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TIIVISTELMÄ 

 

Wemigroupilla on Tampereen tehtaillaan käytössään Suomen pisimpiin kuuluva 

(74,3 m) Valmetin rakentama tehdasautomaatio FM-järjestelmä. Järjestelmään 

kuuluu myös useita työstökoneita, joista osalla on myös konepalettien varastointi 

hyllyssä.  Samaan kokonaisuuteen kuuluu koneille yhteinen leikkuuneste- ja 

lastunpoistojärjestelmä. Neste- ja lastujärjestelmään kuuluu vielä lisäksi kaksi 

työstökeskusta sekä yksi AR-pora, joilla ei ole muuta yhteyttä järjestelmään. 

Erikoisuutena on, että toinen samassa lastu- ja nestejärjestelmässä olevista 

työstökeskuksista ei ole Wemigroupin omistuksessa. 

 

Koneilla koneistetaan keskiraskaita kappaleita, materiaalin vaihdellessa teräs- ja 

valurautakappaleista erilaisiin terässeoksiin. Järjestelmän koneiden tuotanto 

vaihtelee yhdestä vuorosta kolmeen. Täysin miehittämätöntä ajoa ei juuri tällä 

hetkellä ole, mutta koneistajat tietyissä koneryhmissä käyttävät useampaa konetta 

kerrallaan. Tampereen yksikön työrepertuaariin kuuluu koneistuksen lisäksi 

hitsausta sekä kokoonpanoa.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä FM-järjestelmän nykyiseen 

toimintaan ja etsiä siitä mahdollisia kehityskohteita, työhön kuului myös pohtia 

kokoonpanon sekä hitsauksen toimivuutta järjestelmän kanssa.
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ABSTRACT 
 

The factory automation FM-system at the WemiGroup owned facility in Tampere, 

which is the longest in Finland (73.5 m), was made by Valmet. There are also 

several machine tools included in the system. Some of the machines have their 

machine pallets placed in the system’s storage. Centralized cutting fluid- and 

metal chip removal systems are also built in to the machines. There are two 

machine centers and one broad drill that also belong to the fluid and chip systems. 

These machines have no other connection with the FM-system. One point of note 

is that one of the machine centers does not belong to WemiGroup.  

 

The machines at the Tampere facility are used for machining mid to heavy work 

pieces. Materials vary from steel and cast iron to different steel alloys. The 

machines are operated in different shifts. Some are simply operated in the dayshift 

and others in two and three shifts. A totally unmanned operation does not exist at 

the moment, but in some cases machinists use multiple machines at the same time. 

In addition to machining, there are also assembly and welding works in Tampere.  

 

The purpose of this thesis was to orientate the FM-system’s current function and 

identify possibilities to improve it. The functions of assembly and welding with 

the FM-system were also considered in this thesis.  
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 LYHENTEIDEN SELITYKSET 
 
 

FMU = Flexible Manufacturing Unit 

FMS = Flexible Manufacturing System 

FMF = Flexible Manufacturing Factory 

FTL = Flexible Transfer Line 

FTU = Flexible Turning Unit 

MCU = Machining Center Unit 

NC = Numerical Control 

CNC = Computerized Numerical Control 

CAM = Computer Aided Manufacturing 

DNC = Distributed Numerical Control 

ADC = Automated Data Collector 

MAATTINGI = työstökoneen työstötapahtuma, jolloin koneistaja on vapaa 

tekemään muuta työtä tai pitämään taukoa. Maattingi voi olla myös lyhyt, jolloin 

vapautta ei synny. 
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1 JOHDANTO 
 

Wemi koostuu tällä hetkellä kolmesta erillisestä yksiköstä, Tampereen, 

Hämeenlinnan sekä Iisalmen tehtaista. Kaikki kolme yksikköä ovat tulleet 

Wemille ulkoistuksien myötä, näistä ensimmäisenä Hämeenlinnasta Patrialta 

vuonna 2001, tämän jälkeen Iisalmesta Normetilta 2002 sekä Tampereen yksikkö 

vuonna 2003 Kalmarilta. Tampereen ja Iisalmen yksiköt operoivat samoissa 

tiloissa kuin ennen ulkoistuista, jolloin liiketoimintakaupan myötä siirtyneet 

koneet ja kalustot pysyivät pääosin paikoillaan ja työntekijät siirtyivät vanhoina 

työntekijöinä uuden työnantajansa leipiin. Monelle muutos alussa merkitsikin vain 

haalarin vaihtumista.  Hämeenlinnan yksiköllä on Patriasta erillinen tila, mutta 

Hämeenlinnassakin kaupan myötä mukana siirtyi kalustoa, koneita sekä 

työntekijöitä. Koko henkilöstön määrä on tällä hetkellä noin satakolmekymmentä 

henkeä. 

 

Yksiköt ovat profiloituneet hieman eri osa-alueisiin: Hämeenlinna erilaisiin 

hitsausrakenteisiin sekä kokoonpanoon, Iisalmi pienempien kappaleiden 

koneistukseen, hitsaukseen sekä levynkäsittelyyn, Tampere raskaiden sekä 

keskiraskaiden kappaleiden koneistukseen, hitsaukseen ja kokoonpanoon. 

 

Tämä lopputyö käsittelee Tampereen yksikön toimintaa FM-järjestelmän 

ympäristön osalta. Tampereen yksikön siirtyessä vuonna 2003 Wemille siirtyi 

mukana FM-järjestelmä, johon kuului kaksi VTC-karusellisorvia, viisi erikokoista 

CNC-sorvia, pystykarainen työstökeskus, kolme vaakakaraista työstökeskusta 

kahdella varusteluasemalla, manuaalisolu säteisporakoneella sekä kahdella 

jyrsimellä. Järjestelmän ulkopuolelta tuli lisäksi kolme manuaalisorvia, CNC-

sorvi ja hiomakone. Koneiden lisäksi tiloihin kuului asennustilaa sekä hitsaukseen 

tarkoitettu alue hitsausvälineineen. Työntekijöitä siirtyi hieman yli 

viisikymmentä.  
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Wemille tehtäväksi siirtyivät myös siirtohetkellä osastolla tehdyt työt 

materiaaleineen jolloin vuorojärjestelyt olivat siirtohetken mukaiset. Siirtohetkellä 

isoimmat koneet sorveista keskuksiin olivat käytössä vähintään kolmessa 

vuorossa. Miehittämätöntä ajoa oli monikone käytössä sekä VTC-

sorvauskeskusten täysin miehittämättömässä yö- ja viikonloppuajossa. Kuorman 

noustessa joillain kolmivuorokoneilla oli käytössä myös toisinaan 

viikonloppuvuoro, joka vaakakaraisilla oli pisimmillään käytössä yhtäjaksoisesti 

lähes vuoden. 

 

Sittemmin tilanne on muuttunut, alkaen 2005, jolloin alkoivat ensimmäiset 

rakenteelliset muutokset, joista on päädytty nykyiseen tilanteeseen. Nykyisellään 

FMS-järjestelmään kuuluu enää kaksi CNC-sorvia, VTC-karusellisorvit sekä 

kolme vaakakaraista työstökeskusta. Järjestelmän yhteydessä on edelleen 

muutama manuaalikone. Järjestelmän ulkopuolelle on taas toisaalta tullut kaksi 

konetta lisää, molemmat vaakakaraisia työstökeskuksia. Näistä toinen on ollut 

aikanaan Kalmarin omistuksessa, mutta se siirtyi ulkoistuksien yhteydessä TP-

yhtiölle, jonka taas Wemi osti vuonna 2006 itselleen. Kolmen metrin 

kääntösäteellä kone on tarkoitettu isompien kappaleiden koneistukseen. Toinen 

kone on ostettu käytettynä ja se on jo iältään yli kaksikymmentävuotias. Wemillä 

on tapahtunut myös layout-muutos, kun vuokratila on pienentynyt noin 

neljänneksellä ja se on johtanut tuotannon tilaratkaisujen osittaiseen uudelleen 

mietintään. 

 

Nykyisin järjestelmässä olevien koneiden vuorot ja siten niiden käyntiaste on 

pudonnut aikaisemmasta. Kolme vaakakaraista aiemman kolmivuoron sijasta ovat 

kahdessa vuorossa, myöskään viikonloppuvuoroa ei ole näillä koneilla tarvittu. 

Kaksi jäljelle jäänyttä CNC-sorvia ovat yhdessä vuorossa. VTC-karusellisorvit 

ovat miehitykseltään siirtyneet kahdesta vuorosta kolmeen, joten yön 

miehittämätöntä ajoa ei enää ole. Tämä kaikki johtuu pitkälti töiden 

muuttumisesta sekä koneiden ikääntymisestä. Uusista töistä ei ole löytynyt 

nykyiselle konekannalle sopivaa työtä mikä voitaisiin ajaa täysin 

miehittämättömänä. 
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Wemillä on tapahtunut myös layout-muutos vuokratilojen pienentymisen takia. Se 

on johtanut mm. hitsauspaikan siirtämiseen hissin läheisyyteen ja koneiden 

siirtoihin sekä joidenkin vähällä käytöllä olleiden koneiden myyntiin tai 

hävitykseen. Edellä mainitut muutokset eivät yksityiskohtaisesti kuvaa kaikkea 

tapahtunutta, mutta antavat käsitystä Tampereen yksikön tilasta. Kun yksikkö 

kuului Kalmariin, työt voitiin pitkälti valita hyvinkin laajasta valikoimasta 

koneille sopiviksi, kun taasen nykyään kilpailu ja tarjonta sanelevat työt mitä 

koneilla ajellaan. Opinnäytetyön tavoitteena on pyrkiä kehittämään vanhenevan 

konekannan kilpailukykyä sekä etsiä ratkaisuja käyttöasteen sekä käytettävyyden 

parantamiseen. Tarkasteluun liittyy myös kokoonpanon sekä hitsauksen lähempi 

yhteistyö järjestelmän kanssa.  
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2 FMS-teoriaa /1,7/ 
 

2.1 FMS-periaatteita 
 

Yleensä FM-järjestelmä rakennetaan tietyn osaperheen valmistamiseksi. 

Toisinaan mukana voivat olla myös kokoonpanon materiaalitarpeet. Tällöin FMS 

on varustettu materiaaliasemilla ja hyllystöhissillä. 

 

FMS:lle on tyypillistä, että: 

• järjestelmä koostuu yhdestä tai useammasta NC-koneesta 

• järjestelmä on suunniteltu valitun osaperheen valmistamiseen alusta loppuun 

• koneistuskappaleiden valmistamiseksi vaadittavat NC-koneet käyvät omaan 

tahtiinsa NC-ohjelmien alaisina 

• suurehko palettivarasto tai automaattinen kappaleiden kiinnitys antavat 

mahdollisuuden miehittämättömiin jaksoihin. Tavoitteena on ainakin 8 – 16 h 

miehittämätön jakso. 

• asetusten vaihdot voidaan suorittaa koneen käydessä 

• tarvittavat kiinnittimet ja terät kuuluvat järjestelmään 

• miehittämättömien jaksojen käyttöä edesauttaa koneissa oleva työstön valvonta  

• järjestelmän ollessa rakennettu konekohtaisten syöttökuljettimien varaan voidaan 

käyttää manuaalista ohjausta. NC-ohjelmat ovat asianomaisella koneilla ja paletti 

saapuessaan kutsuu tarvittavan ohjelman mukanaan kulkevien saattomuistien tai 

koodinkantajien avulla. 

• PC:llä toteutettu keskusohjaus perustuu tunnettuihin palettien paikkoihin 

varastossa sekä niille tehtyihin siirtoihin. NC -ohjelmat voivat olla joko 

keskusohjauksen PC:n muistissa keskitetysti tai koneilla hajautetusti. Ohjelmat 

liikkuvat DNC-linjaa pitkin. 

•     operaattoreiden työskentelyrytmi ei ole sidoksissa järjestelmän käyttöön. 

Työntekijät voivat mahdollisuuksin mukaan limittää työskentelyynsä esim. 

työkaluhuollon, kappaleiden ja kiinnittimien vaihdon paleteille.  

 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                                       Opinnäytetyö 11 
Kone- ja tuotantotekniikka, modernit tuotantojärjestelmät 
Petteri Roivas 

 

 
 

2.2 FMS-piirteitä  

 

FM-järjestelmäksi laskettavia systeemejä on kolmenlaisia: 

• FMU = yhden työstökoneen järjestelmä, joka on kokonaisuudessaan täysin 

automatisoitu. 

     FTU = joustavasti automatisoitu sorvausyksikkö.  

     MCU = koneistuskeskus, joka on täysin automatisoitu. 

• FTL = joustavasti automatisoitu transferlinja.  

• FMS = normaalisti monikoneinen joutavasti automatisoitu järjestelmä.  

Seuraavassa on kukin tyyppi hieman lähemmin. 

 

FTU eli joustavasti automatisoitu sorvausyksikkö koostuu yleensä 

• työkalujärjestelmän omaavasta NC-sorvista (revolveri tai makasiini ja vaihtaja)  

• automaattisesta kappaleenvaihtajasta 

• kappaleiden syöttö- ja poistokuljetusjärjestelmästä, joka voi sisältää kappaleen 

kääntö- ja odotuspaikat  

• usein työkappaleen mittausasemasta, joka on sorvin ulkopuolella  

• voimakkaasti automatisoiduissa sovelluksessa teränvaihtoautomatiikasta sekä 

leukojen vaihtoautomaatiosta  

• soluohjaimesta, joka palvelee kaikkia solun toimintoja sekä taltioi myös NC-

ohjelmat  

• miehittämättömien jaksojen suorittamiseen vaadittavat valvontatoiminnoista 

• täydellisissä koneissa leukojen- ja teränvaihtoautomatiikasta 

Miehittämättömiä jaksoja tavoiteltaessa on kiinnitettävä huomiota kappaleaikaan. 

