssiin kaksi.

•

Nopeuden kasvaessa teho kasvaa suhteessa nopeus potenssiin kolme.

•

Yleisiä sovelluksia ovat puhaltimet ja pumput. /5/
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Kuva 6. Tyypilliset momentti- ja tehokäyrät vakiomomenttisovelluksessa. /6/

Kuva 7. Tyypilliset momentti- ja tehokäyrät neliöllisen momentin sovelluksissa.
/6/
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4

ABB IRB 4600 -ROBOTTI

Opinnäytetyö tehdään robottisolun yhteyteen, jossa on käytössä ABB:n valmistama
robotti tyypiltään IRB4600 M2004 ja variantti IRB4600-40/2.55. Se on erittäin
tuottava yleiskäyttöön soveltuva robotti, joka on optimoitu lyhyille jaksoajoille.
Pienemmän IRB 4600:n avulla voidaan tehdä tiiviimpiä tuotantosoluja nopeammalla tuotantovauhdilla ja paremmalla laadulla. Se tarkoittaa parempaa tuottavuutta. Kyseisen mallin kuormankäsittelykapasiteetti on 40 kg ja sen ulottuvuus on
2,55 metriä. Tämä malli on valmistettu vuonna 2012. /7/
Robotin ohjelman kiertoajat ovat 25 % teollisuuden vertailuarvoa nopeammat.
Tästä voidaan kiittää sen pientä kokoa ja painoa. Sillä on myös kokoluokassaan
nopein kiihtyvyys ja maksiminopeus. /7/
Yleisimmät sovellukset:
•

kaarihitsaus

•

kokoonpano

•

materiaalin käsittely

•

koneen käsittely

•

materiaalien poisto

•

puhdistus / ruiskutus

•

annostelu

•

pakkaus

•

laserleikkaus

•

laserhitsaus.

LTK-515-tiimissä robottia hyödynnetään materiaalin käsittelyssä. Sillä siirretään
noin 15-22,5 kg painavia kuormankytkimiä.
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Robottia ohjataan IRC5-ohjainyksiköllä (Kuva 8.). Sen I/O:n kautta robotti yhdistetään muihin laitteisiin, kuten kuljettimeen tai testilaitteisiin. Ohjelmoinnissa käytetään ABB:n omaa ohjelmakieltä, RAPIDia. Robot Studio on tietokonesovellus,
jolla voidaan hallita ja ohjelmoida robotin kaikkia ominaisuuksia. Kuvassa 8 ohjainyksikön päällä on FlexPendant-ohjain. Sillä voidaan muun muassa hallinnoida
robottia, ohjelmoida ja tarkastella robotin I/O-signaaleja.

Kuva 8. IRC5-ohjainyksikkö ja FlexPendant.
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Kuva 9. ABB IRB 4600 -robotti.
Kuvassa 9 on vastaavanlainen robotti, joka on käytössä solussa, johon työ tehdään.
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5

AUTOMAATTISEN RATKAISUN KUVAUS

Kuljettimen pitää olla täysin automatisoitu ja turvallinen. Tehtaan varastosta löytyi
sopiva vanha liukuhihna (Kuva 10.), jonka moottori on teholtaan 0,55kW. Moottorin arvot näkyvät taulukossa 3. Sen pohjalta lähdettiin suunnittelemaan sähköistä
ohjausta taajuusmuuttajalla. Kuljetinta oli ohjattu aikaisemmin pelkällä kontaktorilla. Kun ohjataan taajuusmuuttajalla, voidaan säätää esimerkiksi kuljetusnopeutta,
kiihtymistä ja hidastusta. Taajuusmuuttajan ohjaus toteutetaan robotin I/O:n kautta,
jotta siitä saadaan täysin automaattinen ja se toimii yhteistyössä muun robottisolun
kanssa. Se on ainutlaatuinen ratkaisu kohdeyrityksessä. Tehtaan muissa robottisoluissa hylkykuljettimet ovat käsiohjauksen varassa. Niiden ohjauksessa on hyödynnetty PLC:tä (programmable logic controller), painonappeja ja valokennoja.
Kun kuljetin asennetaan soluun, sen loppupääty ei tule sopivalle korkeudelle kytkimen ergonomista nostoa ajatellen, joten siihen pitää suunnitella rullarata, joka kuljettaa kappaleen alemmas. Kuljettimen ja rullaradan päätyihin pitää asentaa valokennot, jotta saadaan paikkatiedot robotille. Näiden tietojen avulla kuljetin voidaan
pysäyttää, kun tiedetään missä kohtaa kuljetinta tai rullarataa kytkin menee.

Kuva 10. Vanha kuljetin, jonka moottori on teholtaan 0,55kW.
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Taulukko 3. Kuljettimen moottorin arvot.
Moottorin arvot
50Hz 0,55kW
220-240/380-420V Δ/Y
2,5/1,45 A
cos φ 0,81
1395 rpm
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5.1 Rullaratasuunnitelmat
Rullarataa ei ollut valmiina, joten se pitäisi tehdä itse tai tilata valmis. Lopulta se
päätettiin tehdä itse saksalaisvalmistaja Minitecin alumiiniprofiilista ja osista /8/.
Tekijä suunnitteli CADMATIC-ohjelmalla neljä erilaista ehdotusta rullaradasta.
Tämän jälkeen tiimin työntekijöitä ja johtoa haastateltiin ja heille esiteltiin suunnitelmat. Ensimmäisellä haastattelukerralla tuli muutama kommentti, mutta ei tehty
päätöstä lopullisesta suunnitelmasta. Työntekijät saivat sen jälkeen rauhassa pohtia
ideoita tulevasta rullaradasta.
Seuraavalla kerralla kun heitä haastateltiin, he toivoivat, että kytkin tulisi mahdollisimman lähelle paikkaa mihin se pitää nostaa, jotta kantamista ei tulisi liikaa. Lisäksi rullarata pitää pystyä kääntämään pois tieltä, koska sen taakse pitää päästä.
Kytkin voi joskus jäädä jumiin rullaradan takana olevalle kuljettimelle, joka vie
kytkimet robottisoluun. Jos rullarata olisi kääntyvä, työntekijä pääsisi työntämään
jumittuneen kytkimen eteenpäin, kuten alkuperäisen rullaradan kanssa. Lisäksi tiimin johto toivoi, että radassa olisi mahdollisimman vähän liikkuvia osia.
Neljän ensimmäisen mallin kanssa oli tarkoitus hyödyntää varastosta löytynyttä
kuljetinta, jonka pituus on 200 cm. Pituuden ja tilanpuutteen takia suunnitelmissa
rullarata tekee 90 asteen kulman ja vie kytkintä turhan kauas siitä pisteestä, mihin
se nostetaan. Myöhemmin huomattiin, että varastosta löytyi identtinen kuljetin,
joka on vain 150 cm pitkä. Se tuo lisätilaa ja mahdollistaa suoran rullaradan. Se
myös helpotti huomattavasti suunnittelua, joka tuotti mallin viisi. Viidettä suunnitelmaa käytettiin pohjana rullaradan rakentamisessa.
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5.1.1

Malli 1

Kaikissa havaintokuvissa vihreä kappale kuvaa kuljetinta. Punainen kappale kuvaa
kuljetettavaa kytkintä. Harmaat kappaleet esittävät rullarataa. Tässä mallissa rullarata olisi rakennettu käyttäen varastosta löytyviä rullakiskoja. Runko olisi tehty alumiiniprofiilista. Se olisi ollut edullinen vaihtoehto, koska rullakiskot olivat jo valmiina varastossa.

