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YLEISTÄ PROJEKTISTA

• Tilaaja: SOP-Metal

• Projektin tarkoitus: Tuotteen lisäys robottisoluun ja osoittaa mitä tuotteen 
lisäys vaatii



VAATIMUKSET

• Mahdollistaa uusien tuotteiden valmistus robotilla
• Tarrainsuunnittelu

• Simulointi

• Kiinnitinsuunnittelu

• Ohjeistus tuotteenlisäykselle



PROJEKTIN VAIHEET

• Projekti koostui karkeasti noin kuudesta vaiheesta:
1. Tiedonkeruu

2. Suunnittelu

3. Ohjelmointi

4. Simulointi

5. Testaus

6. Luovutus



TIEDONKERUU

• Aluksi netistä tietoa SOP-Metallista

• Käynti tehtaalla
• Olemassa olevan solun ja robotin toiminnan/ohjelman esittely

• Sopimukset

• Tutustuminen Yaskawa robotteihin
• Ohjelmointi kieli

• Mahdollinen ohjelmoitin-ohjelma



SUUNNITTELU

• Aloitimme projektin tekemällä karkean suunnitelman, tämä kuitenkin muuttui projektin 
edetessä

• Ensin tarkoitus tehdä Visual Components:illa simulaatio

• Otimme Yaskawaan yhteyden ja saimme pienen koulutuksen Motosim-ohjelmaan

• Saimme Yaskawalta Motosim-ohjelman demo version

• Solun osien mallinnus

• Solun layoutin mallinnus Motosim-ohjelmaan



YASKAWA

• Teimme virtuaalisen solun MOTO-
SIM ohjelmaan

• Käytössä oleva robotti on Yaskawa
MH-50

• Käytimme robotin ohjelman 
luonnissa MOTO-SIM ohjelmaa

• Ohjelmointikieli: Inform



ROBOTTISOLUN MUUTOKSET/LISÄYKSET

• Gripperin muutokset, joilla mahdollistetaan 
uusien kappaleiden liikuttaminen

• Uudet leuat, schunk:in aihioista

• Uusi imuryhmä, lisäämällä uusi venttiili, sekä 
vaihtamalla kaksi imukuppia kokoa pienempään



KESKITYSTELINE

• Kappale keskitetään ennen 
jyrsimeen laittoa

• Robotti saa aina samalla tavalla 
kappaleesta kiinni

• Rullien kiinnitys palat 3d-tulostettu 
(mahdollista vaihtaa metallisiin)



KÄÄNTÖTELINE

• Robotti kääntää kappaleen 90-astetta 
jättämälle kappaleen telineen päälle ja 
hakemalla sen toisella otteella



JYRSINKONEEN LEUAT

• Tehty Schunk:in valmiista aihioista

• Suunniteltu siten että koneistus onnistuu 
kappaleen molemmissa asennoissa



LEUKOJEN JATKOPALAT

• Leuoilla myös jatkopalat pidemmille 
kappaleille, jotka kiinnittyvät taaempiin 
ruuveihin



LOPPUTULOS

• Robotin ohjelma

• Simulointi malli

• Tuotelisäykselle vaadittavat komponentit

• Ohjeistus tuotelisäykselle
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