Kun kappaleaika on hyvin lyhyt suhteessa tavoiteltavan miehittämättömän jakson 

pituuteen, se aiheuttaa helposti varastopaikkojen lukumäärään huomattavan lisän 

verrattuna siihen, jos kappaleaika on pidempi suhteessa tavoiteltavan 

miehittämättömän jakson pituuteen. 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                                       Opinnäytetyö 12 
Kone- ja tuotantotekniikka, modernit tuotantojärjestelmät 
Petteri Roivas 

 

 
  

Kappaleiden kuljetus tapahtuu usein kuormalavoilla, joiden varastoinnissa 

käytetään kuljettimia, joiden avulla voidaan hoitaa kappaleiden syöttöä ja 

varastointia. Koska kappaleet kuljetetaan irrallisina, on niiden paikoitus 

kuljetusalustalla tärkeää robotin ohjelmointia ja tarttumista varten. Paikoitukseen 

on kätevää käyttää erilaisia paikoituselementtejä kuten V-uria ja sapluunoita. 

Sopiva tarkkuus on useimmissa tapauksissa +/- 1 mm. Paikoituselementit voivat 

usein muodostua tuotekohtaisiksi.  Standardoinnilla voidaan suuresti edesauttaa 

universaalipaikoittimien käyttöä ja minimoida tuotekohtaisten paikoittimien 

käyttö.  

FTU:ssa moderneimmat ohjaukset ovat PC-perusteisia ja täten tehokkaita ja 

joustavia. Ohjaus kykenee operoimaan pääohjelmana työjonoa, jossa ovat 

työkohtaiset kappalemäärät. Työn vaihtuessa on ohjauksen kyettävä kutsumaan 

seuraavalle työlle tarkoitettu NC-ohjelma ohjelmamuistista. 

Erävalmistus FTU:ssa on vallitsevaa, koska 

• kappaleiden lastuamisajat lyhyitä  

• asetuksia ei voida taloudellisesta syistä kokonaan eliminoida  

• esim. leukojenvaihtoautomaatio on varsin kallis järjestelmä, joten sitä ei 

useastikaan voida taloudellisesti hyödyntää. 
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Koneistuskeskus MCU 

 

MCU, johon kuuluu voimakkaasti automatisoitu koneistuskeskus, voidaan yleensä 

liittää FM-järjestelmään sellaisenaan. Mikäli järjestelmän ohjaus on 

tietokoneellistettu, täytyy koneistuskeskuksen ohjaus integroida järjestelmän 

ohjaukseen (DNC). 

Yleisesti pienehköissä järjestelmissä paletit varastoidaan koneiden vaihtoasemien 

kanssa samalla tasolla mutta myös monitasoisia hyllyjäkin sovelletaan nykyään 

yhä runsaammin, koska niillä saavutetaan lattia pinta-alan säästöä. Jotta palettien 

käsittely olisi kätevää ja tarkkaa seuraavissa vaiheissa, se ohjataan paikoilleen 

normaalisti ohjauspintojen avulla, joilla saadaan riittävä tarkkuus. Paletin 

siirtotapa vaikuttaa merkittävästi järjestelmän rakenteeseen. Siirtotapoja voidaan 

erottaa kolme erilaista, joilla kaikilla on omat sovelluskohteensa. Siirtäminen 

voidaan suorittaa mm: 

• kiskovaunulla  

• palettiradalla  

• hyllystöhissillä.  

 

Kuva 1 Hissin tai kiskovaunun toiminta   

 

Paletti 1 on palaamassa valmiiksi koneistettuna omalle varastopaikalle (kuva 1).  

Paletti 2 on työstökoneen työaseman odotusasemassa (kuva 1).  

Paletti 3 on koneistuksessa (kuva 1).  
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Muihin paletteihin voidaan vaihtaa kappaleet. Normaalisti kiskovaunu on 

palettirivin toisella puolella ja toinen puoli toimii kappaleiden kiinnitys- ja 

purkupisteenä.  

Palettiradalla on monta toimintoa, sillä se toimii varastona ja palettien siirtäjänä. 

Lisäksi se sisältää latausaseman, jossa tapahtuu kappaleiden panostus 

(kiinnittäminen) ja irrottaminen. Palettirata toimii myös odotusasemana. 

Osaperheen ollessa melko suppea on palettirata tyyppinen joustava-automaatio 

käyttökelpoinen. 

Joustavalinja-FTL (kuva 2) 

FTL:ssa nimestä huolimatta työnkulku on kiinteä, sen sijaan jalostavat yksiköt 

ovat varustetut NC-ohjauksella useimmiten moniakselisia ja näin muodoin sangen 

joustavia. Yhden kappaleen erät ovat täysin mahdollisia linja-muodoista 

huolimatta. 

 

Kuva 2 Joustavan transferlinjan periaate  
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FTL:n layout on normaalisti hyvin selkeä ja linjatyyppisenä valmistusmuotona 

FTL on kustannustehokas ja sen läpäisyaika on lyhyt. Linjan tekninen joustavuus 

ei ole yhtä suuri kuin varsinaisessa FMS:ssä. Siksi joudutaan hieman tinkimään 

erilaisten valmistettavien kappaleiden lukumäärästä. Yhden kappaleen eräkoko 

menee läpi yhtä tehokkaasti kuin suurempikin. FTL voidaan suunnitella sekä 

pyörähdyskappaleiden että paleteille kiinnitettävien kappaleiden valmistamiseen.  

Pyörähdyskappaleet siirretään kätevimmin robotilla esim. silloin, kun FTL on 

rakennettu akseleista muodostuvalle osaperheelle. Mahdollisesti tarvittava 

leukojenvaihto-automatiikka on kuitenkin kallis osa investoinnissa. Porauksiin tuo 

tehokkuutta monikaraporaustekniikan hyödyntäminen. 

Palettiperustaisessa FTL:ssä paletti tuo työstökoneille informaation siitä, mitä 

NC-ohjelmaa kyseisten kappaleiden työstämiseksi tarvitaan. Usein paletti on 

varustettu saattomuistilla tai koodilla, jolla kerrotaan ohjaukselle tarvittava NC-

ohjelma.  

2.3 Varsinainen FMS  

Varsinaisessa FMS:ssä on useita NC-koneita ja työkappaleen reitti on vapaasti 

ohjelmoitavissa. Mikäli kappaleen reittiin kuuluu käynti useammalla koneella tai 

työasemalla kutsutaan järjestelmää monivaiheiseksi, sen sijaan jos kappaleen 

valmistaminen järjestelmässä edellyttää käyntiä vain yhdellä koneella nimitetään 

järjestelmää yksivaiheiseksi. 

Palettijärjestelmään ja koneistuskeskuksiin nojautuva monikoneinen FMS on 

vallitseva nykyisissä järjestelmissä. FMS:ssä on erittäin tavoiteltavaa saada 

kappale valmistetuksi yhdellä kiinnityksellä, mutta valitettavasti tähän ei 

läheskään aina päästä. Tällöin kappale joudutaan irrottamaan ja kiinnittämään 

uudestaan latausasemassa. Tämä vaihe on hyvin usein manuaalivaihe, joka 

häiritsee pidempien miehittämättömien jaksojen suunnittelua ja toteutusta. 
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FMS:n joustavuus ja monipuolisuus perustuvat siihen, että eri kappaleilla on 

erilainen reitti, mikä tarkoittaa sitä, että eri kappaleiden valmistusjärjestelmässä 

hyödyntää koneita erilailla. Kaikki kappaleet eivät siis käy kaikilla koneilla, ja 

reitti on täysin vapaa. 

FMS:n osat ovat seuraavat: 

• latausasema, jossa kappaleet kiinnitetään ja irrotetaan sekä lähetetään reitille  

• materiaaliasemat, mikäli hyllystöä käytetään myös materiaali- ja komponentti 

varastona  

• kiinnitinvarasto 

• palettivarasto 

• paletin siirtojärjestelmä  

• paletinvaihtoasemat työstökeskuksilla  

• NC-koneet  

• NC-ohjelmien taltiointi ja hallinta  

o taltiointi joko keskusohjauksen PC:llä keskitetysti tai koneilla hajautetusti  

o hallinnassa voidaan hyödyntää keskusohjausta, koodattuja tai saattomuistilla 

varustettuja paletteja. Keskitettyä taltiointia ja hallintaa käytetään erityisesti 

hyllystöhiisi sovelluksissa  

• keskusohjauksen PC, jolla hoidetaan mm.  

o palettien kuljettamisen ohjaus  

o operatiivinen tiedosto  

o työjono jne. 
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FMS-yksiköt, jotka sisältävät edellä mainittuja piirteitä ja periaatteita ovat, 

esimerkiksi 

• monitoimisorvit tms., jotka on varustetuttu poratalipanostajalla (kuva 3)  

• konekohtainen palettien tai työpöytien vaihtojärjestelmä, joka sisältää useita 

työpisteitä, paletteja, joissa voidaan työstää tai vaihtaa kappaleita. Tällaiset 

järjestelmät tulevat useimmiten kysymykseen raskailla työstökoneilla, joita ovat 

esimerkiksi pitkäjohteiset lattiakoneet (kuva 4) 

• järjestelmät, jotka perustuvat koneistuskeskusten käyttöön, joita palvelevat joko 

hyllystöhissi tai konekohtaiset palettikuljettimet ja varastot  

• järjestelmät, joissa hitsausasemat hyödyntävät paletteja  

• hitsaustehtävät, joissa hyödynnetään robotilla varustettua hitsausasemaa. Usein 

pyritään siihen, että varsinaisen hitsausaseman lisäksi järjestelmässä on yksi tai 

useampi asema työkappaleiden kiinnittämiseen tai silloittamiseen.  

• selkeät, paletteihin perustuvat FM-hitsausjärjestelmät 

• joustavat kokoonpanojärjestelmät, jotka perustuvat robotteihin ja ovat yleensä ns. 

kevyttä kokoonpanoa  

• sahausasemat (katkaisuasemat), joihin on integroituna tankovarasto  

• poltto- ja vesileikkausasemat, jotka ovat pitkälle automatisoituja ja usein myös 

integroituja ainakin siirtojensa osalta 

• FM- ohutlevyjärjestelmät, joiden pääkoneena on levytyökeskus 

• keskiraskaan kokoonpanon yhteydessä toimivat hyllystöhissiin perustuvat 

materiaaliasemat, joista hoidetaan kokoonpanon tarvitsemaa materiaalivirta. 

Samalla hyllystöhissillä voidaan palvella myös koneistusta tai hitsausta.  
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Kuva 3 Portaalipanostaja, VTC-karusellisorvi WemiGroup  

 

 

Kuva 4 FMCS työstökeskus WemiGroup  
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3 NYKYTILANTEEN SELVITYS 
 

3.1 Tuotantotilat ja laitteet 
 

Tampereen yksikön koneet ja laitteet ovat olleet vuosien varrella kovassakin 

käytössä. Monenlaisista muutoksista johtuen ovat erilaiset vuorot tulleet ja 

menneet. Koneiden ikä ja töiden vaihtuminen ovat joillain koneilla johtaneet 

vuorojen vähenemiseen. Opinnäytetyön tekemisen aikoihin tehtaalla olevat koneet 

ja niiden vuorojärjestelyt olivat taulukon 1 mukaiset.  

 

Työntekijöitä Tampereella oli tuolloin eri ammattinimikkeillä seuraavasti: 

• hitsareita  3 

• koneistajia 18 

• asentajia 3 

• kuljetusmiehiä 1  

• toimihenkilöitä 3 (työnjohtaja, ostaja, menetelmäsuunnittelija) 

• työkaluvastaavia  1 (osa-aikaeläkeläinen) 

 

FM-järjestelmä on alkujaan Valmetin rakentama FMS: Ohjaus on uusittu ja on 

nykyisin Camlinen valmistama FMS-ohjaus.  

 

Hyllystöhissin rakenne 

• varaston pituus 74,3 metriä 

• varaston korkeus 8,8 metriä 

• kapasiteetti 

o konepaletteja 630 x 630 mm  16 paikkaa 

o konepaletteja 800 x 800 mm 20 paikkaa 

o materiaalipaikkoja (lava) 1000 x1 200 mm 734 paikkaa 
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Tampereen tehtaan layout (kuva 5) on kokenut kovia muutoksia Kalmarin otettua 

osan Wemillä vuokralla olleesta tilasta takaisin itselleen. Koneiden osalta 

paikkaansa vaihtoivat sorvit ja pienet manuaalikoneet; isoimpia järjestelmään 

integroituja koneita olisikin käytännössä ollut mahdoton siirtää. Isoin muutos tuli 

oikeastaan hitsaus- (kuva 6) ja kokoonpano-osastojen siirrosta järjestelmän 

viereen. Varsinkin hitsaus on haastavalla paikalla hissin nurkkauksessa, tosin 

nykyinen layout antaa paremman mahdollisuuden jatkossa hyödyntää järjestelmää 

töitä liikuteltaessa eri tuotantovaiheiden välillä. Hissin käytön pitäisikin pienentää 

lavojen kuljetuksen tarvetta trukilla. 