Kuva 11. Rullaradan malli 1.
Kuvan 11 malli ei ollut käytännöllinen, koska siinä kytkin putoaa kuljettimelta
rullaradalle. Se voi aiheuttaa vaurioita sekä kytkimeen että rullarataan. Myöskään
rullakiskot eivät sovellu tähän malliin, koska kiskot pitää asentaa harvoin välein.
Silloin kytkin putoaisi kiskojen väliin ja jäisi paikalleen. Ideana oli käyttää samanlaista ratkaisua rullakiskojen osalta kuin alkuperäisessä radassa.
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5.1.2

Malli 2

Kuvan 12 mallissa 2 olisi paineilmasylinteri, jota ohjataan polkimella. Se nostaa
rullaradan samalle tasolle kuljettimen kanssa, jolloin kytkin ei pääse putoamaan. Se
ei kuitenkaan ollut hyvä ratkaisu, koska siinä tulee vastaan puristusvaara. Käsi voi
pahimmassa tapauksessa jäädä kuljettimen ja rullaradan väliin. Se tekee mallista
liian haastavan toteuttaa. Tähän malliin olisi pitänyt saada paineilmaa ja siihen tarvittavat komponentit. Paineilmaliittimiä on robottisolun lähistöllä.
Tuotantotiimin johdolla oli kuitenkin toive, että radassa olisi mahdollisimman vähän liikkuvia osia, jotka pahimmassa tapauksessa aiheuttavat onnettomuuden. Kohdeyritys on erittäin tarkka turvallisuudesta ja se on yksi heidän tärkeimmistä arvoistaan.

Kuva 12. Rullaradan malli 2.
Kuvassa 12 on oikealla alhaalla poljin, jolla ohjataan paineilmasylinteriä rullaradan alla. Se laskisi radan kuljettimen tasolta sopivalle nostokorkeudelle.
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5.1.3

Malli 3

Kuvan 13 mallissa 3 käytettäisiin jonkinlaista hissiä kytkimen laskemiseen oikealle
nostokorkeudelle. Se toimisi automaattisesti, kun valokenno havaitsee kytkimen
hissin päällä. Sitten kun kytkin nostetaan hissin päältä pois, hissi nousee ylös.

Kuva 13. Rullaradan malli 3.
Kuvassa 13 harmaat kappaleet esittävät hissiä. Vastaavanlaisia hissejä ei kuitenkaan ollut saatavilla varastossa käytettyinä, joten sellaisen teettäminen olisi ollut
kallista ja hankalaa. Tämä malli hylättiin kuitenkin samasta syystä kuin edellinenkin, eli liikaa liikkuvia osia, jotka aiheuttavat esim. puristusvaaran.
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5.1.4

Malli 4

Kuvan 14 mallissa ylimpään rullaradan tasoon olisi asennettu kuularullia, joiden
päällä kytkin olisi voinut liikkua mihin suuntaan tahansa. Loput kaksi osaa radasta
olisi ollut samoja rullakiskoja kuin ykkösmallissa. Ensin suunnitelmassa oli asentaa
paineilmasylinteri ylimmälle rullatasolle, joka työntäisi kytkimen alas. Kuitenkin
pyrittiin noudattamaan ohjetta mahdollisimman vähistä liikkuvista osista, joten seuraavana ratkaisuna taso olisi asennettu pieneen kulmaan, jolloin painovoima olisi
tuonut kytkimen alemmalle tasolle.

Kuva 14. Rullaradan malli 4.
Kuvan 14 malli ei ollut hyvä, koska kytkin siirtyisi liian kauas siitä pisteestä mihin
se tulee nostaa. Lisäksi rullarata olisi ollut työläs tehdä, koska siinä on monta eri
osaa ja ne pitää saada kohdalleen siten, että kytkin laskeutuu alimmalle tasolle painovoiman avulla. Myös solun vieressä oleva käsinostin olisi ollut tiellä.
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5.1.5

Malli 5

Päädyttiin lopulta tähän malliin tiimin työntekijöiden haastattelun jälkeen. Heidän
ja tuotannon johdon toivomusten mukaan kytkin tulisi sopivalle korkeudelle, lähelle pistettä mihin se nostetaan, ei olisi puristusvaaraa ja rullaradan voisi kääntää
pois tieltä. Tätä mallia käytettiin pohjana radan rakentamiseen. Lopputuloksesta tuli
hieman erilainen, koska huomattiin, että vaikka rata sopii pituuden puolesta paikalleen, se ei mahdu kääntymään. Tämän takia rataa muokattiin siten, että käytettiin
kolmea jalkaa neljän sijasta ja radasta tuli lyhyempi kuin alun perin oli suunniteltu.

Kuva 15. Rullaradan malli 5.
Kuvassa 15 tummansininen kuvaa robottisolun seinää, jonka aukosta kytkin tulee
radalle. Harmaa kappale on kuljetin, johon kytkimet nostetaan korjauksen jälkeen.
Mustat rullat ovat jarrurullia. Teoriassa ne hidastavat kytkintä, kun se liukuu alas,
mutta todellinen hidastus riippuu siitä, minkälainen kontakti kytkimen jaloilla on
rulliin. Kaikki rullat ovat alumiinisia putkia, joiden halkaisija on 50 mm.
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Pieni punainen kappale esittää saranaa, joka mahdollistaa kääntymisen. Kahdessa
jalassa on renkaat, joissa toisessa on jarru. Myös saranassa on lukitus. Näiden avulla
rata voidaan lukita paikalleen.
Rakentamiseen käytettiin Minitec valmistajan osia. Taulukossa 4 tuotenumerot on
otettu suoraan Minitecin sivuilta /8/.
Taulukko 4. Rullaradan osaluettelo.
Tuote
Transport Roller S AL 50-36 Tube length = 680mm
Roller carrier 36
Brake roller Aluminium Tube length = 664mm
Profile 45 X 45 F
Lateral guide support long
Guide
Angle 45 GD with Square nut M8 with position-fixing
End cap
Cable clip
End cap lateral guide Combi
Swivel Link 45 fixable with Square nut M8 and position-fixing
SWIVEL PLATE
Foot 45 GD

