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Suomalaisen koneenrakennuksen tuot-
teille on tyypillistä pitkä käyttöikä ja suu-
ret kestävyys- ja luotettavuusvaatimukset 
usein ankarissa käyttöolosuhteissa. Tämä 
asettaa myös hitsaukselle erittäin korkeat 
laatuvaatimukset. Suomen hitsaavan teol-
lisuuden ominaispiirteitä ovat pienet sarja- 
ja eräkoot ja jopa yksittäiskappaleet, sekä 
valmistuksen ulkoistaminen globaaleilta 
vientiyrityksiltä laajaan sopimusvalmista-
ja- ja alihankintaverkostoon. 

Laatu

Suurimmat pullonkaulat robottihitsauksen 
lisääntymiselle ovat puutteellinen kyky so-
peutua hitsattavien kappaleiden mitta- ja 
muotovirheisiin, aikaa vievä robottiohjel-
mointi sekä työvoimavaltainen viimeistely, 
ts. käsin hitsaaminen siellä, missä robot-
ti ei vielä pysty, sekä robottien virheiden 
korjaaminen. 

AITOOLS1-projektin tärkein tavoite lop-
pukäyttäjille on robottihitsauksella saa-
vutettava laatu- ja tuottavuusloikka, jolla 
vastataan sekä valmistuksen kustannus-
haasteisiin että osaajapulaan. Projektin 
tärkein tulos on tekoälyavusteinen reaaliai-
kainen ja autonominen prosessinohjaus- ja 
laadunhallintajärjestelmä automatisoituun 
yksittäiskappaleiden valmistukseen.

Tuottavuus

Finanssikriisin jälkeen suomalaisten yritys-
ten tuottavuus on heikentynyt tärkeimpiin 
kilpailijamaihin verrattuna. Tärkein keino 

Yksittäiskappaleiden älykäs robottihitsaus
- AITOOLS1 käynnistyi joulukuussa!
AI toolbox for Lot-Size-One ro-
bot welding AITOOLS1 -projek-
tissa kehitetään uusia tekoäly-
teknologioita robottihitsauksen 
tarpeisiin, sekä hitsausproses-
sin adaptiiviseen säätöön et-
tä hitsaavan valmistuksen laa-
dunhallintaan. Projektin tavoit-
teena on hitsauslaadun paran-
taminen koneoppimismalleilla, 
jotka kykenevät robottihitsaus-
prosessin dynaamiseen säätä-
miseen ja optimointiin.

tilanteen parantamiseksi koneenraken-
nusteollisuudessa on automaatioasteen 
nostaminen, tässä tapauksessa erityisesti 
robottihitsauksen osalta. Tätä kehitystä 
edellyttää myös jo krooniseksi muodos-
tunut pula ammattitaitoisista hitsaajista, 
joka on paitsi Euroopan-, jopa maailman-
laajuinen ilmiö.

Resilienssi

Globaalit häiriötilanteet kuten koronapan-
demia ja Ukrainan sota ovat nostaneet 
esiin teollisuuden valmistus- ja toimitus-
ketjujen monimuotoisuuden, muuntautu-
miskyvyn, häiriöiden siedon ja jopa itsekor-
jautuvuuden, eli resilienssin merkityksen. 
Paremman kustannuskilpailukyvyn (laatu 
ja tuottavuus) ansiosta aiemmin ulkoistet-
tu tuotanto voidaan palauttaa Suomeen, 
mikä vähentää riippuvuutta kansainväli-
sistä toimitusketjuista eli parantaa maail-
manlaajuisten kriisitilanteiden sietokykyä.

Osaajapula

Tässä lehdessä Minna Kiiveri esittelee lop-
putyöhönsä [1] tekemän kyselytutkimuk-
sen tuloksia. Kysely lähetettiin lähes 100 
yritykselle, joista vastasi yli 20. Osallistu-
neet yritykset hitsaavat kattavasti erilaisia 
konepajatuotteita ja materiaaleja ympäri 
koko Suomen. 