Taulukko 1 koneet ja vuorot 

Koneen merkki ja malli Päämitat Vuorot/ 
Työntekijät 

Jyrsinkoneet X Y W V T 
Jyrsinkone Hitachi Seiki 1100 500 350 tarvittaessa 
Sorvit D d L   
NC-sorvi SMT ST18 700 500 2250 1-V 1 
NC-sorvi Niles DFS400 2/2 450 350 1250 1-V 1 
NC-sorvi Niles Pitkä DFS400 2/2 480 350 2500 tarvittaessa 
Kärkisorvi Yamazaki Mazak 770 530 3000 tarvittaessa 
Sorvauskeskus VTC 630 630 400 3-V 3 
Sorvauskeskus VTC 629 630 630 450 
Porakoneet X Y D   
Porakone MAS VR 4A 1250 1340  

tarvittaessa Porakone 2 M 55 Kalusto 52747, venäläinen    
Porakone Heckert SABO standard    
Koneistuskeskukset X Y Z   
Koneistuskeskus Ivanovo IS-800 1000 1020 800 

2-V 4 Koneistuskeskus Mori-Seiki MH80 1100 790 800 
Koneistuskeskus Mitsui Seiki 15M 850 700 750 
Koneistuskeskus Mitsui Seiki HS5 A 1300 950 900 1-V 1 
Koneistuskeskus Kitamura (pystykara) 710 460 460 tarvittaessa 
Koneistuskeskus Fastems FMCS-1250 3100 1900 2000 3V+vkl 4 
Avarruskoneet X Y Z   
Avarruskone G&L 65-H5-T 2750 2400 950 1-V 1 
Sahat D     
Vannesaha Kasto SBA 260 AU    tarvittaessa 
Muut D L    
Päidentassaus- ja keskiöintikone FZWD    tarvittaessa 
Esiasetulaite Zoller 6080    tarvittaessa 
Hitsauskoneet 3 kpl    2-V 3 
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      FMS HISSI Lastujenkeruu- / nesteenpaluukiertokanavat 

 Tuotantokoneita   Jäähdytinnestekeskus 

 

Kuva 5 Tampereen tehtaan layout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HITSAUKSEN NYKYINEN SIJAINTI 
 

              Kuva 6 tuotantotilat ja koneita E-käytävältä 
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3.2 Tilauksien kulku 

 

Tilaus asiakkaalta tulee pääsääntöisesti faksilla, sähköpostilla tai paperilla. 

Tilaukset vahvistetaan asiakkaalle materiaalin saatavuuden sekä 

tuotantokapasiteetin perusteella. Tilauksia vahvistettaessa huomioidaan 

mahdollisuuksien mukaan asiakkaan toivomukset. Vahvistuksissa pyritään 

noudattamaan yhtä pääsääntöä: alle kahdenviikon tilauksia ei vahvisteta. Tämä ei 

tietenkään estä tekemästä töitä alle kahden viikon, jos työkuorma ja materiaalin 

saatavuus niin sallivat. Varastoon tehtävät työt kuormitetaan hälytysraportin 

perusteella; hälytysrajat ovat muotoutuneet käytännön kokemuksen myötä. 

Varastoon tehtäviä tuotteita on tosin nykyisellään todella vähän, joten 

tuotantoimpulssi tuleekin pääsääntöisesti varsinaisen tilauksen kautta. 

 

Työt kuormitetaan Controlliin, joka on Wemin tuotannonohjausjärjestelmä. 

Controlli varaa kuormituksen jälkeen työlle sen vaatiman materiaalin. Jos työllä 

on myös reitti FM-järjestelmässä, kuormitetaan työt myös järjestelmään, jolloin 

ne muodostavat työjonoja työvaiheiden mukaisille koneille. Tämän kuormituksen 

järjestelmään voi myös suorittaa koneistaja työmääräimen perusteella. 

Kuormitetusta työstä tulostetaan tilausvahvistus, työmääräin ja tarvittavat 

piirustukset. Työpaperi viedään odottamaan materiaalin saapumista tai latausta 

järjestelmään. Työmääräin on signaali työntekijälle työn aloittamiselle. 
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3.3 Materiaali 
 

Tällä hetkellä materiaali on osittain asiakkaan toimittamana, mutta on myös 

paljon tuotteita, joihin joudutaan materiaali tai jokin komponentti ostamaan 

Wemin toimesta.  

Ostettavat osat voidaan karkeasti jaotella muutamiin kokonaisuuksiin: 

 

• polttoleikkeet 

• akselit ja putket 

• valut ja takeet 

• komponentit (valmiit asennukseen tulevat tuotteet, alihankinnasta tulevat 

ei Wemillä tehtävät osat tai osakokonaisuudet) 

• pientavara (pultit, mutterit, liittimet, jne.). 

 

Ostettavista komponenteista vastaa ostaja, jonka ostoimpulssi tulee 

hälytysraportin kautta. Hälytysraportti muodostuu, kun työ on kirjattu 

järjestelmään ja alkaa varata sen tarvitsemaa materiaalia. Myös asentajat tilaavat 

joitain materiaaleja kotiinkutsuna, jolloin niille on sovittu hinta ja toimittaja. 

Näiltä asentajat tilaavat tarpeen mukaan osia ja ovat siis vastuussa kyseisten osien 

riittävyydestä. Pientavara tulee taloon pääsääntöisesti hyllyyn kantona, lukuun 

ottamatta joitain erikoisempia ja asiakkaan mukaan vaihtuvia osia. Varastoon 

tehtävissä tuotteissa tilauksen signaalina on hälytysraja, jossa on huomioitu 

materiaalin vaatima toimitus- sekä tuotannon läpimenoaika. Pitkää toimitusaikaa 

vaativissa komponenteissa tai materiaaleissa käytetään ostettaessa apuna 

asiakkaan ennustetta. Tällä hetkellä Controllista ei saa ostoimpulssia pois, koska 

materiaali pitäisi viimeistään tilata, jotta lopullinen tuote saataisiin valmistettua 

ajoissa. Controlli antaa ainoastaan tuotteelle valmistumispäivämäärän, jolloin 

ostajan pitää itse katsoa tuotteen vaiheketju ja materiaalin toimitusaika ja päätellä 

tästä, milloin materiaali pitää viimeistään ostaa.   
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3.4 Töiden seuranta ja kuormituksen valvonta 

 

Työhön liittyvät aloituskuviot riippuvat työreiteistä ja materiaalin vaatimasta 

odottamisesta tai siirtelystä, esimerkiksi FMS-järjestelmään menevä materiaali 

pitää pääsääntöisesti hyllyttää. Materiaalia hyllyttäessä huomioidaan lavalle 

sopivat eräkoot sekä koneistusta ajatellen sopivat määrät. Tämä vaatii materiaalin 

järjestelemistä lavalle oikealla tavalla, jolloin koneistajan ei tarvitsisi käyttää 

aikaa materiaalin kääntelyyn. 

 

Työntekijä aloittaa työn tekemisen työmääräimessä olevan toimituspäivämäärän 

mukaan. Controlli antaa mahdollisuuden käyttää myös aloituspäivää, mutta tällöin 

työlle pitää olla määritelty työvaiheiden läpimenoajat, jolloin Controlli osaa 

peruuttaa valmistumispäivämäärästä. Jos johonkin työhön ei ole materiaalia, 

otetaan työlistalta seuraavana oleva työ työn alle. Työlistan järjestyksestä 

poiketaan myös hyvin usein jonkin kiireellisen työn tai jo alun perinkin väärän 

toimituspäivämäärän omaavan työn takia.  

 

Työnjohto seuraa työtä pääsääntöisesti kysymällä työntekijältä tai toteamalla itse, 

kuinka työ on edennyt. Myös tuntien kirjauksista voi päätellä, missä vaiheessa työ 

etenee. FMS-järjestelmässä olevista lavoista voi niiden vaihepäivityksen mukaan 

päätellä, kuinka työ on edennyt ja millä koneella se menee. Controllista ei saa 

työn etenemistä tulostetta, vaan se pitää päätellä työtuntikirjauksista. 

 

Työnjohtaja päättää työt, kun työpaperit viimeisen työvaiheen jälkeen päättyvät 

kuitattuna takaisin työnjohtajalle. Työnjohtaja tulostaa tarvittaessa 

lähetysluettelon ja ohjeistuksen Lähetysluettelo viedään kuljetusmiehelle, joka 

hoitaa tilauksen eteenpäin. Tuotteet saattavat mennä vielä maalaukseen tai 

vaativat kuljetuksen tilaamista. Kalmarin tilaamat osat viedään suoraan 

asiakkaalle, elleivät ne vaadi maalausta tai pinnoitusta tai jotakin muuta käsittelyä. 

Työnjohtaja kuittaa toimituksen, josta lähtee tieto siitä, että työ valmis ja 

Hämeenlinnan konttori voi sen laskuttaa. 
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Kuormituksen valvonta tapahtuu pitkälti kokemuksen kautta. Controlli kertoo jos 

jollekin viikolle on vahvistettu jonkin koneen osalta liikaa töitä, jolloin työ 

voidaan ajoittaa tilanteen niin salliessa uudelleen. Controlli ei poista työn tunteja 

kuormituksesta ennen kuin työ on kaikilta vaiheiltaan valmis. Controlli ei osaa 

itse ehdottaa sopivaa kuormitus ajankohtaa tai seuraavaa vapaata 

konekapasiteettia. Controllista on mahdollista ottaa esille konekohtainen 

kuormitus viikoittain, mutta ongelmaksi muodostuvat jättämät jotka Controlli 

pystyy siirtämään kuluvalle viikolle. Tarve olisi jättämien ohella siirtää ja jakaa 

työt eteenpäin. Kaiken kaikkiaan kuormitus on lähinnä työnjohtajan kokemuksen 

varassa. 

3.5 Tehokkuuden seuranta 
 

Tampereella tuotannon tehokkuutta ei käytännössä valvota tällä hetkellä 

ollenkaan. Tampereella seurataan toteutuneita työaikoja tavoiteaikoihin verraten. 

Automaatiossa tehokkuuden mittareita ovat, vuotuinen käyttötuntimäärä 

jalostavan ajan osuus käyttötunneista sekä menetelmän tehokkuus. Näitä 

mittareita tarkastellaan arvioimalla, paljonko koneet ovat seisseet häiriöiden 

johdosta tai kuinka tehokasta työ on ollut valmistuneiden kappaleiden määrällä. 

Ainoa tietoa kerryttävä mittari on työjohdon keräämä tieto koneremonttien 

määrästä. Tästä taulukosta selviää lähinnä koneremontit joiden kesto on päivästä 

ylöspäin. Tietoja menetelmien, uusien työkalujen ja koneiden tehokkuuksista ei 

kerätä. Tampereella on käytössä Camlinen valmistama tiedonkeruu ohjelma 

ProSUITE, jonka avulla pystytään koneista keräämään huomattava määrä tietoa 

käyttösuhteista häiriöaikoihin. ProSUITE ohjelma ei ole kuitenkaan toiminut 

lähes vuoteen. Toimiessaankaan sitä ei johdonmukaisesti käytetty 

tuotannontehokkuuden mittausapuna.  
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4 OHJAUKSEN JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN 

4.1 Miten tilaukset Controlliin 

 

Kun tilaukset saapuvat Wemille, tulisi työt kirjata järjestelmään vahvistamatta 

niitä asiakkaalle. Tämä siksi, että Wemillä ei valmisteta mitään varastoon vaan 

tuotanto esimerkiksi ostojen osalta pyörähtää käyntiin vasta tilauksen tultua. 

Ostettavien materiaalin toimitusaikataulujen selvittyä pystytään tarkastelemaan 

lopullista toimituspäivämäärää, joka on materiaalin toimitusaika lisättynä 

tuotannonläpimenoajalla. Tampereen yksikössä pitäisi materiaali tilata 

tilauskohtaisesti ja siten korvamerkitä mille tilaukselle kulloinkin materiaali on 

tarkoitettu. Hyvin harvaa materiaalia tilattiin varastoon joten tilausohjautuva osto 

on perusteltua. Ostoimpulssin saaminen hälytysraportista, kuten tutkimushetkellä 

toimittiin, vaatii tilauksen lopullista kirjaamista järjestelmään. Toisinsanoin 

tilauksia vahvisteltiin asiakkaalle materiaalin oletetun toimitusaikataulun mukaan. 

Tämä tapa on riittävä lyhyellä toimitusajalla toimitettavilla materiaaleilla 

esimerkiksi varastosta toimitettavat tuotteet. Tilauksen vahvistaminen ennen 

materiaaliostoja johti toisinaan materiaalin saapumiseen myöhemmin kuin tilaus 

oli vahvistettu asiakkaalle. Oston pitää ensin kysyä tai varmistaa materiaalin 

satavuus tilaukselle, ja tämän jälkeen voidaan vasta tuotannosta katsoa sille 

valmistumisaikataulu. Tuotannonaikataulussa pitää huomioida eri työvaiheiden 

vaatima läpimenoaika joka ei ole sama kuin työaika (kuva 7).   

 

 

                   =                +                +             +                +   
   

 Lisäarvoa tuottava aika  Lisäarvoa tuottamaton aika 

    

    

    Kokonaisaika   

    
Kuva 7 Läpäisyaika tuotannossa /2/ 

tarkastus-
aika 

Susien 
korjausaika  

Kuljetus-
aika 

Odotus ja 
välivarastoi
ntiaika 

Käsittely- 
aika 

Läpäisy-
aika 
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4.2 Materiaalin hallinta 

 
Tutkimushetkellä materiaali puute toimittajahäiriöiden takia oli tuotantoa pahasti 

häiritsevä tekijä. Tämä johti koneistuksessa ja asennuksessa ylimääräisiin 

asetusten vaihtoihin sekä seisokkeihin. Tuotannossa ei aina tiedetty mikä 

jättämässä olevista töistä oli kiireisimpänä tehtävä. Monen työn jättämä johti 

usein asetusten vaihtoon ennen sarjan valmistumista. Tämä koska yleensä kaikkia 

jättämässä olevia töitä tarvittiin heti valmiina. Mitään sarjaa ei tällöin ajettu 

valmiiksi vaan vaihdettiin työltä toiselle jolloin asetuskustannukset nousivat 

huomattavasti. Sen hetken tilanteessa se saattoi olla väistämätöntä, jotta saatiin 

palveltua asiakasta sekä omien tuotteiden loput vaiheketjut eivät häiriintyisi 

enempää.  