Tuote nro.
Part no. 21.1718/0
Part no. 22.1190/0
Part no. 21.2250/0
Part no. 20.1033/0
Part no. 29.5047/0
part no. 29.5034/0
Part no. 21.1133/7
Part no. 22.1004/1
Part no. 22.1204/0
Part no. 22.1180/0
Part no. 21.2010/7
part no. 29.5001/0
Part no. 21.1731/0

Kpl
11
22
3
4
1
12
10
15
4
1
4
2

Metriä

10
3

Taulukon 4 osien lisäksi työn tilanneen yrityksen huoltotiimiltä olisi pitänyt löytyä
sopivat teollisuusrenkaat rullaradat jalkoihin, mutta ne piti tilata erikseen, mikä
puolestaan viivästytti rakentamista. Valmistajalta Manner löytyi sopivat yleisrenkaat, jotka ovat kestävät ja teollisuuteen sopivat mallit jarrulla ja ilman.
Minitecin osista oli helppo rakentaa rata, koska kaikki osat on suunniteltu sopimaan
yhteen, eikä ollut tarpeen käyttää muita osia. Työkaluiksi tarvittiin vain erikokoisia
kuusiokoloavaimia. Renkaat kiinnitettiin pulteilla alumiiniprofiilin päätyihin. Profiilissa on valmiina kolo, johon piti tehdä kierteet itse.
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5.1.6

Mallien vertailu ja yhteenveto

Mallien arviointi on tehty tekijän toimesta ja sitä varten ei ole haastateltu muita. Se
on havainnollistava vertailu eri rullaratamallien välillä.
Taulukko 5. Rullaratasuunnitelmien vertailu.
Malli

1

2

3

4

5

Vastasi vaadittuja arvoja

2

1

2

2

5

Kustannustehokkuus

1

2

1

3

3

Yksinkertaisuus

5

3

2

2

4

Toteutuksen helppous

4

3

1

1

4

Pisteet yht.

12

9

6

8

16

Taulukossa 5 on käytetty pisteytystä 1-5, jossa 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 =
hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen
Taulukosta 5 voidaan havaita, että ensimmäinen malli olisi ollut helppo toteuttaa ja
yksinkertainen, mutta ei vastannut vaadittuja arvoja. Seuraavat suunnitelmat 2-4
eivät saaneet hyviä pisteitä. Viidennessä mallissa huomataan linjalla työntekijöiden
ja johdon haastattelun tulokset. Malli täyttää teoriassa vaaditut arvot. Se oli myös
suhteellisen kustannustehokas: malliin oli tarpeellista tilata vain pieni määrä osia ja
kaikki sai yhdestä paikasta, lukuun ottamatta renkaita, joiden luultiin löytyvän tehtaalta. Lisäksi se oli tarpeeksi yksinkertainen rakentaa ja toteuttaa.
Vaadituilla arvoilla tarkoitetaan sitä kuinka hyvin malli vastaa työntekijöiden ja tiimin johdon toiveita. Näihin kuului esimerkiksi 1) radassa olisi mahdollisimman vähän liikkuvia osia, jotka voivat aiheuttaa ongelmia, 2) rata pitää saada käännettyä
pois tieltä, koska radan taakse pitää päästä, jos sen takana olevalla kuljettimella
sattuu vikatilanne.
Kustannustehokkuus puolestaan tarkoittaa sitä, että oliko varastossa valmiina osia,
joita olisi voinut hyödyntää radassa ja monestako eri paikasta osia olisi pitänyt tilata. Jokaiselle mallille ei ole laskettu erikseen hintaa.
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Yksinkertaisuus tarkoittaa tässä sitä, kuinka helppoa mallin rakentaminen olisi ollut. Myös suunnitelman toimivuus käytännössä oli ratkaisevassa asemassa.
Toteutuksen helppoudesta sai pisteitä, jos ei vaadittu metallitöitä tai muita muokkauksia. Esimerkiksi viidennessä mallissa kaikki osat olivat yhteensopivia ja rata
oli helppo rakentaa.
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6

KULJETTIMEN JA SEN OHJAUKSEN MITOITUS

Kytkimen koko ja paino oli määrittelevä tekijä kuljettimen mitoituksessa. Kyseisessä tiimissä valmistetaan erikokoisia kytkimiä. Moottorin kokoa ei tarvinnut erikseen mitoittaa ja laskea, koska viereisessä tuotantotiimissä on vastaavanlainen,
mutta hieman pienempi hylkykuljetin, jossa on teholtaan 0,37kW moottori. Sitä testattiin nostamalla sen hihnalle kolme suurinta kytkintä, joita testataan tämän työn
tuotantotiimissä. Se jaksoi kuljettaa helposti kolmea kytkintä samaan aikaan, joten
päättelimme, että 0,55kW moottori on sopiva. Kuljetin sopi kokonsa puolesta kuljettamaan kytkimiä. Testi vastasi uuden kuljettimen kapasiteettia ja vaatimuksia.

6.1 Ohjaus taajuusmuuttajalla
Kuljettimen ohjauskaappi suunniteltiin ja koottiin itse. Tässä ideana oli muun
muassa se, että haluttiin säästää kustannuksissa. Lisäksi tekijällä oli ennestään
kokemusta sähkökaappien suunnittelusta ja kokoamisesta. Näin voitiin hyödyntää
myös koulussa opittuja asioita, kuten komponenttien valintaa ja sähköteknistä
piirtämistä. Piirikaavio (Liite 1) piirrettiin käyttäen CADMATIC Electricalohjelmaa.
Kuljettimessa on 0,55kW kolmivaiheinen oikosulkumoottori, joten taajuusmuuttaja
mitoitettiin sen perusteella. Tähän tarkoitukseen valittiin Omron MX2-taajuusmuuttaja, jonka mallikohtainen tunnus on 3G3MX2-A4007-E. Kyseessä on kolmivaiheinen 400VAC moottoreille suunniteltu taajuusmuuttaja, jossa on kattavat ohjauksen säädöt. Kyseiselle taajuusmuuttajalle suurin sallittu moottorin teho on
0,75kW, kun käytetään vakiomomenttikuormitustyyppiä.
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Kuva 16. Valmis ohjauskaappi.
Kuvassa 16 ohjauskaapin tärkeimmät komponentit ovat taajuusmuuttaja oikealla
ja kytkinvaroke vasemmalla. Alhaalla on riviliittimet, releet ja ohjaussulake.
Tässä työssä on tärkeä saada kuljetinta ohjattua täysin automaattisesti robotin
kautta. MX2-mallilla voidaan myös helposti säätää moottorin kiihtyvyys- ja jarrutusnopeudet. Taajuusmuuttaja vaatii vain yhden ohjausjohtimen, jolla saadaan toteutettua eteenpäin-käsky.
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6.1.1