Yrityksistä 91 % palkkaisi heti lisää hit-
saajia eli osaajapula on akuutti. Vastaa-
jista 38 % käyttää hitsauksessa mekani-
sointia ja 32 % hitsausrobotteja sekä 29 
% yrityksistä suunnittelee lähitulevaisuu-
dessa automatisoinnin lisäämistä. Teksti-
kommentti kuvaa hitsausautomaation on-
gelmia pk-yrityksissä: ”ehkä kymmenen 
vuoden päästä on niin helposti ohjelmoi-
tavia robotteja, että voi tehdä yksittäisiä 
kappaleita”. AITOOLS1-projektin tavoittee-
na on ratkaista tämä ongelma, mutta huo-
mattavasti lyhyemmässä ajassa!

Esivalmistuksen epätarkkuudet johtavat ro-
bottihitsauksessa sovitusvirheisiin, huonoon 
laatuun ja liitosvirheisiin

Monirobottihitsaussolu (Afrit (Pty) Ltd. lu-
valla) ja sen simulointimalli DelfoiARC 
etäohjelmointiohjelmistossa.
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AITOOLS1-Tutkimustyö

Modernit 3D-CAD-ohjelmistot käsittelevät 
tuotteen suunnittelutiedon digitaalisessa 
muodossa ja niihin voidaan liittää myös 
tuotteen valmistustietoa, esimerkiksi ma-
teriaaleista tai WPS. Toisaalta prosesseis-
ta kerättävän tiedon analysoinnilla ja nii-
den tekoälyavusteisella automatisoinnilla, 
ohjauksella ja säädöllä voidaan merkittä-
västi parantaa valmistuksen tuottavuutta. 

Datapohjaisten AI-mallien ongelma on 
usein riittävän laadukkaiden datasarjojen 
löytäminen niiden opettamiseen. Tämä 
tulee erityisen selvästi esille pienten sar-
jojen ja yksittäiskappaleiden valmistuk-
sessa. AITOOLS1-projektin ratkaisu on 
hybridimallinnus, jossa mitatun datan rin-
nalla käytetään muun tyyppistä osaamis-
ta ja kokemusta fysikaalisista ilmiöistä, 
esimerkiksi analyyttisiä kaavoja tai koke-
musperäistä tietoa.

Delfoi Robotics:
 � Mahdollisimman pitkälle 
automatisoitu robottihitsauksen 
etäohjelmointi

 � Etäohjelmoinnin kattava integrointi 
suunnittelun (3D-tuotetieto), 
hitsauksen laadunhallinnan ja 
tuotannon (prosessitieto) järjestelmiin

Cavitar:
 � Analytiikan kehittäminen Cavitarin 
hitsauksen monitorointijärjestelmään

 � Luotettava kamerapohjainen 
robottihitsauksen railonhaku- ja 
-seurantajärjestelmä

 � Järjestelmien integrointi hitsauksen 
laadunhallintaan ja robottien 
etäohjelmointiin
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Lähde

Lisätietoja

AITOOLS1:ssä kehitetään Kempin WeldEye-
laadunhallintajärjestelmää robottihitsaukselle.

MAG-hitsauksen hitsisulan seurantaa Cavitarin 
Welding Cameran ja CAVILUX-laservalaistuksen 
avulla.

Tekoälypohjaiset tuotannon- ja laadun-
hallintaprosessit mahdollistavat tuotteen 
täydellisen jäljitettävyyden läpi valmistus-
ketjun esimerkiksi huollon ja kunnossapi-
don optimoimiseksi. Lopputuotevalmista-
jille tärkeintä on tuottavuuden kasvun ja 
tuotteiden korkeamman laadun aikaansaa-
ma parempi markkina-asema. Loppukäyt-
täjille suurin hyöty on tuotteiden paremmat 
pitkän aikavälin käyttöominaisuudet.

AITOOLS1-projektiin osallistuvat yritykset 
ovat Kemppi, Delfoi Robotics, Cavitar, HT 
Laser ja Wärtsilä Energy. Tutkimustyön 
toteuttavat VTT (koordinaattori) ja Tampe-
reen yliopisto TAU. Osallistuvien yritysten 
ja tutkimuslaitosten avaintavoitteet ovat:

Kemppi:
 � Robottihitsaus- ja kameradatan 
kerääminen WeldEye:hin ja integrointi 
etäohjelmointiin 

 � Reaaliaikainen laadunseuranta, 
radankorjaus ja jäljitettävyys 
WeldEyen kautta

 � Kaaren avulla tehtävän 
railonseurannan kehittäminen 
adaptiiviselle robottihitsaukselle

 � Digitaalinen WPS (dWPS) 
robottihitsaukselle 
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