 

Tällaisessa tilanteessa työntekijöiden informaatio ja vähintään viikon mittainen 

tuotantosuunnitelma ja tuotepriorisointi on erittäin tärkeää. Tällainen voitaisiin 

käytännössä hoitaa vaikka jakamalla viikkotason priorisointilista joka pitää 

sisällään ajettavat työt tärkeys ja määrä järjestyksessä sekä materiaalin oletetun 

saapumisajan kohdan. Tällaisella informaatiolla estettäisiin päivittäin vaihtuva 

tieto kiiretöistä sekä pidettäisiin huoli, että kaikilla olisi sama tieto viikolla 

ajettavista töistä. Viikkokohtainen työsuunnitelma antaisi työntekijöille 

mahdollisuuden suunnitella työviikko mahdollisimman tehokkaaksi ilman 

ylimääräisiä asetustenvaihtoja tai koneseisokkeja. 

 

Vaikka materiaalipula olisikin asiakkaista sekä tavarantoimittajasta lähtevää, on 

myös syytä miettiä oman toiminnan parantamista etenkin pienempien osien 

kohdalta. Controlliin töiden pidemmälle viedyt kuormitukset asiakasennusteiden 

mukaan voisivat auttaa osaltaan tässä, jolloin osien tarve nähdään huomattavasti 

pidemmälle. Ostojen tekeminen ennusteen pohjalta vaatii pitkän sopimuksen 

asiakkaan kanssa. Tarkasteluun on otettava myös toimitusajat ja mietittävä tarkasti 

varastojen suuruudet. Oikean kokoisella varastolla pystytään takaamaan tuotannon 

sujuminen ja koneiden tehokas käynti. Oikein vahvistetut tilaukset ovat tässä 

tärkeässä asemassa, myös puskureita vaikeille materiaaleille pitää harkita, ehtona 

on tietenkin pitempi sopimus asiakkaan kanssa. 
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Oikein vahvistetusta ja ajallaan toimitetuista töistä seuraa: 

 

• hyvä toimitusvarmuus  

• parempi tuottavuus 

• vähemmän häiriöitä 

• paremmat asiakassuhteet (imago) 

• lisää tilauksia 

• parantunut tuotannon ohjattavuus 

• parantunut muutoksiin reagointikyky. 

 

Kaikki yllä mainitut asiat on helppo muuttaa rahaksi puhumattakaan siitä, että 

nykypäivänä asiakkaat vaativat kilpailukykyisen hinnan lisäksi melkein vielä 

enemmän hyvää toimitusvarmuutta. Vaikka läpimenoajan lyhentäminen on 

tärkeää ja siihen pitää panostaa, asiakkaalle on yleensä tärkeämpi tieto siitä koska 

he varmuudella tuotteensa saavat. 

 

4.3 Töiden seuranta aloittamisen jälkeen 

 

Työn kulkua tulisi olla mahdollista seurata kuormitusryhmittäin tietokoneelta 

ilman, että sen perässä pitäisi juosta. Yhtenä vaihtoehtona tähän voisi olla FMS:n 

ohjaukseen Camlineen luotava reititys myös vaiheille jotka eivät ole nykyisin 

järjestelmän piirissä. Camlinen ohjauksesta näkee lavojen sekä työn kulun suoraan 

tietokoneelta, kunhan päivitykset on vain hoidettu oikein. Camlinen käyttö auttaisi 

myös työntekijöitä seuraamaan työn kulkua ja hetkeä jolloin työ olisi 

aloitettavissa vaikka sarja ei täysin edelliseltä vaiheelta olisi valmistunutkaan. 

Tämä olisi apuna etenkin silloin kun sitä käytetäisiin työvaiheissa joita ei 

fyysisesti tehdä järjestelmässä olevilla koneilla. Töiden seurantaa ja oikea 

aikaisuutta auttaisi työntekijöillä oleva tieto oikeasta työjärjestyksestä.  Seurantaa 

siis helpottaisi säännöllinen raportointi eri suuntiin, nykyisin työstä saatetaan 

saada aloitussignaali vasta työpaperin ilmaannuttua työpöydälle. Työntekijöiden 

ennakointi työn aloituksessa kun se on vielä kesken edellisellä työvaiheella 

lyhentää läpimenoaikaa.  
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4.4 Koulutus 
 

Vaikka Tampereen tehtaan koneiden kunto on niiden käyttömäärään ja ikään 

nähden vielä kohtuullinen, sattuu niille siitä huolimatta konerikkoja. Vika 

koneessa saattaa pysäyttää työt täysin ja tehdä työntekijästä ”työttömän”. 

Työkuormanvaihtelu, materiaalinpuute tai jokin muu tuotannollinen häiriö johtaa 

myös työn hetkelliseen loppumiseen. Koneremontin tai työn muuten häiriintyessä 

saatettiin olla tekemättä mitään jopa useita päiviä. Wemin tulisi lähteä etsimään 

ratkaisuja joissa jokaiselle työntekijälle häiriötilanteen varalle olisi määritelty uusi 

työ tai koulutuspaikka, johon työntekijä oma-aloitteisesti jonkin ennakko-ohjeen 

mukaisesti siirtyy. Ohjeistus tulee tehdä kaikille selväksi ja työnjohdon valvoa sen 

toteutumista. Työtekijä ei saisi missään vaiheessa olla työtön, etenkään jos muuta 

työtä on tarjolla. Missään nimessä vika ei ole työntekijöiden vaan ohjeistuksen. 

Työntekijöiden on hankalaa siirtyä työpisteeltä toiselle ilman työnantajan antamaa 

ohjeistusta ja mahdollisesti tarvittavaa koulutusta. 

 

Uusi työmaa voisi olla työntekijälle myös entuudestaan tuntematonta työnsisällön 

ja työpisteen suhteen.  Työpisteillä joissa työpaine on pahimmillaan, löytyy usein 

kokemattomallekin aina jotain helposti opittavaa työtä, tämä on myös hyvä tapa 

ristiinkouluttaa ihmisiä uusiin töihin vähän kerrallaan. Ristiinkoulutettuja ihmisiä 

on jatkossa helppo työtilanteen mukaan siirtää koneelta tai työpisteeltä toiselle, ja 

jos mitään muuta ei keksitä, on FM-järjestelmässä aina jotain hyllytettävää. 

Istuminen tekemättä mitään on kannattamatonta!  

 

Tampereelle on hankittu NC-ohjelmien tekoa varten CAM-ohjelma Wincam, jolla 

koneistajat pystyvät tulevaisuudessa tekemään ohjelmansa itse. Wincam ohjelman 

käyttöön on annettu osalle henkilöstöä koulutusta. Koulutuksen lisäksi täytyy 

myös huolehtia käytännön osaamisesta, joka saavutetaan antamalla ohjelmien 

tekoa kaikille koulutuksen saaneille. Monen työvaiheen osaaminen antaa 

paremman mahdollisuuden työkuorman tasaamisen ja poistaa ylitöiden tarvetta ja 

häiriöitä jatkossa. Tuotannon tehokkuus nousee suoraan myös laskutettavien 

tuntien suhteen, koska läsnäolotunneista yhä useampi kohdistuu suoraan työlle.  
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5 KONEISTUKSEN TEHOSTAMINEN 

5.1 Miehittämätön ajo ja koneistuksen tehostaminen 
 

Koneistuksessa täytyy pyrkiä lisäämään mahdollisuuksia monikone ajoon. Tällä 

hetkellä koneiden ikä ja kunto ovat ehkä suurimpia esteitä monikone ajolle, mutta 

on kuitenkin joukko tapoja joilla sitä voitaisiin merkittävästi lisätä. Toisaalta 

koneistuksessa ja varsinkin FM-järjestelmä ympäristössä monikone sekä 

miehittämättömään ajoon kiinnitetään toisinaan liiaksi huomiota, sillä myös 

yksittäisten kappaleiden koneistukseen tulisi kiinnittää huomiota ja saada työ 

mahdollisimman tehokkaaksi. Osalla FM-järjestelmän koneilla täysin 

miehittämätön ajo on mahdollista. Kysymykseen tulisivat lähinnä VTC-

karusellisorvit sekä kolmen työstökeskuksen koneryhmän solu. Monikoneajoa 

pystytään kyllä ajamaan sorveilla ja esimerkiksi Niles- Kitamura koneilla yhden 

miehen toimesta.  

 

Miehittämättömän ajon mahdollistaa valvonta tai huolettomat työt. Valvonnalla 

on tarkoitus estää työstön aikaisten häiriöiden tapahtumista sekä koneen, 

työkalujen tai työstettävän kappaleen vaurioitumista.  

Työstökeskuksilta toimiva valvonta löytyy ainoastaan Mitsui–Seikiltä sekä 

molemmilta VTC-sorveilta.  

 

Miehittämättömän tuotannon mahdollistavat valvontatoiminnot /4/ 

Epäsuora valvonta (työstönaikainen valvonta): 

• tehonkulutuksen mittaus 

• lastuamisvoimien mittaus 

• vääntömomentin mittaus  

• lastuamisaikojen valvonta 

• lämpötilan mittaus 

• värähtelyn mittaus 

• akustisen emissioin mittaus 

• adaptiivinen syötön säätö 

• epäsuora mittasäätö. 
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Suora valvonta: 

• työkalurikon tunnistus 

• työkalun mittasäätö 

• suora mittasäätö 

• työkalun mittakompensointi. 

  

Työstönvalvonta automaatiokoneilla on myös merkittävä kilpailutekijä, etenkin 

kun puhutaan tuotannon tehokkuudesta. Työstönvalvonnan avulla pystytään 

työstökone jättämään ilman työntekijän valvontaa. Tällöin työstöstä mitataan 

yleisemmin työstövoimia sekä mitta-antureilla kappaleiden toteutuneita mittoja. 

Valvonnan käyttö on avaintekijä miehittämättömässä ajossa ja se vaaditaan 

vähänkään vaativammilla materiaaleilla jos halutaan huoletta käyttää konetta 

ilman työntekijän valvontaa. FM-järjestelmässä olevilla VTC karusellisorveilla 

sekä yhdellä työstökeskuksella Mitsui Seikillä on toimivia ja käytössä olevia 

koneiden omia työstönvalvontoja.  

 

Valvonnoista eniten käytetyin on työstön aikainen tehonvalvonta. 

Tehonvalvonnassa kone mittaa esimerkiksi karan käyttämää voimaa ja jos ennalta 

määrätty raja-arvo ylittyy pysäyttää se koneen välittömästi, jolloin mahdollisilta 

kone- tai terärikoilta vältytään. Koneilta löytyy myös mittasensorit, mutta joiden 

käyttö oli Wemillä lähes olematonta. Mitsui-Seiki työstökeskuksella mittaus 

ohjelmien puuttumisen vuoksi mittasensorin käyttö on täysin mahdotonta vaikka 

sensori koneelta löytyykin. 

 

Valvontalaitteita voidaan asentaa myös jälkikäteen. Jälkiasennettuja valvonta 

laitteita myy Suomessa ainakin Fastems, joka edustaa Brankamp merkkisiä 

laitteita. Brankamp valmistaa useita erityyppisiä valvontaan tarkoitettuja tuotteita. 

Yksinkertaisimmillaan ne mittaavat karanvoimaa ja pysäyttävät raja-arvon 

ylittyessä koneen. Kalleimmilla malleilla pystytään karavoiman lisäksi 

seuraamaan erilaisia koneen ja terän värinöitä sekä koneiden tehokkuuksia ja 

käyttösuhteita.  
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Brankampin luotettava työstön- ja törmäyksenvalvonta suojaa laitteistoa silloin, 

kun odottamaton tapahtuu. Se toimii aina, kun ohjelmointivirhe on aiheuttaa vika-

ajon tai kun työstettävä kappale on irtoamassa kiinnityksestään /9/.  

 

Ulkoisen valvonnan avulla pystyttäisiin kahdella ilman valvontaa olevalla 

vaakakaraisillakin Mori-Seikillä ja Iigorilla ajamaan täysin miehittämätöntä ajoa. 

Miehittämätöntä ajoa voitaisiin käyttää kuorman kasvaessa yövuoron aikana.  

Automaattinen valvonta irrottaa myös miehitetyn vuoron aikana työntekijän 

koneenvalvonnasta esimerkiksi varusteluun tai terien ennakkohuoltoon. Hyvänä 

esimerkkinä toimii Wemillä ajettava juoksevahaarukka Mori-Seikillä (kuva 8), 

jonka koneistusaika on huomattavan pitkä. Haarukka koneistetaan teräsvalusta.  

Valuissa esiintyy toisinaan työvaravaihteluita, huokoisuutta ja hiekkaa. Koska 

koneelta ei löydy omaa toimivaa valvontaa haarukan koneistus vaatii osittain 

työntekijän läsnäoloa, jotta toisinaan toistuvissa ongelmissa ei aiheutuisi isoja 

vahinkoja. Tämä usein täysin turha läsnäolo koneella jäisi valvonnan avulla pois 

ja antaisi mahdollisuuden turvalliseen miehittämättömään tai monikone ajoon. 