Ohjauskaapin osaluettelo

Taulukossa 6 on osat, joita käytettiin moottorin ohjauskaapin kokoamiseen. Tärkeimpinä osina on taajuusmuuttaja, kytkinvaroke, EMC-filtteri/suodatin, turvakytkin, valokennot ja releet.
Taulukko 6. Moottorin ohjauskaapin osaluettelo.
Tunnus
Q11
T1
F10
Q10
X1
X2
N
X3
PE
K91
K92
K31
K32
K33
P1
P2
P3
W15
W16
W17
W01
W02
W12

Nimi
Mallitunnus
AX-kaappi
AX1054.000
Laippalevy
AX 2564.200
Kaaviotasku DIN A4 polystrol
2514.000
SZ seinäkiinnike AX/KX 20mm 4kpl
2508.020
Maadoitusnauha 170mm/4mm2 5kpl
2564.000
Ovisalpa
SZ 2519.010
Läpivientiholkki M16x1.5
SZ 2411.611
Läpivientiholkki M20x1.5
SZ 2411.621
Läpivientiholkki M25x1.5
SZ 2411.631
DIN-kisko
PFP-50N
Johtokouru L37 x K50 halogeeniton
Kahvasulakkeet 10A
OFAF000H10
Kytkinvaroke
OS32GD03P
Apukosketin
Sulakkeen vaihtokahva
OFAE506
Taajuusmuuttaja
3G3MX2-A4007-E
EMC-filtteri
AX-FIM3005-RE
Johdonsuoja 4A C
S201-C4
Turvakytkin
OTP16T3M
Riviliittimet
PT 2,5-QUATTRO
Riviliittimet
PT 2,5-QUATTRO
Riviliittimet
PT 2,5-QUATTRO BU
Päätysuojat
D-ST 2,5-QUATTRO
230VAC liittimet
PT 2,5
Päätysuoja
D-ST 2,5
PE riviliitin
UT 6-PE
Päätysuoja PE
D-UT 2,5/10
Oikosulkuliitin 2 red
FBS 2-5
Oikosulkuliitin 3 red
FBS 3-5
Oikosulkuliitin 4 red
FBS 4-5
Oikosulkuliitin 5 blue
FBS 5-5 BU
Päätykappale
CLIPFIX 35-5
Rele kenttähäiriö
G2RV-SR500 DC24
Rele keskushäiriö
G2RV-SR500 DC24
Rele P1
G2RV-SR500 DC24
Rele P2
G2RV-SR500 DC24
Rele P3
G2RV-SR500 DC24
Päätylevy releille (10kpl)
PFP-M
Valokenno
E3Z-R86
Valokenno
E3Z-R86
Valokenno
E3Z-R86
Heijastimet
E39-R3
Anturin korkeuden säädin
E39-L151
Anturi kaapeli
E3F2-LK.4-NAP.M8(S) 5M
Anturi kaapeli
E3F2-LK.4-NAP.M8(S) 5M
Anturi kaapeli
E3F2-LK.4-NAP.M8(S) 5M
Moottorikaapeli
EMC 2YSLCY-J 4x1,5 S 1KV K500
Moottorikaapeli
EMC 2YSLCY-J 4x1,5 S 1KV K500
Ohjauskaapeli turvakytkimelle
DRAKAFLEX H07RN-F 2X1,5

kpl
1
1
1
1
1
1
4
4
1
3m
3m
3
1
1
1
1
1
1
1
20
20
5
3
3
1
8
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
5m
5m
5m

Valmistaja
Rittal
Rittal
Rittal
Rittal
Rittal
Rittal
Rittal
Rittal
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Ohjauskaapeli robotille

REDAK 8X2X0,5+0,5

15m

Reka kaapeli

W13

Ohjauskaapeli plutolle

REDAK 2X2X0,5+0,5

15m

Reka kaapeli
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6.2 Hätäseis-piiri
Taajuusmuuttaja liitettiin solun yhteiseen hätäseis-piiriin. Solussa on käytössä ABB
Pluto S46 V2 Jokab Safety -hätäseis-piiri (Kuva 17.). Taajuusmuuttaja vaatii jatkuvan virran sen hätäseis-liittimille GS1 ja GS2. Robotilta tuotu 24VDC jännite
viedään riviliittimelle X3:11, sen jälkeen Jokab Safety E1T-releen kahteen päästöhidasteiseen avautuvaan koskettimeen. Taajuusmuuttaja katkaisee virran moottorille välittömästi, kun virta katkeaa joko GS1- tai GS2-liittimestä. Taajuusmuuttaja
pysyy kuitenkin päällä. E1T-rele laukeaa, kun hätäseis-painiketta painetaan robottisolun ympäristössä tai solun ovi avataan.
Lisäksi on mahdollista käyttää EDM ominaisuutta (external device monitoring).
Sen avulla taajuusmuuttaja voidaan lisätä sarjaan yhteisen hätäseis-piirin reset-painikkeiden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että myös taajuusmuuttajasta pitää painaa
resettiä ennen kuin hätäseis-piiri on resetoitu. Tässä työssä EDM jätettiin pois käytöstä.

Kuva 17. ABB Pluto S46 V2 Jokab Safety.

41
6.3 Sulakkeet
Moottorin nimellinen virta kolmioon kytkettynä on vain 1,45A, mutta taajuusmuuttaja vaatii minimissään 10A sulakkeet, joten valittiin kytkinvaroke 10A gG sulakkeilla. Kyseinen malli, OS32GD03P, valmistetaan samalla ABB:n tehtaalla, joten
se oli helposti saatavilla.
6.4 EMC-suodatin
EMC eli sähkömagneettinen yhteensopivuus (engl. electromagnetic compability).
Taajuusmuuttaja säteilee verkkoon ja moottorille häiriöitä. EMC-suodattimella vaimennetaan niitä. Suodattimen käyttö on suositeltua, kun lähistöllä on useita laitteita
ja kaapeleita. /4/
Suodattimeksi valittiin Omronin taajuusmuuttajalle sopiva malli, AX-FIM3005RE, joka asennetaan taajuusmuuttajan alle, eli se on ”footprint”-malli. Sen vuoksi
yhdistelmästä tulee kaapin korkein komponentti. Ohjauskaappi pitää mitoittaa sen
perusteella, muuten kaappi olisi voinut olla kompaktimpi.
6.5 Valokennot
Kytkimen paikoitustietoja varten tarvitaan valokennoja (Kuva 18.). Niitä tulee
kolme kappaletta: kuljettimen alku- ja loppupäätyyn yhdet ja rullaradan loppupäätyyn yksi. Valittiin Omron E3Z-R86 valokenno, joka tarvitsee parikseen heijastimen. Valokennoon syötetään jatkuvasti 24 VDC jännite. Valokenno lähettää signaalin eteenpäin, kun kytkin tai jokin kappale osuu valokennon ja heijastimen väliin.
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Kuva 18. Valokenno ja vastapeili.

