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Yleistä projektista

• Projektiin liittyi kolme kurssia: 
Simultaanisuunnittelu ja projektinhallinta, 
Tuotantoteknologiat ja robotisoidut järjestelmät, 
Modulaarinen laiterakennus.

• Teimme projektin Mirka Oy:lle, joka valmistaa hioma-
ja kiillotustarvikkeita.

• Tehtävänä oli kehittää konsepteja hiomapaperin 
poistamiseksi ja uuden paperin kiinnittämiseksi 
robottikäyttöiselle hiomalaitteelle. Ihanteellinen 
lopputulos olisi fyysinen prototyyppi.



Lähtötiedot

• Valmiissa tuotteessa paperin vaihtamisen täytyy 
onnistua alle kymmenessä sekunnissa ja 
toimintavarmuuden täytyy olla yli 98%.

• Saimme Mirkalta AIOS 130 NV mallisen hiomalaitteen 
ja rullallisen hiomapapereita.



Paperin irrottaminen

• Paperin irrottaminen oli haastavin osa-alue 
projektissa.

• Kokeilimme useita erialisia vaihtoehtoja syksyn 
aikana kuten:

• Sakarairrotin

Irrottimen toivottiin toimivan siten, että robotti työntää 
hiomapään sakaroiden läpi ja kun se vetää pään sakaroiden 
läpi ulospäin, niin hiomapaperi tarttuu sakaroihin ja jää 
niihin kiinni.

Ei toiminut.



Paperin irrottaminen

• Imukuppi

Useita erilaisia imukuppeja painettiin paperin hiomapintaan, 
tämän jälkeen laitettiin imu päälle ja paperi koitettiin 
vetää pois.

Ei toiminut.

• Nuoli-irrotin

Nuoli-irrotin painettiin hiomapaperin läpi, tämän jälkeen 
sitä käännettiin 90 astetta ja vedettiin ulos. Hiomapäähän 
tehtiin reikä irrotinta varten.

Ei toiminut.



Paperin irrottaminen

• Harja
Harja laitettiin pyörimään ja hiomapää tuotiin sivusta 
harjaksien ulottuville. Ajatuksena oli, että harjakset 
raottaisivat hiomapaperia ja tarttuisivat liimapintaan.

Ei toiminut.

• Poistoruuvi
Poistoruuvin idea oli puhkaista paperiin reikä
ja ruuvautua sen läpi. Tämän jälkeen
ruuvi vedettiin ulos.
Ei tominut.



Paperin irrottaminen

• Paineilmatoiminen poistaja

Hiomapää ohjataan poistajan kitaan siten, että hiomapaperin 
reuna jää kidan sisäpuolelle. Tämän jälkeen sylinteri painaa 
pultinkannan kidan yläpintaa vasten ja paperi jää väliin. 
Paperi vedetään irti ja poistetaan kidasta paineilmalla.

Toimii.



Paperin syöttäminen

• Saimme projektin alkuvaiheessa idean kuinka lähteä 
toteuttamaan hiomapaperin syöttämistä.

• Pyrimme suunnittelemaan nopeasti 3D-tulostettavan 
laitteen, emmekä panostaneet esimerkiksi 
laakerointeihin, jos laite ei olisi toiminutkaan.

• Ensimmäinen versio osoittautui toimivaksi ja 
jatkoimme sen kehittämistä.



Paperin syöttäminen

• Syöttölaitteeseen tilattiin teräksinen pohjalevy, 
johon se saatiin pultattua.

• Paperin poimimista varten lisättiin taustalevy, jonka 
kulmaa voi säätää.

• Vetoakselin pyörittämiseen hankittiin sähkömoottori, 
jonka nopeutta voi säätää.



Paperin poimiminen

• Paperin poimimisessa käytetään hyväksi Omron FQ2-S 
konenäkökameraa.

• Kamera tunnistaa hiomapaperin ääriviivan ja kertoo 
robotille paperin keskipisteen sijainnin.



Paperin poimiminen

• Ennen paperin poimintaa ja irrotusta hiomapää käydään 
painamassa tiettyyn kohtaan keskitystyökalun avulla.

• Tämän jälkeen robotti käy poimimassa paperin käyttäen 
hyväksi kameralta saamaansa tietoa, taustalevyä ja 
sähkömoottoria, jolla se liikuttaa paperin siten, 
että saa sen poimittua.



Paperinvaihtolaite

• Lähes kaikki paperinvaihtolaitteen 
osat pultattiin pohjalevyyn 
kiinni, jotta niiden etäisyydet 
pysyvät samoina laitetta 
siirreltäessä.

• I/O signaaleja ajetaan robotin 
ohjelman kautta.

• Laite toimii muilta osin varsin 
hyvin, mutta hiomapaperin 
poistaminen poistajasta ei aina 
onnistu.



KIITOS
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