 

 

Kuva 8 Koneistettu haarukka varustelussa WemiGroup Oy 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                                       Opinnäytetyö 33 
Kone- ja tuotantotekniikka, modernit tuotantojärjestelmät 
Petteri Roivas 

 

 
 

5.1.1 Oikeanlaisen työn merkitys koneistuksessa  

                               

Valvonnastakin huolimatta hyvin usein jokin työ vaatii koneistajan välitöntä 

läsnäoloa koneella tällöin koneryhmässä jossa on useampi kone, ei koneistaja aina 

kykene koneistamaan useammalla koneella samanaikaisesti.  Tilannetta korjaisi 

oikeanlainen työ joka ei vaatisi välitöntä valvontaa, jolloin työntekijä voisi toisella 

koneella ajaa valvontaa vaativaa työtä ja siten saataisiin koneista paras työkuorma 

irti. Tämä ei tietenkään ole täysin Wemin omissa käsissä johtuen tilauksista joita 

asiakkailta saadaan, mutta Wemillä on olemassa työtä jota voitaisiin esimerkiksi 

ajaa Niles sorvilla jolloin koneistaja voisi koneistaa saman kappaleen eri vaihetta 

samanaikaisesti pystykaraisella Kitamuralla. Asia vaatii aktiivista talossa 

tehtävien töiden tarkastelua ja työvaiheiden huolellista läpikäyntiä. Töiden 

etsinnässä asiakkailta on myös tätä seikkaa mahdollisuuksien mukaan pyrittävä 

huomioimaan.  

 

Automaation tehokkuuden mittarit, automaation tehokas käyttö /1/ 

 

Automaation tehokkuus riippuu ratkaisevasti sen tehokkaasta käyttämisestä.  

Tuottavuuden tekijöitä ovat: 

 

• vuotuinen käyttötuntimäärä  

• jalostavan ajan osuus käyttötunneista  

• menetelmän tehokkuus. 

 

Tuottavuuden aikaosuuden lähtökohta on suunniteltu vuotuinen toiminta aika, 

esimerkiksi 46 viikkoa/a *120 h/viikko = 5520 h/a. 

Käytettävyys ilmoittaa kuinka suuren osuuden toiminta-ajasta laitteisto on 

käytettävissä. Tällöin toiminta-ajasta vähennetään huoltoaika ja laitteiston omien 

vikojen korjausaika. 
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Tehokkuuden laskennassa käytettävät ajat: 

HY = vuoden kaikki tunnit 

HP = suunniteltu koneen toiminta-aika 

HA = laitteiston käytettävissä oloaika 

HU = laitteiston käyttöaika 

HR = jalostava aika. 

 

5.1.2 Koneistusaikojen pidentäminen  

 

Mitä pidempi koneistuksen kesto on ja mitä vähemmän pysäytyksiä työstö sisältää 

sitä vähemmän kone vaatii koneistajan läsnäoloa, jolloin koneistaja vapautuu 

mahdollisesti käyttämään jotain muuta konetta, varustelemaan palettia, tekemään 

mittauksia, terähuoltoa tai johonkin muuhun tuotantoa tukevaan toimintaan. 

Edellä mainittu ”oikea” työ on vain yksi tapa pyrkiä tähän ja tämäkään ei ole 

pitkälti omissa käsissä. 

 

On monta muuta tapaa pidentää kappaleen yhtäjaksoista koneistusaikaa. 

Kappaleiden vaiheistuksen miettiminen on yksi näistä tavoista pidentää 

koneistusaikoja. Vaiheistuksen avulla pyritään mahdollisimman vähälukuisiin 

vaiheisiin.  Tuotteen vaiheiden määrän sanelee kappaleen lisäksi hyvin pitkälti 

firman konekanta, esimerkiksi monitoimisorvilla saadaan tehtyä reikiä ja 

jyrsintöjä jotka ennen perinteisen sorvin lisäksi vaativat oman työvaiheen jollain 

toisella työstökoneella. Toisaalta konekannan ollessa rajoite pitää työmenetelmillä 

ja kiinnitin ratkaisuilla etsiä vaihtoehtoisia tapoja vähentää työvaiheiden määrää. 

Kappaleeseen tehtävän työn pysyessä samana ja vaiheiden lukumäärän vähetessä 

jää jäljellä oleviin työvaiheisiin kerrallaan enemmän työtä.  

 

Samassa yhteydessä on myös syytä tarkastella yksittäisten vaiheiden kestoja, sillä 

joskus on tarkoituksenmukaista tasata vaiheaikoja. Vaiheaikojen tasaaminen tulee 

erityisesti kysymykseen esimerkiksi tilanteessa, jossa kappaleen valmistuminen  

vaatii joka tapauksessa kaksi erillistä työvaihetta ja jolloin toiselle vaiheelle 

saattaisi jäädä vain vähäinen valmistusaika. 
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Edellä mainitun kaltaisissa tilanteissa jos se suinkin on valmistuksen kannalta 

toteutettavissa järkevästi, tulisi pidemmältä koneistusvaiheelta jättää koneistusta 

lyhyemmälle.  Lyhyt koneistusaika ei anna koneistajalle mahdollisuutta suorittaa 

työstön aikana muita töitä, kuten edellisen paletin varustelua tai muita tarvittavia 

aputoimintoja. Toisaalta myöskään järjestelmän hissi ei kovassa ruuhkatilanteessa 

aina kerkiä ruokkimaan työstökoneita, etenkin jos lyhyen työkierron omaavia 

paletteja on liikenteessä useampia. Hissin ruuhkautuminen saattaa aiheuttaa myös 

muille työpisteille odotusta. 

 

Työmenetelmäsuunnittelu on avainasemassa mietittäessä pidempiä 

työkiertoaikoja. Kiinnitinratkaisuilla voidaan saavuttaa huomattavankin pitkiä 

työkiertoja jopa pienemmillä kappaleilla, kunhan niitä on riittävän paljon 

kerrallaan koneistuksessa. Kiinnitinratkaisuja mietittäessä on syytä pohtia 

saadaanko monta eri kiinnitysvaihetta vaativat kappaleet samalle paletille, jolloin 

paletin käytyä koneessa saadaan työkappale aina valmiiksi. Toisaalta tämä ei aina 

ole mahdollista kappaleen koon, muodon tai koneistuksen järkevyyden kannalta. 

Tällöin voidaan työkappale joutua koneistamaan eri työvaiheilla, jolloin työn 

läpimenoaika vaiheiden lisääntyessä kasvaa. Tilanteissa joissa työkappale vaatii 

useamman työvaiheen, on yhtä tärkeää miettiä kuinka monta kappaletta on 

mahdollista tai järkevää kulloisellakin vaiheella kiinnittimeen kiinnittää. 

 

Seuraavassa esitän yhden esimerkin aiheesta. Wemissä ajettiin erästä kappaletta 

kolmella eri työvaiheella, kutakin vaihetta oli yksi kappale samalla paletilla. 

Kaikkien kolmen vaiheen ollessa samalla paletilla, valmistui siis aina yksi kappale 

valmiiksi vähän alta kahden tunnin. Viimeisimmät tehdyt sarjat ajettiin 

viidenkymmenen kappaleen erissä. Tällä tavoin ajeltuna paletin pitäisi käydä 

viisikymmentä kertaa koneessa, jotta saataisiin koko sarja ajettua. Näiden kertojen 

välissä koneessa käy yksi tai useampi paletti joilla ajetaan muita töitä. Välissä 

ajettavien palettien työaika vaihteli tuolloin noin tunnista neljään tuntiin. 

Työvuoron aikana saattoikin valmistua kyseistä tuotetta vain yksi kappale. Tällöin 

sarjan läpimenoaika muodostui todella pitkäksi. Työtä kehitettiin rakentamalla 

uusi kiinnitin sekä tekemällä uusi ohjelma ja ostamalla muutama uusi työkalu.  
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Kiinnittimen ansiosta kappaleet voitiin sijoittaa hivenen erilailla, jolloin uusia 

työkaluja apuna käyttäen pystyttiin koneistamaan neljä kappaletta valmiiksi 

vaikkakin edelleen kolmella eri vaiheella. Käymällä lävitse ohjelma uusine 

työkaluineen ja menetelmineen pystyttiin työaikaa lyhentämään noin 

neljäkymmentä minuuttia kappaletta kohden. Työstä muodostui myös helposti 

monikone ajoa tukeva työ yli neljä tuntia kestävän konekiertonsa ansiosta. 

 

Järjestelmän kahdella työstökeskuksella Iigorilla ja Mori-Seikillä työkalujen 

ennakkohuolto koneen käydessä on hankalaa ja Iigorilla jopa käytännöllisesti 

katsoen mahdotonta. Tämä johtaa työkalujen huoltoon karalla jolloin ohjelmaan 

on laitettu pysäytyksiä työkaluille jotka vaativat eniten huoltoa tai tarkistusta. 

Huollon ajan kone seisoo työstämättä mitään, toisaalta tätäkin suurempaa 

seisokkia aiheuttaa pysäytys yleensä. Ajettaessa useampaa konetta 

samanaikaisesti ei aina pystytä huoltamaan terää heti koneen pysähtyessä tai edes 

heti huomata sen pysähtyneen. Suurin osa koneen pysähdysajasta menee huollon 

odottamiseen eikä sen tekemiseen.  Pysähdys on usein myös turha koska työkalut 

eivät aina välttämättä edes vaadi huoltoa. Pysäytyksen turhuudesta huolimatta 

pysäytys on tehtävä, jotta voidaan olla varmoja; ettei työstön aikana tapahdu 

isompaa vahinkoa huollon puutteen vuoksi.  

 

Pysäytykset ovat koneistajalle tämän johdosta turhaa työtä ja toisinaan 

keskeyttävät jonkin muun työn tekemisen kuten palettien varustelun. Tästä seuraa 

useita edestakaisia kävelyitä eri työpisteiden välissä. Vaakakaraisten solussa eräs 

koneistajista laittoi askelmittarin osaksi työpäivää ylleen ja sai puolikkaan 

työpäivän jälkeen kävelymatkakseen yli viisi kilometriä. Kävelymatka kertoo 

kuinka paljon työpäivän aikana energiaa joutuu tuhlaamaan pelkästään kävelyyn 

erityöpisteiden välillä. Jonkin työn keskeyttäminen johtaa satunnaisesti myös 

virheisiin koska työntekijän jatkaessa kesken jäänyttä työtään loppuun, saattaa 

tekijältä unohtua mihin hän jäi. Toisinaan tekijöiltä on jäänyt esimerkiksi jokin 

kiinnitysvesti kiristämättä joka on johtanut pahimmillaan koneiden 

rikkoutumiseen, mutta hyvin usein kuitenkin työkalun hajoamiseen tai 

työstettävän kappaleen vaurioitumiseen.  
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Ylimääräisiltä kävelyiltä sekä pysähdyksiltä vältyttäisiin jos ohjelmien alkuun 

tehtäisiin työkalujen huolto-ohjelma. Ohjelma käyttäisi työstettävän kappaleen 

terät karalla heti ohjelman alussa yhteen soittoon. Tällöin voidaan varsinaisen 

työstöohjelman aikaiset pysäytykset tältä osin ottaa pois. Pysäytyksien poiston 

seurauksena työntekijöiden työmäärä vähenee vaikka samat työkaluhuollot 

tehdäänkin. Koneiden tehokkuus lisääntyy koska ne eivät enää odottele niin usein 

käyttäjää ja koska koneistuksen yhtäjaksoinen kesto kasvaa, tämä antaa 

koneistajille mahdollisuuden huolehtia muista töistä. Alla on arvio (taulukko 2) 

erään työn koneajan parantumisesta jos työkalut käytäisiin läpi keskitetysti 

ohjelman alussa. 

 
Taulukko 2 Mori-Seiki Ohjausvipusetit -20X / -30X työajan muutos 

Nykyiset pysäytykset / 

toimenpide 

Pysäytyksen 

kesto 

Huollot ohjelman alussa Pysäytyksen 

kesto 

Otsajyrsin (tarkastus / huolto) 5 min Otsajyrsin (tarkastus / huolto) 

Siili (tarkastus / huolto) 

Kulmajyrsin (tarkastus / huolto) 

Otsajyrsin (tarkastus / huolto) 

Pora (tarkastus / huolto) 

U-pora (tarkastus / huolto) 

Kierretappi 

(rasvaus/tarkastus/huolto) 

Otsajyrsin (tarkastus / huolto) 

Kulmajyrsin (tarkastus / huolto) 

15 min 

Siili (tarkastus / huolto) 5 min 

Kulmajyrsin (tarkastus / huolto) 5 min 

Otsajyrsin (tarkastus / huolto) 5 min 

Pora (tarkastus / huolto) 5 min 

U-pora (tarkastus / huolto) 5 min 

Kierretappi 

(rasvaus/tarkastus/huolto) 
5 min 

Otsajyrsin (tarkastus / huolto) 5 min 

Kulmajyrsin (tarkastus / huolto) 5 min 

Mittalastu viimeistely (mittaus) 5 min Mittalastu viimeistely (mittaus) 5 min 

Mittaus viimeistely (mittaus) 5 min Mittaus viimeistely (mittaus) 5 min 

Yhteensä 55 min  25 min 

 

Taulukossa esitetyt ajat eivät perustu mitattuihin aikoihin. Niiden mittaaminen 

olisi hankalaa koska ne ovat erilaiset eri työntekijöillä ja myöskään saman 

työtekijän toimesta ei välttämättä ole koskaan samanlaista työpäivää. Myös sillä 

on vaikutusta mitä muita töitä on työn tekemishetkellä menossa tai mikä on 

käyttäjän ”pääkone” ja mikä moniajokone. Lukemat perustuvat keskusteluihin 

koneenkäyttäjien kanssa ja tekijän kymmenen vuoden käytännön 

koneistuskokemukseen kyseisen solun koneilla.  
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Hyvin usein vanhat työt tehdään samoilla kiinnittimillä, työkaluilla ja 

työmenetelmillä kuin ne on jo pitkään tehty, jolloin kehitystä ei tapahdu. 

Nykypäivän konepajassa henkilöstö on toisaalta ajettu minimiin jolloin aika ei 

varsinkaan jatkuvassa muutos tilanteessa riitä vanhojen töiden läpikäyntiin. 

Kaikesta huolimatta niitä ei kuitenkaan saisi jättää huomioimatta. Työpanoksen 

kohdistaminen oikein parantaa koneiden käyttösuhdetta parhaimmillaan todella 

merkittävästi, jolloin se parantaa suoraan yrityksen tulosta.   