6.6 Releet
Releiksi valittiin 24 VDC jännitteellä toimiva Omron G2RV-SR500 DC24 malli.
Niiden avulla saa tiedot kenttähäiriöstä (jos turvakytkin on pois päältä) ja keskushäiriöstä (jos kytkinvaroke on pois päältä tai lauennut). Lisäksi valokennojen signaali kulkee releiden kautta.
6.7 Moottorin kaapeli
Kaapelin pitää olla häiriösuojattu, joten valittiin moottorikäyttöön suunniteltu GAMAFLEX 10-JZCY 4X1,5-kaapeli. Sen häiriösuojauksena toimivan metalliverkon
pitää olla maadoitettu molemmista päistä ja sen pitää olla jatkuvaa eli kaapelin ja
laitteiden ympärillä koko matkan. Kaapelin katkaisee vain turvakytkin. Maadoituksen pitää jatkua myös sen sisällä, jotta EMC-standardin mukaiset vaatimukset täyttyvät. /6/
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Kuva 19. Moottorin kaapelin maadoitus.
Kuvassa 19 moottorikaapelin häiriösuojaus on maadoitettu moottorin runkoon.
Asennushetkellä ei ollut saatavilla metallista EMC-holkkia kaapelin vedonpoistoon. Kaapelin asennus ei virallisesti ole EMC-standardin mukainen. Suojaamaton
kaapelin loppupätkä jää antenniksi ja voi säteillä ympäristöön häiriötä, mutta kohdeyrityksen sähkötöistä vastaava henkilö hyväksyi asennuksen tällaisenaan. Lähellä ei ole muita laitteita, jotka altistuisivat häiriöille.
6.8 Turvakytkin
Moottorin turvalliseen käyttöön ja huoltoon kuuluu turvakytkin, joka tulee taajuusmuuttajan ja moottorin väliin. Valittiin sopivin turvakytkin mallia OTP16T3M
(Kuva 20.) ABB:n valintataulukoita käyttäen ja sitä valmistetaan samalla ABB:n
tehtaalla, jossa työ tehdään. Moottorin kaapelin häiriösuojaus yhdistetään turvakytkimen apuliittimissä.
Tässä olisi pitänyt käyttää moottorinkäynnistykseen sopivaa EMC-turvakytkintä,
esimerkiksi mallia OTE16T3M. Siihen olisi saanut puristimilla kaapelin kiinni ja
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maadoitus olisi jatkunut sitä kautta. Tekijä ei tiennyt suunnitteluvaiheessa tällaisesta turvakytkinvariaatiosta ja siksi sitä ei valittu tähän työhön. Kohdeyrityksen
sähkötöistä vastaava henkilö varmisti kytkennän toimivuuden tavallisella turvakytkimellä.

Kuva 20. Turvakytkin.

6.9 Jännitteet
Ohjauskaapissa on kahdenlaisia jännitteitä. Pääpiirin jännitteenä on kolmivaiheinen
400V vaihtojännite ja ohjauspiirissä on 24V tasajännite. Tasajännite saadaan joko
robotin ohjauskaapista tai taajuusmuuttajan erillisestä jännitelähteestä. Tässä tapauksessa käytetään robotilta tulevaa jännitettä ja sen 24VDC nollajohdin yhdistetään taajuusmuuttajan nollan kanssa, joten kaikki ohjauskomponentit toimivat samalla tasajännitteellä, kuten releet ja valokennot. Taajuusmuuttajan ohjauspiirissä/liittimissä voidaan käyttää ”source”- tai ”sink”-toimintoja. Tällä toiminnolla
valitaan, käytetäänkö taajuusmuuttajan omaa vai ulkoista 24VDC jännitelähdettä.
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Tässä tapauksessa valittiin ”source” ja yhdistetään taajuusmuuttajan liittimet L ja
PLC.

Kuva 21. Taajuusmuuttajan liittimet. /9/

Kuva 22. ”Source” ja ”sink” taajuusmuuttajan ohjauspiirissä. /9/
Kuvista 21 ja 22 nähdään miten hyppyjohdin pitää asentaa kussakin tilanteessa taajuusmuuttajan ohjauspiirissä. /9/
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6.10 Piirikaavio
Piirikaavio (Liite 1) piirrettiin käyttäen CADMATIC Electrical-ohjelmaa, johon
saatiin opiskelijalisenssi. Sitä saa käyttää veloituksetta suoraan opiskeluun liittyviin
tehtäviin, kuten tähän lopputyöhön /10/.
Liitteessä 1 ensimmäisellä piirikaavion lehdellä on moottorin pääpiiri ja ohjauspiiri.
Toisella lehdellä on robotin ohjausyksikkö IRC5, hätäseis-piiri Jokab Safety ja taajuusmuuttaja.
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7

KULJETTIMEN LIITTÄMINEN OSAKSI ROBOTTISOLUA

Kuljetin sijoitetaan vanhan rullaradan tilalle, joten robotin paikoituskoordinaatit
ovat samat. Ohjauskaapelit liitetään robotin digital input/output -liittimiin (Kuva
23.). Käytössä on ABB:n valmistama robotti, jonka variantti on IRB 4600-40/2.55
ja sitä hallinnoidaan ohjelmalla nimeltä Robot Studio. Ohjelman koodikieli on nimeltään RAPID. Jotta kuljetin toimisi automaattisesti ja robotin kanssa yhteistyössä, robotin ohjauskoodiin pitää tehdä lisäyksiä.
Ohjaus on yksinkertainen, mutta siinä pitää ottaa huomioon muutama tilanne. Robotin pitää esimerkiksi tietää, onko kuljettimen alkupää tai rullarata tyhjä, muuten
tulee törmäyksiä. Kuljettimella voi olla yhtä aikaan kaksi kytkintä ja rullaradalla
voi olla yhtä aikaa yksi kytkin.

