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Pohjaoletukset keskustelulle

Valmistaminen, robotisoituna tai ei, aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä

Päästöjä halutaan minimoida

Kun päästöjen lähteet tunnetaan paremmin, niitä voidaan minimoida viisaammin



Robottijärjestelmän hiilijalanjälki

+ Suunnitteluvaihe: matkustaminen ja palaverit
+ Käyttöönottovaihe: koulutus, ohjelmointi
+ Käyttövaihe: robotin energiankulutus, järjestelmän muiden osien energiankulutus

– Ihmistyöntekijöiden työmatkat
– Parkkipaikat
– Sosiaalitilat
– (lämmitys, valaistus, työvaatteet ym.)

? Laaduntuottokyky: susikoppaan heitetyn tuotteen päästöt syntyivät täysin turhaan



Perinteinen ohjelmointi/käyttöönotto



Virtuaalinen ohjelmointi/käyttöönotto



Virtuaalinen ohjelmointi/käyttöönotto



Virtuaalinen ohjelmointi/käyttöönotto

• Voidaan tehdä virtuaalisia katselmointeja jo suunnitteluvaiheessa
• VR-ympäristössä mahdollista tutkia solun ergonomiaa yms. havainnollisesti
• Matkustaminen asiakkaalle vähenee
• Etäpalaverit: kaksi VR-instanssia samassa solussa yhtä aikaa,  maantieteellisestä sijainnista 

riippumatta
• Virtuaalinen käyttöönotto: simulaatiomalliin voidaan kytkeä tietyt fyysiset kenttälaitteet ja tehdä 

esim taajuusmuuttajien säädöt ja ohjaukset valmiiksi tai testata logiikkaohjattujen laitteiden 
(kuljettimet, jigit yms.) toiminta

• Osa koulutuksesta voidaan tehdä ennakkoon
• Lisätyn todellisuuden ratkaisuilla voidaan sovittaa suunniteltua solua todelliseen paikkaan
• Tietyissä tilanteissa päästään nopeammin laadukkaaseen tuotantoon kuin perinteisellä 

ohjelmoinnilla, ts. vähemmän susikappaleita
• Mahdollisuus tutkia muutosten vaikutusta ketterästi, mahdollisuus mitata asioita etukäteen 

(esimerkiksi energiankulutusta tai tahtiaikaa)



Käytön aikaisten hiilidioksidipäästöjen 
suuruusluokka
• Onko tällä mitään väliä? Kannattaako näitä optimoida?
• Esimerkki: lavaussolu, oletetaan toiminta kahteen vuoroon viitenä päivänä viikossa ympäri vuoden
• Energiankulutus vuodessa ~4170 kWh
• Turku Energian myymän sähkön CO2-ominaispäästöt keskimäärin 95 g/kWh
• Hiilidioksidipäästö vuodessa n. 400 kg
• Suuruusluokka: 3000 kilometriä autoilua tai

edestakainen lento Keski-Eurooppaan



Käsivarsirobotin energiankulutus

• Tyypillinen robotti kuuden kiertyvän nivelen käsivarsirobotti
• Kun yksi nivel jarruttaa ja toinen samaan aikaan kiihdyttää, siirretään jarrutuksen regeneroitu energia suoraan 

nivelmoottorien välillä (ABB, Yaskawa, todennäköisesti muutkin)



Käsivarsirobotin energiankulutus

• Esimerkkikuva: ABB RobotStudio, 20 sekunnin otos eräästä tuotantosolusta: alla teho ja ylempänä kumuloitunut energia



Käsivarsirobotin energiankulutus

• Esimerkkikuva (Roni Oksanen, Yaskawa): Yaskawa Motosim, otos eräästä tuotantosolusta:



Käytön aikaiset hiilidioksidipäästöt: miten 
näihin voidaan vaikuttaa?
• Suunnitteluvaiheessa lukittavat asiat

• solun layout (missä oheislaitteet, millainen työjärjestys, onko robotti lattialla/seinässä/katossa, …)
• millainen työkalu/käsiteltävä massa
• valittu robotti
• tuotantoprosessin muut laitteet/osakokonaisuudet

• Asiat, joihin voidaan vaikuttaa suunnitteluvaiheen jälkeen(kin)
• liikeradat
• liikenopeus
• liikeparametrit (kiihtyvyys, nurkkaoikaisut)



Layoutin merkitys

• Yksinkertainen, identtinen liikerata 12 eri sijainnissa



Layoutin merkitys

• Yksinkertainen, identtinen liikerata 12 eri sijainnissa
• Pienin energiankulutus 187 J, suurin 306 J
• 64 % ero
• -> sillä on merkitystä, missä paikassa prosessointia ja liikkeitä suoritetaan
• Aika monimutkainen ilmiö, esimerkki yksinkertaistaa

mutta antaa kuitenkin suuntaa



• Aiempi lavausesimerkki, käsiteltävä massa 5 kg
• Hiilidioksidipäästö vuodessa n. 400 kg

• Oletus: saadaan viilattua työkalun painosta 1 kg 
pois ja nyt kappale+työkalu on yhteensä 4 kg

• Hiilidioksidipäästö vuodessa tippuu hyvin vähän,
muutos alle 1 kg CO2/vuosi

Työkalun/massan merkitys



• Aiempi lavausesimerkki, käsiteltävä massa 5 kg. Valittu robotti radikaalin järeä, 
kappaleenkäsittelykyky 110 kg.