 

5.1.3 Koneiden työkuorman kasvatus 

 

Koneiden tehokas käyttäminen vaatii yksiselitteisesti työtä. Jälleen kerran ollaan 

asian edessä joka ei ole pelkästään Wemin käsissä, mutta sen merkitys on syytä 

tiedostaa muutenkin kuin ”totta kai työtä tarvitaan” tasolla.  Tampereella 

työkuorman merkitys tehokkuudessa korostuu erityisesti automaation takia. 

Koneilla pitäisi aina olla riittävästi työtä tyrkyllä, toisin sanoen lievä ylikuorma. 

Yksinkertaisimmillaan tämä merkitsee koneistajalle mahdollisuutta maatingin 

aikana valmistella tulevia töitä ja luoda töille tehokas ja itselleen miellyttävin 

työjärjestys. 

 

Tampereella on kaksi solua tai koneryhmää joissa työkuormalla on hurja vaikutus 

koneiden tehokkuuteen. Toisen näistä muodostavat järjestelmässä olevat kolme 

vaakakaraista työstökeskusta ja toisen kaksi automaatista karusellisorvia. Kahta 

karusellisorvia on pyöritetty kolmen työntekijän toimesta kolmessa vuorossa ja 

keskuksia neljän työntekijän voimin kahdessa. Kummallakaan koneryhmällä 

työkuorma ei ole ollut tasaista tai edes aina riittävää, jotta koneryhmien kaikki 

koneet olisivat käyneet tehokkaasti. Näillä koneryhmillä on joku koneista 

toisinaan seissyt työn vähyyden, kuormituksen epätasaisuuden tai huomiota 

vaativan työn takia.  
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Toisella VTC karuselli sorvilla ajetaan Metsolle eräitä laakeripesiä jotka vaativat 

työn onnistumiseksi työntekijän läsnäoloa, esimerkiksi mittauksia ja 

lastunpoistoa. Tänä aikana tutkimushetken töillä ei pystytty tehokkaasti yhden 

henkilön toimesta pyörittämään kahta konetta samanaikaisesti. Mikäli, 

tulevaisuudessa on useampia tuotteita joista valita töitä näille kahdelle 

karusellisorville tulee tähän seikkaan kiinnittää huomiota. Tuote josta saadaan 

näennäisesti paras hinta voi tulla kalliiksi jos se tehokkaasti estää samanaikaisesti 

ajamista toisella koneella. Metson kaltaisia laakeripesiä voi huoletta olla 

tuotannossa kunhan pyritään vain huomioimaan, että samantyyppisiä töitä ei olisi 

samanaikaisesti kahdella eri koneella. 

 

Järjestelmän kolme työstökeskusta käyvät kahdessa vuorossa josta aiheutuu 

työpäivälle ylimääräistä työtä. Koneiden käynnistys aamulla on aina oma 

operaationsa. Aamutoimiin näillä koneilla kuuluu virtojen kytkennän lisäksi 

nollapisteidenhaku sekä työn jatkaminen kohdasta johon edellinen vuoro on sen 

jättänyt. Ohjelman keskeytyksen jälkeen aloituksessa on aina riski jatkaa väärästä 

kohtaa tai ohjelma on rakennettu jatkon kannalta vaikeaksi. Koneita 

käynnistettäessä tulee olla tarkkana aloituksen kanssa. Toinen tuotantoa hidastava 

hetki tulee koneita pysäytettäessä. Koneista on kyllä nopeasti katkaistavissa virrat, 

mutta koneistajan on huomioitava hyvä hetki oman työaikansa sekä jatkavan 

vuoron kannalta pysäyttää tuotanto. Tällöin kone voi pysähtyä hyvissäkin ajoin 

ennen vuoron päättymistä. Keskuksille pitäisi lisätä työkuormaa ja kolmas 

työvuoro jonka johdosta koneet pysähtyisivät vain viikonlopuksi.  

 

Yövuoron kustannukset ovat hieman isommat johtuen korkeammista vuorolisistä 

sekä lisääntyneistä työajantasausvapaista jotka kohoavat 6,8 %:ta 11 %:iin /6/. 

Tutkimuksien mukaan myös työntehokkuus putoaa yöllä tehdyssä työssä. Kaikki 

kustannukset kuitenkin saataisiin tällä koneryhmällä takaisin koska jo olemassa 

olevan kahdentyövuoron tehokkuus kasvaisi sillä koneita ei tarvitse käynnistää tai 

pysäyttää vuorojen välillä. Yöllä saatavaa monikone ajoa ei pidä myöskään 

unohtaa laskettaessa tuotannon kasvua. Ensisijaisesti tulee kuitenkin pyrkiä 

pyörittämään koneita miehittämättömänä yönaikana. 
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5.2 Tehokkuuden seuranta ja mittaaminen 

 
Camlinen ProSUITE ohjelma vian vuoksi (kuva 9) tuotannon tehokkuutta on FM-

järjestelmässä seurattu lähinnä vain työlle käytettyjen tuntien mukaan. Toisaalta 

ennen ProSUITE ohjelman jumittumistakaan ei sitä käytetty hyväksi 

analyyttisessä mielessä arvioitaessa tuotannon tehokkuutta ja toimenpiteitä sen 

parantamiseksi (kuva 10). Tämän hetken ja viime vuosien mittarina on toiminut 

lähestulkoon ainoastaan työlle kirjattujen tuntien määrä suhteessa niiden tavoite 

aikaan. Automaatiossa tämä ei kerro tuotantokoneiden tehokkuudesta ja 

käyttöasteista yhtään mitään.  

 

Esimerkkilaskelma s. 44 kolmen vaakakaraisen solusta osittaa, kuinka 

käyttösuhteen parantaminen kymmenellä prosentilla pudottaisi tuntikustannukset 

120,5 eurosta 104,4 euroon. Tällainen käyttösuhteen parannus on mielestäni 

täysin mahdollinen aktiivisella töiden kehittämisellä ja seuraamisella. 

Järjestelmien toiminnan seuranta ja käytön tehokkuuden parantaminen /3/ 

Nykyään on itsestään selvää, että toiminnan tehokkuutta valvotaan. 

Hankintahinnoiltaan kalliiden joustavien automaattisten koneiden ja 

konejärjestelmien toiminnan seuranta ja sen antamiin tuloksiin perustuva käytön 

tehokkuuden parantaminen on erityisen tärkeää, sillä järjestelmien arvioidaan 

vanhenevan teknisesti 6-8 vuodessa.  

 

Yleisiä käytön ja kunnossapidon mittareita ovat  

 

käyttösuhde =
utyöaikasuunnitelt

summajen kiertoaikoautomaatti
jen n tunnettukappaleideujen koneistett

 x 100 % (1) 

 

Erääseen tutkimukseen valitun otannan FMU-käyttösuhteen keskiarvoksi saatiin 

tutkimuksessa 75 % ja FMS:illä 82 % jota voidaan pitää korkeana.  
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Käyttösuhteeseen vaikuttaa yritysten kuormitusaste, joka tutkimusaikana oli 

korkea. Vaikka jotkut yritykset pystyvät käyttämään laitteistojaan tehokkaasti, 

ovat monet kalliit koneet vajaassa käytössä ja niiden tuottavuutta olisi helppo 

parantaa valvomalla ja toimintoja rationalisoimalla. Käyttösuhteen tavoitetasona 

FMS-käytössä pidetään sorveissa 75 - 80 % ja koneistuskeskuksissa 80 – 85 % 

Stand alone NC-työstökoneiden käyttösuhteet ovat huomattavasti alempia usein 

30–50%. 

 

käytettävyys=
aika-u toimintasuunnitelt

lto)ennakkohuo häiriöt (tekniset -h  24 +
 x 100 %  (2) 

 
 

Tutkimuksen mukaan koneistuskeskusten käytettävyys on Suomessa ollut jopa 

94 %. Se on hyvä, sillä sorvien ja koneistuskeskusten käytettävyystavoitetta 

pidetään 90–95%. 

 

Tuotantoautomaation mitattavissa ja arvioitavissa olevat hyödyt /5/ 

Mitattavissa olevat: 

• kasvaneet tuotot 

• vähemmän suoraa työtä 

• valmistuksen kohonnut käyttösuhde 

• alentuneet laatu- ja takuukustannukset 

• kasvanut tuotantokapasiteetti 

• pienentynyt keskeneräinen tuotanto (KET) 

• nopeutunut läpäisyaika 

• lyhentynyt uuden tuotteen kehitysaika 

• alentuneet yleiskustannukset. 
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Arvioitavissa olevat: 

• korkeampi työmoraali 

• kasvanut työn haastavuus 

• turvallisempi työympäristö 

• parantunut yrityskuva 

• helpompi värvätä uutta työvoimaa 

• suurempi aikataulujen joustavuus 

• kasvanut joustavuus kysynnän heilahteluihin 

• menetetyn myynnin pienentyminen. 

 

Seuraavassa on hieman kaukaa haettu esimerkki asiasta. Työstökeskuksella 

ajetaan työ, jonka tavoite aika on 20 tuntia. Työhön käytetään 15 tuntia jolloin 

tämän hetken Wemillä käytetyn mittarin mukaan työ on ollut kannattavaa ja 

tekeminen tehokasta. Kukaan ei kuitenkaan osaa sanoa paljonko koneen 

käyttöaste tai koneen käytettävyys on ollut. Pahimmallaan koneella ei ole viikon 

aikana ajettu muuta työtä tai se on ollut rikki. Saattaa toisaalta myös olla, että työn 

tekemisen aikana käyttösuhde on alhainen tai oikealla menetelmällä työ 

pystyttäisiin tekemään vieläkin nopeammin. 

 

       

        Kuva 9 koneiden tiedonkeruu toimimattomana Camline ProSUITE WemiGroup Oy 
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Kuva 10 koneistuksen tiedonkeruu toimivana Camline ProSUITE WemiGroup Oy 

 

Koneiden kunnosta johtuvat ongelmat jäävät myös paljolti piiloon. Työnjohto 

tosin on kyllä kirjannut koneiden huoltoaikoja ylös (taulukko 3), mutta tämäkin 

koskee lähinnä vähintään tunteja, vuoron tai niiden yli kestäneitä seisokkeja. 

Tampereen koneilla on jokaisella melkoinen työtuntimäärä takanaan ja vaikka 

koneet pyörivätkin ikäänsä nähden kohtuullisesti niin on niillä omat säännölliset 

vikansa. Nämä pikkuviat eivät tällä hetkellä näy missään mittareissa ja saattavat 

pudottaa koneen käyttöastetta ja käytettävyyttä huomattavan paljon alaspäin.  

 

Taulukko 3 koneiden häiriö seuranta  

Koneremontit / kuukausi 2008      

kone 
kapas. / 
kk Helmikuu remontti % 

vko 
6 

vko 
7 

vko 
8 

vko 
9 

Mori-seiki 336 12 3,6 4   8   
Igor 336 0 0,0       
Mitsui-
seiki 336 0 0,0         
Mitsui-
Savo 168 0 0,0         
FMCS 600 2 0,3 2     
PAO 168 0 0,0       
SMT-18 168 0 0,0       
VTC 1 504 6 1,2 4 2   
VTC 2 504 3 0,6 3       
Niles 168 0 0,0       
kapasiteetti / kk = teoreettiset tunnit vuorojen 
mukaan Esim. 1vuoro = 40     
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Käyttösuhdevalvonta pitäisi saada toimimaan, jolloin voidaan saada todellisia 

käyttösuhteita ja tehokkuuslukuja koneilta irti. Tällä hetkellä remonttiseurannasta 

huolimatta kenelläkään ei ole käsitystä kuinka monta tuntia koneet aidosti 

työpäivän aikana käyvät. Ilman tarkkaa seurantaa on erittäin vaikeaa erottaa 

jonkin vähänkään pienemmän tuotantomuutoksen vaikutusta käyttösuhteeseen. 

 

5.3 Valmistusyksikön kustannusvirta /1/ 

 

Kustannuksen perussuureet ovat: 

C kustannus yleensä 
CF kustannusvirta (cost flow) EUR/a tai EUR/h 
CFH tuntikustannukset EUR/h 
CFA vuosikustannukset 
HP yksikön suunniteltu vuotuinen käyttöaika h/a 
HU yksikön todellinen vuotuinen käyttöaika h/a 

 
Valmistusyksikön (solun, tuoteverstaan tai vastaavan) kustannusvirta muodostuu 

alla olevista osakustannuksista. Luettelo on yleinen mutta, siihen on arvioitu 

esimerkkitapauksessa, jossa neljä käyttäjää (kaksi per vuoro = 2- vuoro) pyörittää 

kolmen työstökeskuksensolua (vastaa Wemin FM_järjestelmän keskuksia) 

 

Kustannusten muodostuminen: 
 

• henkilökustannukset koko solussa (EUR/a)   k 
EUR/a 

• palkat     100 
• palkkasivukustannukset    75 
• henkilöiden määrästä riippuvat yleiskustannukset   

• tuotantokaluston pääomakustannukset 
• poistot koneista (yleensä 15–20%)   350 
• korot koneista    20 
• poistot muusta kalustosta    
• korot muusta kalustosta 

• työvälinekustannukset 
• sidotunpääoman korko    15 
• kulutus (terät yms.)    180 
• elinkaaren mukaiset poistot tuotekohtaisista välineistä 15 

• solun vuotuinen kunnossapidon tarve   80 
• solun energian kulutus    10 
• solun lattia vuokra     20 
Summa on solun vuosikustannukset CFA   865 
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Vuosikustannuksista päästään tuntikustannuksiin jakamalla vuosikustannukset 

yksikön käyttötuntien lukumäärällä.  