Kuva 23. IRC5-ohjaimen I/O-liittimet.
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7.1 Robottikoodi kuljettimelle
Test_to_waste-ohjelmassa ohjataan taajuusmuuttajan eteenpäin-käskyä käyttäen
hyväksi paikkatietoja valokennojen signaaleilta. Kyseessä on robottikoodin aliohjelma, jota kutsutaan kun kytkin epäonnistuu testissä ja tulee siirtää hylkyyn.
Kuljettimen ohjelma ei ole itsenäinen ja taustalla toimiva, vaan se on liitetty robotin
ohjelmakiertoon. Tämä tarkoittaa, että kuljetin ei lähde käyntiin ennen kuin robotti
tuo kytkimen kuljettimen alkupäähän. Ennen kuin robotti saa tuoda kytkimen kuljettimelle, ohjelma tarkastaa turvakytkimen ja kytkinvarokkeen asennon sekä varmistaa, että kuljettimen alkupää on tyhjänä. Kytkin viedään aina siihen saakka
missä on tyhjää.
”Waste_conveyor_first_gate” kuvaa ensimmäistä valokennoa kuljettimen alkupäässä, ja vastaavasti toinen ja kolmas kuvaavat kuljettimen loppupäätä ja rullaradan päätyä. ”WaitUntil” tarkoittaa, että odotetaan kunnes jokin signaali saa tietyn
arvon. ”setDO waste_conveyor_forward, 1;” asettaa ykköseksi digital output bitin,
joka käynnistää kuljettimen. Bitti pysyy päällä niin kauan, kunnes se resetoidaan
”reset waste_conveyor_forward”-komennolla.

Kuva 24. Robottikoodi kuljettimelle.
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Kun kytkin epäonnistuu testissä, kutsutaan Test_to_waste-ohjelmaa. Kuvan 24
koodi toimii seuraavasti:
•

Tarkastetaan, että kytkinvaroke ja turvakytkin on päällä eli ON-asennossa.
o Mikäli jompikumpi ei ole päällä, robotti antaa virheilmoituksen ja
jää odottamaan.

•

Tarkastetaan, että kuljettimen alkupää on tyhjä.
o Mikäli se ei ole tyhjä, robotti antaa virheilmoituksen ja jää odottamaan.
▪

Jos alkupää on tyhjä, robotti tuo kytkimen kuljettimen alkupäähän ja sen loppupää sekä rullaradan loppupää on tyhjä,
asetetaan digital output ”waste_conveyor_forward” arvoksi
1, jolloin taajuusmuuttaja saa liikkeelle-käskyn.
•

Odotetaan, kunnes kytkin on liikkunut kolmannelle
valokennolle saakka eli rullaradan päätyyn. Nollataan taajuusmuuttajan liikkelle-käsky, jolloin kuljetin pysähtyy.

▪

Toisessa tilanteessa kuljetin käynnistyy, kun sen alkupäähän
tuodaan kytkin ja sen loppupäässä on toinen kytkin sekä rullaradan pääty on tyhjä.
•

Kuljetin pysähtyy, kun toisella valokennolla eli kuljettimen loppupäässä ollut kytkin siirtyy rullaradan
loppupäätyyn.

▪

Kolmannessa tilanteessa kuljetin käynnistyy, kun sen alkupäähän tuodaan kytkin, sen loppupäässä ei ole kytkintä ja
rullaradan loppupäässä on kytkin.
•

Kuljetin pysähtyy, kun kuljettimelle tuotu kytkin siirtyy toiselle valokennolle saakka eli kuljettimen loppupäähän.

•

Robotin kierto jatkuu normaalisti, kun jokin näistä tilanteista toteutuu.
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7.1.1

Kuljettimen käynnistystilanteet

Kuljettimelle on suunniteltu kolme erilaista tilannetta, jolloin se käynnistyy. Kuvissa 25-27 ensimmäinen nuoli tarkoittaa kuljettimen alkupäätä, toinen nuoli tarkoittaa kuljettimen loppupäätä ja kolmas nuoli rullaradan loppupäätä. Numerot 1 ja
0 tarkoittavat valokennojen havaitsemaa kytkintä kuljettimella ja rullaradalla. Jos
valokenno havaitsee kytkimen, se antaa signaalin 1, muuten numero on nolla.
Ideana on, että kuljettimelle tuotu kytkin siirtyisi mahdollisimman lähelle radan
loppupäätyä, mikäli esteitä ei ole. Näin tulee tilaa uusille kytkimille kuljettimella.
Sellaista tilannetta ei haluta, että rullaradalla olisi monta kytkintä päällekkäin,
koska rata on kulmassa maahan nähden ja kytkimet laskisivat toistensa päälle. Se
hankaloittaisi nostamista ja kytkimet saattavaisivat mennä rikki.
Kuvissa 25-27 ensimmäisen nuolen numero 1 tarkoittaa aina kuljettimelle juuri tuotua uutta kytkintä.

1

0

0

Kuva 25. Kuljettimen käynnistystilanne 1.
Kuvassa 25 on ensimmäinen käynnistystilanne kuvattuna. Jos ensimmäinen valokenno kuljettimen alussa on tyhjä, robotti siirtää hylätyn kytkimen tyhjälle kuljettimelle, jolloin valokenno antaa signaalin. Ohjelma tarkastaa paikkatiedot kuljettimen ja rullaradan päästä. Jos ne ovat tyhjiä, kuljetin siirtää tuodun kytkimen eteenpäin aina rullaradalle asti. Kuljetin pysähtyy, kun kytkin on rullaradalla.
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1

1

0

Kuva 26. Kuljettimen käynnistystilanne 2.
Kuvassa 26 toisessa käynnistystilanteessa kuljetin käynnistyy, jos rullarata on tyhjä,
kuljettimen loppupäädyssä on kytkin ja kuljettimen alkupäähän tuodaan uusi kytkin. Se pysähtyy, kun kuljettimen loppupäädyssä ollut kytkin siirtyy rullaradalle.

1

0

1

Kuva 27. Kuljettimen käynnistystilanne 3.
Kuvassa 27 kolmas käynnistystilanne tapahtuu, jos kuljettimen alkupäähän tuodaan
kytkin, kuljettimen loppupäädyssä ei ole kytkintä ja rullaradalla on kytkin. Kuljetin
pysähtyy, kun kuljettimelle tuotu uusi kytkin on toisen valokennon kohdalla.

7.1.2

Tilanteiden yhteenveto

Kuvassa 28 on kaikki tilanteet yhdessä, josta nähdään kokonaiskuva tilanteista.