• Valitaan yltämältään riittävä, mutta vähemmän järeä robotti. Vastaavan tehtävän 
hiilidioksidipäästö tippuu 400 -> 180 kg CO2/vuosi.

Valitun robotin merkitys



Prosessin merkitys

• Kaarihitsaus: robotin energiakulutuksen optimoinnilla ei välttämättä juuri merkitystä 
kokonaisenergiankulutukseen, koska hitsaus itsessään vaatii merkittävästi enemmän tehoa 
(hitsausprosessiin saa helposti menemään 10-, jopa 100-kertaisen tehon robotin liikkeeseen 
nähden)

• Hionta tai robotilla tehtävä koneistus saattaa olla sovelluksesta riippuen vastaava, itse prosessi 
voi vaatia tehoa sen verran että energiankulutuksesta valtaosa tulee siitä, ei robotin liikkeistä

• Pakkaus, lavaus jne. kappaletavaraprosessit tyypillisesti sellaisia, joissa järjestelmän 
energiankulutus koostuu pääosin robotin liikkeistä, näissä kokonaiskulutukseen voi vaikuttaa 
robotin kulutuksen optimoinnilla



Robotin liikeratojen optimointi

• Robotin käyttöönoton jälkeen on käytännössä kolme tapaa vaikuttaa energiankulutukseen:
• liikeratojen suunnittelu ja liiketyypit
• liikenopeus
• liikeparametrit (kiihtyvyys, nurkkaoikaisu)

• Seuraavat liikeratatestit ISO-kuutiolla, mittana A=400 mm ja robottina ABB IRB 1660 ID



Liikeratojen merkitys

• Lineaariliike, keltaisella korostettu kohdat joissa robotin energiankulutus on negatiivinen 
(=hukataan jarrutehoa jarruvastukseen)

• 534 J



Liikeratojen merkitys

• Nivelliike, keltaisella korostettu kohdat joissa robotin energiankulutus on negatiivinen (=hukataan 
jarrutehoa jarruvastukseen)



Liikeratojen merkitys

• Nivelliike, keltaisella korostettu kohdat joissa robotin energiankulutus on negatiivinen (=hukataan 
jarrutehoa jarruvastukseen)

• Kohtalainen nurkkaoikaisu
• 454 J (vrt. 534 J)



Liikenopeuden merkitys

• Äärimmäisen hidas liike vie eniten energiaa, nopein mahdollinen myös kasvattaa 
energiankulutusta

• Energiaoptimi tässä tapauksessa asetusnopeudella 500 mm/s.
• Robotilla matelu ei ole järkevää. Mennään reippaasti oikeaan paikkaan ja jos tarpeen odotella, 

odotellaan jarrut päällä.
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Liikeratojen optimointi, yhteenveto

• Liiku aina nivelliikkeellä jos mahdollista (sekä nopeampi että energiatehokkaampi)
• Käytä aina maksimioikaisua nurkissa (sekä nopeampi että energiatehokkaampi)
• Lineaariliike ja tarkat paikoitukset vain silloin kuin välttämätöntä prosessin kannalta
• Nopeus halutaan todennäköisesti tuotannon näkökulmasta maksimoida, mutta energiatalouden 

kannalta on edullista ajaa vähän maksiminopeutta hitaammin



Yhteenveto

• Robottijärjestelmän hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa monella tavalla, robotin energiankulutuksen 
optimointi on yksi niistä

• Useimmat optimointitemput synnyttävät verrattain pieniä energiasäästöjä
• Merkityksellisin vaikutus on suunnitteluvaiheella: jos valitaan oikean kokoinen robotti ja 

suunnitellaan perusjärkevä layout, suurimmat energiahukat on vältetty
• Energiankulutuksen optimoinnin työkalut vielä vähän vaatimattomia, reittioptimointiin ei ole 

helposti saatavilla erityisen kehittyneitä työkaluja
• Tietyissä tilanteissa varsinainen työprosessi kuluttaa ratkaisevasti enemmän energiaa kuin robotti, 

esimerkiksi kaarihitsaus
• Joissakin tilanteissa saattaa metaoptimointi olla kiinnostava kysymys: optimoidaan sitä, 

kannattaako juuri tällä hetkellä optimoida suorituskyvyn vai energiatehokkuuden mukaan ja 
mukautetaan robottijärjestelmän toimintaa sen mukaan



Kiitos!

sakari.koivunen@turkuamk.fi