CFH = CFA/HU =1/EU * CFA/HP, jossa EU = HU/HP eli käyttösuhde  

HP on nykyisillä vuoroilla 46 viikkoa/a * 80 h/viikko/kone eli 11040 h/a ja EU = 

0,65 Tällöin esimerkin tuntikustannukset saavat arvon CFH = 120,5 EUR/h 

 

CFA on puhtaasti vuotuisten kustannusten tulos CFH:n suuruuteen sen sijaan 

vaikuttaa ratkaisevasti toinenkin tekijä, HU. Alla oleva kaavio (kuva 11) 

havainnollistaa tuntihintaa esimerkkitapauksessa, jossa solun investointi arvo on 

1,5 MEUR ja liikkeenjohdon määrittämät laskennalliset pääomakustannukset ovat 

25 % investoinnista vuodessa.  Kalliille kalustolle on pakko saada volyymia 

tuntikustannusten laskemiseksi. 

 

CFH = CFA/HU
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Kuva 11 tuntikustannusten putoaminen käyttötuntien suhteen 

 
    HU CFH 

Esimerkkiluvut  wk/a h/wk h/a €/h 

a 1-vuorotyö  46 120 5520 68 

b 2-vuorotyö  46 240 11040 34 

c 20-nettotuntia 46 300 13800 27 

d 3-vuorotyö  46 360 16560 23 

e Absoluuttinen maksimikäyttö  26280 14 
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CAMLINE® ProSUITE  /8/ 

 

CAMLINE® ProSUITE on Camline Oy:n kehittämä uusi, Explorer -tyyppisellä 

käyttöliittymällä varustettu järjestelmä, joka integroi eri CAMLINE® -tuotteet 

yhdeksi kokonaisuudeksi. 

 

Periaatteena CAMLINE® ProSUITE – järjestelmässä on, että käyttöliittymään 

voidaan konfiguroida hierarkia, jonka avulla päästään tarkastelemaan esim. kone-, 

solu-, verstas- tai tehdastasojen tietoja. Mikäli tarkasteltavia laitteita on useampia 

saadaan valittaessa myös keskiarvo yli tarkasteltavien laitteiden. CAMLINE® 

ProSUITE:en voidaan liittää eri ohjelmamoduuleja aina asiakkaan tarvitsemassa 

järjestyksessä. 

Järjestelmä toimii Microsoft Windows käyttöjärjestelmän alaisuudessa TCP/IP 

protokollan avulla. Perusratkaisuna käytetään MS-SQL -tietokantaympäristöä.  

Kaikkia CAMLINE® -tuotteita päästään käyttämään samasta käyttöliittymästä 

käsin.  

 

Katkeamaton ketju valmistuksen ja hallinnon välille. 

 

CAMLINE® ProSUITE voidaan liittää yrityksen hallinnollisiin järjestelmiin. 

Käytännössä yhteys toiminnanohjausjärjestelmän ja varsinaisen valmistuksen 

välillä merkitsee esimerkiksi mahdollisuutta tuoda solun, koneen jne. työjono 

toiminnanohjausjärjestelmästä käyttöliittymään työntekijän ulottuville. 

Vastaavasti sarjan aloitus, lopetus ja valmistuneiden kappaleiden lukumäärä 

voidaan välittää takaisin toiminnanohjausjärjestelmään. Tällä on merkitystä 

esimerkiksi tuotannonsuunnittelun tarkentamisessa, kapasiteetin määrittämisessä 

ja tehtäessä päätöksiä uusien laitteiden hankinnasta. Samoin, jos tuotantoon tulee 

katkoksia nähdään tilanne välittömästi myös yrityksen hallinnossa ja tilanteeseen 

pystytään reagoimaan lyhyellä viiveellä. 
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5.3 FM-järjestelmä hitsauksessa 

 

Hissiä pystyy uuden layoutin myötä paremmin hyödyntämään hitsauksessa. 

Hitsauksen nykyinen sijainti antaa erinomaiset mahdollisuudet käyttää 

järjestelmää varastona. Uuden paikan myötä monien eri tuotteiden kuljettaminen 

hissistä hitsaukseen sekä takaisin jäi pois. Tämä säästää huomattavasti hitsareiden 

työaikaa, kun ei enää tarvitse osia hakea kauempaa ja odotella hissin palvelua. 

Hissi sinänsä ei ole nopeutunut, mutta nyt osat voi pyytää työn ohessa lava 

asemaan ja odotellessa tehdä työtä.  

 

Liftecin teliakseli kertoo esimerkkinä erinomaisesti kuinka paljon säästyy 

kuljetusta. Liftecin teliakseli koostuu useammasta yhteen hitsattavasta osasta. 

Osat vaativat eri koneistus vaiheita eri koneilla. Koneistusta joudutaan tekemään 

myös hitsauksien välillä jolloin kappaleita jouduttiin hyllyttämään 

useammankerran.  

 

Teliakseliin hitsattava pyöränakseli työstetään päistään sorvia varten 

työstökeskuksella. Sorvin jälkeen siihen hitsataan jarrulaippa joka 

oikaisukoneistetaan manuaalisorvilla. Manuaalivaiheen jälkeen kappaleet 

hyllytettiin uudelleen työstökeskus vaihetta varten jossa jarrulaippaan 

koneistetaan reikiä. Rei’ityksen jälkeen pyöränakseli otettiin jälleen pois hissistä 

ja vietiin hitsaukseen. Hissin sijaitessa hitsauksen vieressä voi hitsari laittaa 

valmiit kappaleet eri vaiheiden välillä lava asemaan ja sieltä järjestelmään.  

 

Kuljetusmiestäkään ei tarvita enää hyllytykseen. Tavarahyllypaikkojen määrää 

voidaan myös pudottaa koska järjestelmää voidaan käyttää varastona eri tuotteille 

sekä hitsauksen tarvikkeille. Materiaalivirta täytyy jatkossa ohjata suoraan 

järjestelmään. Kappaleille joilla on jo työreititys järjestelmässä pitää luoda reitin 

vaihe myös hitsaukseen. Pelkästään teliakselin ajossa säästetään rutkasti aikaa 

materiaalin kuljetuksesta, kuten alla on osoitettu (taulukko 4).  
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Taulukko 4 Telipalkin työreitit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osat Työvaihe Entinen reitti (n.120m) Uusi reitti 

Pyöränakseli 
(2kpl vas. ja oik.) 

Mori-Seiki 

 

Hitsaus 

 

 

Mitsui-Seiki 

 

Kuljetusmies hyllyttää 

 

Hitsari/hyllyttäjä hakee,  

mahdollinen hissin odotus 

 

Hitsari/kuljetusmies kuljettaa, 

kuljetusmies hyllyttää  

Kuljetusmies hyllyttää 

 

Hitsari tilaa lavan 

asemaan (vieressä) 

 

Hitsari lähettää valmiit 

takaisin hyllyyn (varasto) 

Telipalkki 

Fmcs 

 

Hitsaus 

Kuljetusmies tuo koneelle 

 

Koneistaja/ kuljetusmies vie 

hitsaukseen 

Kuljetusmies tuo koneelle 

 

Koneistaja/kuljettaja vie 

hyllyyn (varasto) 

Teliakseli 

Mitsui-Seiki 

 

Hitsaus 

Kuljetusmies hyllyttää 

 

Hitsari/hyllyttäjä hakee,  

mahdollinen hissin odotus 

Kuljetusmies hyllyttää 

 

Hitsari tilaa lavan 

asemaan (vieressä) 

 

Topparit Hitsaus Kuljetusmies vie hitsaukseen 
Kuljetusmies hyllyttää 

(varasto) 

Jarrulaippa Hitsaus Kuljetusmies vie hitsaukseen 
Kuljetusmies hyllyttää 

(varasto) 

Telipalkki 

(valmistuote

) 

Hitsaus 

Osat kuljetetaan hitsaukseen 

hyllystä, koneelta tai ne olivat jo 

hitsaus alueella 

Hitsari tilaa lavat asemaan 

(vieressä) 
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6 YHTEENVETO 
 

Tämän opinnäytetyön tuloksina voidaan pitää esiin tuotuja ongelmia, puutteita ja 

kehityskohteita. Toisaalta teoria osuudessa esitettyjä laskelmia pitäisi myös pohtia 

lähemmin käytännössä. Opinnäytetyöni ei antanut kaikkiin kohtiin lopullisia 

ratkaisuja, mutta toi ilmi ongelmia ja pohdintoja kuinka niitä mahdollisesti pitäisi 

viedä eteenpäin.  Wemin Tampereen tehtaillaan omistama järjestelmä on 

kokonaisuutena hyvin vaikea hallittava ja jotkin ratkaisut vaikuttavat eri 

koneryhmissä erilailla. Kokonaisuuteen vaikuttaa hyvin voimakkaasti myös 

asiakkailta saatavat tilaukset ja työt. Koneiden toimivuus ja ikä tuottavat toisinaan 

täysin omia ennalta arvaamattomia murheitaan.  

 

Kehityskohteiden ja esityksien jalostus pidemmälle tämän työn puitteissa olisi 

ollut aivan liikaa, sillä kokonaisuus on hyvin iso. Tämä työ käsitteli aihetta vain 

pintaraapaisuna ja kehitysideoita esiintuoden. Järjestelmän ja Tampereen yksikön 

kehittäminen kuulukin kaikille ja se pitää vain sitoa tavoitteiltaan yhteen. Kukaan 

ei pysty yksinään kehittämään kaikkia osa-alueita, vaan se vaatii taloushallinnon, 

ylemmän- sekä alemmanjohdon, työntekijöiden, menetelmien, koneiden ja töiden 

eli siis kaikkien osa-alueiden liittämistä yhteen ja niiden kehittämistä 

suunnitellulla tavalla. Kehitykseen johon jokaisen pitäisi osallistua tuomalla esille 

oman osaamisensa sekä yritteliäisyytensä.  

 

Opinnäytetyön tekeminen herätti monia kysymyksiä ja toi itselleni esille monia 

ahaa elämyksiä joista kaikkia en edes saanut paperille, mutta joista uskon 

kuitenkin olevan jatkossa hyötyä. Itselläni on koneistajan taustani kautta pitkä 

kokemus koneistuksesta sekä FM-järjestelmästä, mutta kokonaisuuden 

ajatteleminen on antanut uusia näkemyksiä ja ideoita jotka vaativat vielä paljon 

kehittelyä ja työstämistä. Painottaisin kuitenkin jokaisen henkilöstöön kuuluvan 

omaa työpanosta sillä näin laajaa järjestelmää kukaan ei kehitetä yksin! 
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CMS
Control Machine Security

Kollisionsüberwachung 
gegen hohe 

Maschinenschäden

Collision Monitoring 
to protect against severe 

machine damage
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BRANKAMP CMS ist ein einfaches aber sehr wirkungs-
volles Hilfsmittel um diesen Schaden auf eine Minimum 
zu reduzieren oder gar zu vermeiden.
Die Reaktionszeit eines Maschinenbedieners liegt bei 
Kollisionen, die plötzlich und unerwartet auftreten, im 
Bereich von einigen Sekunden. Bis Not-Aus gedrückt 
wird vergehen ggf. 1 bis 10 Sekunden. Das CMS ver-
kürzt diese Reaktionszeit auf bis zu 1/1000stel. Hier-
durch wird wertvolle Zeit gewonnen, der Stoppbefehl 
schneller ausgeführt und der Schaden begrenzt.

Innovative BRANKAMP Technologie 

DIE LÖSUNG
Schaden begrenzen durch kurze Reaktionszeit

• Sofortige Erkennung von schnellen Kraftveränderungen
• Minimierung der Folgeschäden bei Programmier-, Ein-

richt- und Bedienfehlern
• Verlängert die Lebenserwartung Ihrer Maschine
• Erhöht die Verfügbarkeit von Werkzeugmaschinen
• Einfache Nachrüstung an vorhandenen Maschinen
• Ermöglicht Mehrmaschinenbedienung und Pausendurchläufe
• Von Sachversicherungen anerkannte Vorsorgemaßnahme

THE SOLUTION
Damage limitation by short response time

DER NUTZEN
wird durch die Fertigungsaufgabe bestimmt

BRANKAMP CMS is a simple but highly effective tool for 
reducing such damage to a minimum or to even avoid it 
completely.
In case of sudden and unexpected collisions the response 
time of a machine operator lies in the range of a few se-
conds. Approx. 1 to 10 seconds will elapse before the emer-
gency stop is actuated. CMS reduces this response time to 
1/1000 of this time. Valuable time is gained, the stop com-
mand is executed much quicker and, last but not least, the 
damage is limited.

THE BENEFIT
is determined by the manufacturing task

• Immediate detection of rapid force changes
• Minimizing of subsequent damage caused by programming, 

setup and operating errors
• Extends the expected lifetime of your machine
• Increases the availability of machine tools
• Simple retrofitting on existing machines
• Enables multi-machine operation and operation during breaks
• Precautionary measure accepted by property insurances

20 
- 200 ms

100 – 500 ms*
1-10 ms

Ist- Zustand
Bediener

Actual status
Operator

Maschinen-
steuerung
Machine

control

20 – 200 ms

Kollisionserkennung / Reaktionszeit Werker
Collision detection / Response time of worker

1.000 – 10.000 ms

Maschinen-
stopp
Machine
stop

100 - 500 ms*

 * depending on 
 machine type and  
 feed speed

Zeit / Time

mit/with 
CMS

 * abhängig vom 
   Maschinentyp und der 
   Vorschubgeschwindigkeit

Die Folgeschäden nach einer Kollisi-
on liegen nicht selten im fünfstelligen 
Euro-Bereich. Hinzu kommen lange 
Maschinenausfallzeiten und unzu-
friedene Kunden weil sich Lieferter-
mine erheblich verschieben.