1

0

0

1

1

0

1

0

1

Kuva 28. Tilanteiden yhteenveto.
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7.2 Kuljettimen ja rullaradan sijoitus paikalleen
Kuljettimessa oli alun perin liian lyhyet jalat. Jalkojen pidennykset teetettiin Vaasan Tiimityö Oy:llä, joka on erikoistunut koneistamiseen. Heidän toimitilansa ovat
ABB Smart Powerin kellarissa. He ovat muutenkin tiivisti yhteistyössä ABB:n
kanssa, joten oli luonnollista pyytää heiltä apua.
Varastosta löytynyt vanha kuljetin oli alkumittausten perusteella sopiva, mutta kun
sitä alettiin siirtämään paikalleen huomattiin, että kuljetin ei sovi yhteen sen alla
olevan kuljettimen, joka tuo kytkimiä soluun testattavaksi, kanssa. Jos kuljetin
asennettaisiin samaan aukkoon seinässä missä alkuperäinen rullarata oli, se osuisi
robottiin, kun se noutaa kytkimiä noutopisteeltä. Uusi kuljetin tulisi noin 14 cm
kytkimien noutopisteen päälle. Noutopistettä ei kannata siirtää, koska ratasuunnittelu ja solun toimivuus jouduttaisiin tekemään uudelleen. Päätettiin muokata solun
seinässä olevaa ikkunaa ja siten saatiin noin 15- 20 cm lisätilaa kuljettimelle.
Kuljetin asennettiin soluun väärinpäin, jotta sen moottori ei olisi tiellä, kun tehdään
huoltotoimenpiteitä solun sisällä. Moottorin pitää siis pyöriä vastakkaiseen suuntaan. Tämän takia taajuusmuuttajalle annetaan peruutuskäsky. Ohjausjohdin asennetaan taajuusmuuttajan ohjauspiirin liittimeen 2, joka on reverse-liitin.
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Kuva 29. Kuljetin paikallaan solussa.
Kuvassa 29 nähdään uusi vihreä kuljetin paikallaan ja sen alla toinen kuljetin, joka
tuo kytkimet soluun testattavaksi. Kuljettimeen on asennettu valokennot ja niille
vastapeilit. Oikeanpuoleisen eli ensimmäisen valokennon ja peilin kannatinta piti
lyhentää, jotta alapuolella kulkevat kytkimet mahtuvat kulkemaan.
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Kuva 30. Ensimmäinen versio rullaradasta.
Kuvassa 30 rullarata saatiin paikalleen, mutta se ei kokonsa puolesta mahtunut
kääntymään, joten täytyi suunnitella miten sitä muokattaisiin.
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7.3 Robotin ohjausikkuna virhetilanteita varten
Tavoitteena on tehdä ja suunnitella erillinen ohjelmaikkuna robotin FlexPendantohjaimeen (Kuva 31.). Sitä hyödyntäen on tarkoitus suorittaa kytkimien noutokomento automaattitesteristä hylkykuljettimelle, jos tapahtuu vikatilanne testerissä ja
kytkin jumiutuu testeriin. Nykytilanteessa robotti ei osaa hakea kytkimiä, koska on
pelko törmäämisestä. Ohjausikkuna tehdään, jotta työntekijän ei tarvitse mennä
erikseen robottisoluun sisälle hakemaan kytkintä. Solun sisätilat ovat muutenkin
ahtaat ja painavien kytkimien nostaminen on haastavaa ja ergonomisesti huono toimenpide. Tämä olisi ensimmäinen sovellus FlexPendant-ohjaimen kautta. Kohdeyrityksessä (ABB Smart Power) ei ole vastaavaa vielä käytössä.

Kuva 31. Robotin ohjauskaappi IRC5 ja FlexPendant-ohjain.
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Kuva 32. Ohjausikkuna automaattitestereiden vikatilanteita varten.
Kuvassa 32 on ohjausikkuna, joka on tehty ABB Robot Studion Screenmaker- sovelluksella. Sillä voidaan tehdä helposti erilaisia käyttäjäliittymiä robotin ohjauskapulaan FlexPendanttiin. Tekijä teki ikkunan mallin ja idean, mutta ei saanut sitä
täysin valmiiksi. ABB viimeistelee ohjausikkunan toiminnan ja testauksen.
Kun jollakin neljästä automaattitesteristä tapahtuu häiriö, robotti menee virhetilaan
ja pysähtyy. Tästä ohjausikkunasta voidaan valita häiriön aiheuttanut testeri ja sen
jälkeen painaa keskellä olevaa painiketta, jolloin kutsutaan ohjelmaa Test_to_waste
ja robotti toimii sen ohjelman mukaisesti. Tämän jälkeen se palaa normaaliin kiertoon, koska automaattitesterillä ei ole enää jumiutunutta kytkintä.
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8

PROJEKTIN TUOTOKSET

Tuotoksina saatiin uusi automatisoitu rata ja robotin käyttöpaneeliin ohjelma, jonka
avulla haetaan automaattitestereihin jumiutuneet kytkimet. Näin ollen on vähemmän nostamista ja ei tarvitse keskeyttää tuotantoa, jos testereillä on vikaa. Työergonomia parantui ja vammojen riski on pienempi, kun nostaminen tapahtuu matalammalta. Kun kuljetin on automaattinen ja viallinen kytkin on nyt nopeammin saatavilla, tiimin työntekijät voivat keskittyä paremmin tuotantoon. Lisäksi heidän ei
tarvitse kurotella koukulla solun sisäpuolelle, kuten alkuperäisen rullaradan kanssa.
Kuljettimen ohjaus tapahtuu pääosin automaattisesti robotin ohjelman toimesta,
mutta halutessa myös painonapista voidaan käynnistää kuljetin. Kuljetin siis toimii
silloinkin, jos robotti on manuaalitilassa, mutta ei silloin, kun hätäseis-piiri on lauennut tai solun ovi on auki.

Kuva 33. Viimeisin versio rullaradasta.
Kuvassa 33 rullarataa päätettiin lyhentää ja lisätä yksi jalka. Lisäksi poistettiin renkaat ja kääntöominaisuus. Nyt rata on pultattu lattiaan kiinni ja nostokorkeus on
noin 84 cm. Rataa voitaisiin laskea edelleen lähemmäs suositeltua 75 cm korkeutta,
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mutta silloin kuljettimelta tulevien kytkimien nopeus radalla nousisi liian korkeaksi. Tällä hetkellä jarrurullat jarruttavat jonkin verran kytkimiä ja ne eivät törmää
päätyesteeseen liian kovaa. Kohdeyritys aikoo asentaa radan päätyyn törmäystä
pehmentävää materiaalia, jotta kytkimet eivät kolahtaisi alumiiniprofiilia vasten.
Valokenno on siirretty ylemmäs, koska kytkin on joissain tapauksissa helpompi
liu’uttaa oikealle sivulle ja nostaa siten pois rullaradalta. Myös oikeanpuoleinen ohjain on poistettu tarpeettomana. Nyt kun rata on lyhyempi, sen etupuolelta pääsee
kulkemaan tarvittaessa.

Kuva 34. Valmis ohjauskaapin asennus.
Ohjauskaapin asennuksessa ja testauksessa tuli este. Robotin I/O:n liittimestä
X4:15 tuli häiriötä ja 24VDC jännite yhdistyi kaapin runkoon jotain reittiä. Kun
virrat laitettiin päälle, releet vaurioituivat. Onneksi huoltotiimillä oli sopivia releitä
malliltaan Omron G2R-1-SND(S), jotka kestivät enemmän virtaa kuin edelliset
(10A vs. 100mA). Vaihdetut releet näkyvät kuvassa 34 kaapin sisällä oikealla
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alhaalla. Tämän ansiosta vika voitiin paikantaa. Johdin vaihdettiin toiseen liittimeen
robotin tulopuolella ja vika saatiin korjattua. Muutenkin oli vaikeuksia löytää oikea
liitin sovelluspuolelta FlexPendant-ohjaimesta. IRC5-ohjainkaapin I/O-liittimet
käyttävät erikoista merkintätapaa: liitin 1 tarkoittaa sovelluksessa 0 ja vastaavasti
liitin 2 tarkoittaa 1. Muutenkin liittimien merkintä sovelluksessa oli pielessä ja se
aiheutti päänvaivaa. Lopulta ei voitu luottaa liittimien numerointiin, vaan täytyi
katsoa sovelluksesta mikä signaali syttyy milloinkin.
Jälkikäteen haluttiin vielä painonappi (Kuva 34.), jolla voi ohjata kuljetinta eteenpäin manuaalisesti. Nappi asennettiin kaapin yläpuolelle. Sen sulkeutuvalle koskettimelle viedään jatkuva 24VDC jännite. Sieltä jännite viedään toisella johtimella
samalle liittimelle, mihin robotilta tuleva taajuusmuuttajan liikkeelle-käsky tulee.
Kuljetinta voidaan siis käyttää, vaikka robotti olisikin manuaalitilassa. Kuljetin liikkuu eteenpäin niin kauan kuin painonappi on pohjassa ja pysähtyy heti kun napista
päästetään irti.

Kuva 35. Ylimääräinen kuljettimen kaapeli.
Kuvassa 35 kuljettimen ylimääräinen kaapeli laitettiin seinään roikkumaan kahdeksikon muotoon. Näin kaapelista ei tule kelaa ja aiheuta lämpenemistä tai muita häiriöitä. /11/
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9

JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Asiakasyritys halusi teettää tämän työn, koska sillä oli tarvetta uudelle automaattiselle hylkykuljettimelle robottisoluun. Yritys halusi myös parannusta työergonomiaan valmistettavien tuotteiden painosta ja liian korkeasta rullaradasta johtuen. Tarkoituksena oli hyödyntää mahdollisimman paljon asiakkaan varastosta jo löytyviä
osia ja niiden pohjalta suunnitella automaattinen ratkaisu.
Kuljettimen automaattinen ohjaus taajuusmuuttajan ja valokennojen avulla ja robotin kautta saatiin toimimaan. Rullarata paransi työergonomiaa ja lisäsi turvallisuutta
sekä käytännöllisyyttä. Tuotantotiimin työntekijät olivat osittain tyytyväisiä kokonaisuuteen. Rullaradasta ei tullut täysin sellainen kuin suunniteltiin, mutta silti toimiva kokonaisuus.
Tässä projektissa eri vaiheina oli toteutuksen suunnittelu, osien tilaus, kokoaminen,
asennus ja testaus. Ohjauskaapin ja rullaradan osien tilauksissa kesti pitkään ja se
viivästytti työntekoa. Työ oli asennusta ja testausta vaille kesällä, jolloin suurin osa
yrityksen työntekijöistä oli lomalla. Lisäksi opinnäytetyön aikana maailmalla oli
koronaviruspandemia. Työpaikalla oli erityisjärjestelyitä, esim. etätyöt. Tämä viivästytti työtä entisestään.
Suurin osa työhön käytetystä ajasta meni ohjauskaapin ja rullaratojen suunnitteluun. Erilaisiin komponentteihin perehtyminen ja niiden yhteensovittaminen vei aikaa. Sain paljon apua ja ideoita ohjauskaapin suunnitteluun kohdeyrityksen alihankkijalta, jonka kautta kaikki osat myös tilattiin. Rullaradan suunnittelu oli haastavaa, koska se oli uutta minulle. Täysin uutena asiana oli myös robotti ja sen ohjaus. Sähkötekniikan koulutuksessa ei ole vielä tällä hetkellä robotiikan kurssia.
Sain kuitenkin opiskeltua sitä itsenäisesti netistä. Työn ohjaaja yrityksen puolelta
on asiantuntija robotin koodikielessä, joten sain lyhyen perehdytyksen robotiikkaan
ja sen koodaukseen häneltä. Ohjauskoodin kirjoittaminen RAPID-kielessä ei kuitenkaan vaatinut tässä työssä paljon. Se oli lähes samantapaista kuin mitä koulussa
oli opittu.
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Yhtenä ongelmana työn loppuvaiheessa ilmeni, että vanha varastosta löytynyt kuljetin oli hieman liian iso sille suunniteltuun paikkaan. Tätä varten piti yrityksen
henkilöstön miettiä jatkotoimenpiteet, koska se olisi vaatinut mahdollisia robottisolun muutostöitä, kuljettimen muokkausta tai toisen kuljettimen tilausta. Mielestäni
järkevintä tässä tapauksessa oli muokata solun seinää hieman, koska kyse oli kuitenkin vain 15 cm:stä. Lopulta päädyttiin muokkaamaan solun seinää.
Toinen ongelma oli rullaradan iso koko ja se, että kääntöominaisuutta ei mahtunut
käyttämään. Rullarataa jouduttiin muokkaamaan sopivammaksi. Se ei kuitenkaan
ollut suuri työ ja se hoitui yhdessä päivässä. Radan korkeus ei kuitenkaan vielä saavuttanut suositeltua 75 cm korkeutta. Nostokorkeus on nyt noin 84 cm. Jos katsotaan kuvan 5 ohjetta, nähdään, että naiset eivät saa nostaa rystystasolta 16 kg enempää, joten sen suuremmissa kuormissa jouduttaisiin joka tapauksessa käyttämään
lähellä olevaa nostinta.
Työssä olisi voinut olla tarkempi mittausten osalta ja ottaa huomioon kaikki erilaiset tilanteet, mitä voi tapahtua robottisolussa. Jos kuljetin olisi asennettu siihen
paikkaan mihin se suunniteltiin, robotti osuisi siihen joidenkin kytkimien kohdalla,
kun robotti nostaisi ne nostopisteeltä. Jos tekisin jotain toisin, niin tilaisin kapeamman ja pienemmän kuljettimen sekä suunnittelisin pienemmän rullaradan vahvemmilla osilla. Valoanturitkin voisivat olla paremmin suojatut mekaanisilta osumilta
yms.
Rullaradan ja kuljettimen ohjauskaapin hinnoiksi tuli yhteensä noin 3 600 euroa.
Työssä säästettiin kuljettimen tilaukselta, koska se löytyi valmiina. Toisaalta se ei
mahtunutkaan paikalleen, joten soluun jouduttiin tekemään muutostöitä viikonlopputöinä. Tämä lisäsi projektin kuluja, mutta arvioin, että uusi kuljetin olisi maksanut enemmän.
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