DAS PROBLEM
Schäden durch Maschinenkollisonen

THE PROBLEM
Damage caused by collision of machines

Consequential damage after a collision 
frequently amounts up to five-digit sums in 
Euro. This is accompanied by long machi-
ne downtimes and unsatisfied customers, 
because delivery deadlines must be con-
siderably postponed.
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Ein falsches Werkzeug wurde eingesetzt: Anstelle ei-
nes Senkers wurde ein Schaftfräser verwendet.

Ohne BRANKAMP CMS: Das falsche Werkzeug setzt 
auf das Werkstück auf. Langsam verkantet es, aber die 
Spindel dreht weiter. Die Kraft wird sprunghaft größer. 
Im weiteren Verlauf wird der Schaftfräser völlig zer-
stört, die Spindel klemmt und der Motorstrom steigt an. 
Der Motorschutzschalter stoppt die Maschine.

Mit BRANKAMP CMS: Dies hätte verhindert werden 
können: Mit BRANKAMP CMS würde die Maschine – 
bei optimaler Grenzwerteinstellung für das Werkzeug 
– abgeschaltet noch bevor das NC-Programm mit der 
Bearbeitung beginnt (Punkt 3), spätestens jedoch bei 
Überschreiten der oberen Sicherheitsgrenze (Punkt 4). 
Kostenintensive Maschinenschäden hätten so vermie-
den werden können.

DER UNTERSCHIED
– mit und ohne CMS

A wrong tool was inserted: An end milling cutter was 
used instead of a countersink.

Without BRANKAMP CMS: The wrong tool contacts 
the workpiece. It slowly jams, but the spindle conti-
nues to rotate. The force rises suddenly. In the further 
course the end milling cutter is completely destroyed 
the spindle clamped and the motor current increased . 
The machine is switched off by the motor current over-
load switch.

With BRANKAMP CMS:  This could have been avoi-
ded: With BRANKAMP CMS – and optimal limit setting 
for the tool – the machine would be switched off, even 
before the NC-program starts work (point 3), but at the 
latest when exceeding the upper safety limit (point 4). 
Highly expensive machine damage could have been 
avoided.

Ursache: Falsches 
Werkzeug (Schaftfrä-
ser statt Senker)

1  Ungestörte Eil-
gangsbewegung

2  Erster Kontakt 
von Werkzeug 
und Werkstück

3  Sprunghafter 
Anstieg der 
Prozesskräfte

4  Zeitpunkt der völ-
ligen Zerstörung 
des Schaftfräsers

5  Spindel klemmt. 
Hauptantrieb ist 
überlastet

6   Motorstrom wird 
abgeschaltet

Cause: Wrong tool 
(T-slot cutter instead 
of counterbore)

1  Undisturbed 
rapid motion

2  First contact 
between tool and 
work piece

3  Erratic increase of 
process forces

4  Time of complete 
destruction of  
T-slot cutter

5  Spindle jamming. 
Main connection 
overloaded

6  Motor current is 
switched off

1 
2 

3

4 

5 6

Motorstrom schaltet ab
Motor current switches off

Potentielle Abschaltung bei 
Überwachung mit BRANKAMP CMS

Potential shut-down in case
of monitoring  with BRANKAMP CMS

Kraftverlauf einer Kollision an einem Bearbeitungszentrum
Course of force in a collision on a machining center

Spindel klemmt
Hauptantrieb überlastet

spindle jamming
Main drive overloaded

Prozessrelevante Grenze
Process related limit

Sicherheitsgrenze
Safety limit

DER BRANKAMP SPEZIAL-SENSOR
Stark. Präzise. Klein.

THE SENSOR
Powerful. Precise. Small.

THE DIFFERENCE
– with and without CMS

Quarzkristall  Dehnungsaufnehmer 
und AcousticEmission zur Messung 
von dynamischen Dehnungen. Aus-
gestattet mit hochdichtem Spezialan-
schlusskabel mit Stahlgeflecht wird 
der Sensor am Spindelkasten oder 
Werkzeugrevolver angebracht. 

Quartz crystal (QC) strain trans-
ducer and AcousticEmission to 
measure dynamic elongations. 
The sensor with high density spe-
cial connection cables with steel 
braiding is mounted to the spind-
le housing or the tool revolver. 
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Innovative BRANKAMP Technology

THE DISPLAY
Important process data at a glance

DIE ANZEIGE
Wichtige Prozessdaten auf einen Blick

Aktuelle Kraft
Current force

Maximale Kraft
Maximum force

Abschaltgrenze
Switch off limit

DER NUTZENZÄHLER
Ihr Vorteil

THE UTILIZATION COUNTER
Your benefit 

T 15:45           D 12.04.06

C1       990      L3 = 853

stops=                          11

Einfach einstellbare Grenzwertvorgabe 
(Limit) über Drucktaster

Simple to adjust limits via key

Bis zu 99 Abschalt-Ereignisse werden mit 
Datum, Uhrzeit, Abschaltwert und Ab-
schaltgrenze automatisch und nicht mani-
pulierbar gespeichert. 

WAS IST PASSIERT?
Speicherung der Vorfälle

WHAT HAS HAPPENED?
Storage of events

DIE VARIANTEN   
Stand-Alone oder Schaltschrank               

THE Type
Stand-Alone or switch cabinet    

Das BRANKAMP CMS-Ge-
rät wird in den Schaltschrank 
eingebaut. Alternativ kann 
es auch als Stand-Alone Ge-
rät  eingesetzt werden. 
BRANKAMP CMS läßt sich 
auch in neuere Steuerungen 
integrieren.

The BRANKAMP CMS 
unit is installed in the con-
trol cabinet. It can alter-
natively also be used as 
a stand-alone device. 
BRANKAMP CMS can 
also be integrated into 
new controls.CMS100 für den Einbau im 

Schaltschrank 
CMS  for installation  
in the control cabinet

CMS100 für den Aufbau an 
der Maschine 

CMS stand-alone for installation 
on the machine
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LCD showing the current 
and maximum force and 
the switch off limt on a 
clear layout.

• Collision monitoring
• LCD display
• Simple to adjust limits
• Plain text display for ma-

chine shut-down
• Floating output to shut 

down the machine
• No interface for machine 

control (PLC) required
• Utilization counter
• Stop Code Memory

Up to 99 shut-down events are automati-
cally saved with date, time, shut-down 
value and shut-down limit, without any 
possibility of manipulation.

The shut-down counter shows the total 
number of standstills. This shows you at 
a glance how often a crash was detec-
ted and how often standstills were avo-
ided.

Der Abschaltzähler zeigt die Gesamtzahl 
der Stillstände an. Sie sehen also auf ei-
nen Blick, wie oft ein Crash erkannt und 
wie oft Stillstandszeiten verhindert wur-
den.

LCD-Display für die über-
sichtliche Anzeige der 
aktuellen Kraft, der maxi-
malen Kraft und der Ab-
schaltgrenze.

• Überwachung auf Kollision
• LCD-Display
• Einfach einstellbare Gren-

zen
• Klartextanzeige der Ma-

schinenabschaltung
• Potentialfreier Ausgang 

zum Abschalten der Ma-
schine

• Keine Schnittstelle zur 
Maschinensteuerung (SPS) 
erforderlich

• Nutzenzähler
• Stop Code Memory 



In der Stop & Go Maske sehen Sie 
auf einen Blick, wann und wie lange 
Ihrer Maschine produktiv war. Das 
Schichtprotokoll ist damit ein wert-
volles Hilfsmittel, um den Nutzungs-
grad Ihrer Maschine zu erhöhen.

STOP & GO
Welche Maschine läuft? Welche Steht?

STOP & GO
Which machine is running? Which machine is stopped?

Innovative BRANKAMP Technology

Mit dem Wartungszähler werden 
keine Inspektionstermine mehr ver-
säumt. Unterschiedliche Wartungs-
arten können überwacht werden. 

DIE VORBEUGENDE WARTUNG
So haben Sie Ihre Wartungsintervalle im Griff!

PREVENTIVE MAINTENANCE
Maintenance intervals under control!

DIE FREISCHALTGRENZE
Crashs verhindern – Schäden minimieren

THE RELEASE LIMIT
Avoid crashes – minimize damage

BRANKAMP CMS bietet mit die-
ser zusätzlichen Grenze Schutz vor 
Kollisionsfolgeschäden bei Einricht- 
oder Bedienfehlern. Im Falle einer 
Abschaltung kann eine Freischaltung 
nur über eine authorisierte Person 
erfolgen. Dies bietet weitere Sicher-
heiten und verhindert Folgeschäden 
durch unerlaubtes Quittieren.

With this addition limit BRANKAMP 
CMS provides protection against con-
sequential collision damage caused 
by setup or operating errors. After a 
shut-down the machine can only be re-
leased again by an authorized person. 
This provides even more safety and vo-
ids consequential damage caused by 
unauthorized resets.

Ihr CMS ist eine günstige Lösung – aber keine Sackgas-
se. Denn es bietet vielfältige Erweiterungsoptionen. Sie 
suchen beispielsweise zu Ihrem bereits bestehenden 
Maschinenschutz mit CMS eine Werkzeug-Überwa-
chung für besonders kritische Werkzeuge. Hierzu bie-
tet Ihnen BRANKAMP verschiedene Lösungen je nach 
verfügbarer der Schnittstelle zur NC. Möglich wäre 
auch die Vernetzung mit einem BRANKAMP Terminal 
(GT/ET). Diese Terminals bieten über die Standandard-
funktionen des CMS hinaus weitere attraktive Features 
wie: Online-Prozess-Anzeige, Stop Code Memory, 
Stop & Go Diagramm, Zähler etc.

FÜR MASCHINENGRUPPEN
Ausbau-/Erweiterungsmöglichkeiten mit CMS

Your CMS is an economical solution – but no dead-end 
street. Because it offers many possibilities for extension. 
You are probably looking for a tool monitoring system 
for particularly critical tools, in addition to your existing 
CMS machine protection. For this case BRANKAMP 
offers various solutions, depending on the available in-
terface to the NC. networking with a BRANKAMP Ter-
minal (GT/ET) would also be possible. These terminals 
offer further attractive features, beyond the standard 
functions of the CMS, like: Online Process Display, Stop 
Code Memory, Stop & Go Diagram, counter, etc.

FOR MACHINE GROUPS
Possible upgrading/extension with CMS
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A = 441                  L = 541

A = 446     STOP     L = 546

With the maintenance counter you 
will no longer miss any mainte-
nance deadlines. Diverse types of 
maintenance can be monitored. 

The Stop & Go masks shows you 
at a glance when and how long 
you machine was productive. The 
shift protocol therefore is a valuab-
le tool to enhance the degree of 
utilization of your machine.
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Innovative BRANKAMP Technology

CMS
Control Machine Security

In der intelligenten Anbindung der Fertigung an sämt-
liche Unternehmensbereiche schlummert noch großes 
Potential. Brankamp Factory M macht Produktions-
abläufe transparenter, erheblich schneller und kosten-
günstiger. Mit Factory M werden Produktionsdaten 
in Echtzeit übermittelt und stehen dem Betriebsleiter 
jederzeit online zur Verfügung. Maschinendatenerfas-
sung mit erheblicher Zeitverzögerung gehören der Ver-
gangenheit an. So verschaffen Sie sich einen echten 
Wettbewerbsvorteil.

DIE VERNETZUNG IHRER PRODUKTION
Factory M

High potential still lies dormant in the intelligent linking 
of production to all other company departments. Bran-
kamp Factory M makes production sequences more 
transparent, considerably faster and more economical. 
With Factory M production data are transmitted in 
real-time and are thus online available for the produc-
tion manager at any time. Recording or data with con-
siderably temporal delay are things of the past. This 
gives you a real advantage in competition.

NETWORKING OF YOUR PRODUCTION
Factory M

mehr / more: www.brankamp.com/factoryM

Kollisionsüberwachung für: 

•  NC-Drehmaschinen 

• Bearbeitungszentren 

• Fräs- und Bohrwerke 

• Schleifmaschinen 

• Roboter-  
und Handlingseinheiten

DIE ANWENDUNGEN
We do them all.

Collision monitoring for: 

•  NC-lathes 

• Machining centres 

• Horizontal boring and 
milling machines 

• Grinding machines 

• Robot  
and handling units

THE APPLICATIONS
We do them all.
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DER SICHERHEITSCHECK
Automatischer Systemprüfung

THE SAFETY CHECK
Automatic system check

Mit dem CMS haben Sie sich für eine zusätzliche 
Sicherheitskontrolle für Ihre Maschine entschieden. 
Sicherheit bedarf einer regelmäßigen Überprüfung. 
Mit einem Druck auf die SSC-Taste (System Security 
Checker) wird eine komplette Überprü-
fung der Gesamtfunktionen des Systems 
und der Messketten durchgeführt. Die 
Maschine  wird vom Werker verfahren. 
Das SSC–Programm detektiert diese Be-
wegung und setzt den Vorschub still. Stö-
rungen werden auf dem Display ausge-
geben. Diese Sicherheitsprüfung findet 
im Dialog mit dem Werker statt. Dieser 
muss z.B. quittieren, ob die Maschine 
abgeschaltet wurde oder nicht. 
Der Sicherheitscheck für alle Komponenten!

With the CMS you have decided on 
an additional safety control for your 
machine. Safety requires regular che-
cking. Pressing the SSC-key (System 
Security Checker) starts a complete 
check of the overall system functions 
and the measuring chains. The ma-
chine is moved by the operator. The 
SSC–program detects this movement 
and stops the feed. Faults are output 
on the display. This safety check is per-
formed in dialogue with the operator. 
He must e.g. acknowledge whether the 
machine was shut down or not. 
The safety check for all components!

MACHINE STOPPED?

YES = 1 / NO = 0             1

1024  MEMORY

SSC
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