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ÕPPETUNNI TUTVUSTUS 
Industry 4.0 ajastu sundis paljusid tööstusharusid muutuma. Küsimus ei ole mitte ainult 
disaini digitehnoloogia arendamises, vaid ka tootmisprotsessis täiendavate 
kõrgtehnoloogiliste tehnoloogiate rakendamises ja täiustatud juhtimise juurutamises. Selline 
lähenemisviis, nn täiustatud tootmine, võimaldab tootmisvõimsuse kiiret kasvu. Muu hulgas 
võib toodete muudatusi rakendada kiirete prototüüpimistsüklite käigus, samal ajal kui kogu 
tootmine on skaleeritav ja taskukohane. Samuti võib selle metoodika raames välja töötada 
uusi materjale ja tehnoloogiaid. Õppetunnis tutvustatakse kaasaegse tootmise 
kontseptsiooni ja ülevaadet asjaomastest tehnoloogiatest. 

ÕPPETUNNI EESMÄRGID 
See õppetund tutvustab õpilastele kaasaegse tootmise põhikontseptsiooni; sealhulgas 
tutvustatakse kõige levinumaid tehnoloogiaid ja nende eeliseid võrreldes tavapärase 
lähenemisviisiga. Samuti mainitakse nelja näidet võimalikest rakendustest kõrgtehnoloogilise 
tootmise jaoks. Üliõpilane peaks olema võimeline kirjeldama õppetunnis esitatud tüüpilisi 
tehnoloogiaid ja valima antud juhtumiuuringu jaoks kõige sobivama. 

ÕPPETUNNI SISU 

1 MIS ON TÄIUSTATUD TOOTMINE? 
Kõrgtehnoloogiline tootmine on lähenemisviis, mis põhineb uuenduslike tehnoloogiate 
rakendamisel toodete või protsesside täiustamiseks. Tavaliselt kasutatakse seda 
kõrgetasemeliste nõuetega protsesside läbiviimisel või oluliste omadustega tipptasemel 
toodete tootmisel; traditsioonilise lähenemisviisi kohaselt kättesaamatu [1]. 

Kõrgtehnoloogilisse tootmisse kuuluvate tehnoloogiate kasutamine kiirendab koostööd 
sama tehnoloogilise arengu tasemega partneritega. Lisaks hõlbustab see keeruliste 
elementide tootmist ning kõrvaldab tavapärasest lähenemisviisist tulenevad tüüpilised vead. 
Lisaks võivad täiustatud protsesside tulemused olla palju paremad kui turul pakutavad 
lahendused. Samuti võib nende turulejõudmise aega lühendada, nii et disainilahendused 
võivad kiiremini vastata sihtturu kaasaegsetele vajadustele. 

Kaasaegsed ettevõtted püüavad oma tootmisahelates juurutada kõrgtehnoloogilist tootmist; 
nii et omada konkurentsieelist teiste ees. See on eriti mõistlik, rakendades samal ajal 
täiustatud äri- ja juhtimismeetodeid. 

Kuna kogu teema puudutab tootmist, peaks tulemuseks olema peamine tegur, mis sunnib 
ettevõtteid muutma oma tehnoloogiat täiustatud tootmiseks. See ümberkujundamine on 
märkimisväärselt kasulik, samal ajal kui lõpptoode on: 

Keerukas konstruktsioon (nt masinad, mis sisaldavad mitut kõrgetasemeliste detailidega 
üksteist täiendavat komponenti); 
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Uuenduslikud (nt katsetatud uute omadustega toodete prototüübid); 

Taskukohane ja laiendatav rahvusvahelises tootmises ja turustamises (nt lihtsad 
disainilahendused, mida partnerid võivad kergesti toota ja levitada, mis välistab vajaduse 
ülemaailmse laevanduse järele ja sõltub vaid ühest töökojast); 

Paindlik (nt tootevalik partiidega, mis erinevad vaid väikeste detailide poolest). 

 

2 KÕRGTEHNOLOOGILINE TOOTMINE VS TRADITSIOONILINE TOOTMINE 
Kõrgtehnoloogiline ja traditsiooniline tootmine erineb peamiselt kõigi kasutatavate 
tehnoloogiate poolest, kuid nende otstarve jääb samaks – toote saamine. Tabelis 1 on 
esitatud ülevaade peamistest erinevustest nende kahe vahel. 

 
Tabel Täiustatud ja traditsiooniliste tehnoloogiate 1 võrdlus 

Kõrgtehnoloogiline tootmine Traditsiooniline tootmine 

Arvutipõhised-tehnoloogiad (arvutite 
projekteerimine, simulatsioonid ja tootmise 
ettevalmistamine) 

Käsitsi koostamine ja tugevusarvutused, mis 
põhinevad lihtsustatud mudelitel 

CNC (arvutipõhine numbriline juhtimine) 
mehaaniline töötlemine 

Tavapärane mehaaniline töötlemine 

Kiire prototüüpimine (nt lisanditootmine) Tavapärane tootmine (nt materjali 
eemaldamise protsessid või valuvormid) 

IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) 
rakendused (nt asjade internet või 
pilvtöötlus)  

Inimjuhitud kohalik tootmine 

Täiustatud automaatsed ja robotiseeritud 
protsessid intelligentsete süsteemidega 

Manuaalsed protsessid või lihtsad 
automaatsed protsessid 

Üli-täppistehnoloogiad Vähem täpsed tehnoloogiad 

Juhtimissüsteemide seireprotsessid Inimeste-järelevalve all olevad süsteemid 

Tootmise paindlikkus ja lihtne kohandamine  Tootmisliinide, mis on tavaliselt ette nähtud 
üht liiki toodetele, keeruline 
ümberseadistamine 

Uued tööstuslikud materjalitehnoloogiad (nt 
komposiitmaterjalid või 3D-printimise 
materjalid) ja tavapärased materjalid (nt 
metallid või plastid) 

Tavapärased materjalid (nt metallid või 
plastid) 

Vähese heitega ja säästvate/roheliste 
lahenduste rakendamine 

Kontrollimatu mõju keskkonnale 
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3 ÜLEVAADE TEHNOLOOGIATEST 
3.1 Arvutipõhised tehnoloogiad  

Käesolevas jaos nimetatud kõrgtehnoloogilises tootmises kasutatavad arvutipõhised 
tehnoloogiad on peamiselt suunatud elementide projekteerimisele. Need sisaldavad 
modelleerimist ja joonestamist, katsetamist ja valmistamist igat tüüpi komponentide 
tootmiseks – mehaanilised osad, vooluahelad, pneumaatilised paigaldised jne.  

Neid tehnoloogiaid võib rakenduste otstarbe põhjal jagada kolmeks põhitüübiks: CAD 
(arvutipõhine projekteerimine), CAE (arvutipõhine inseneeria) ja CAM (arvutipõhine 
tootmine) [2]. 

3.1.1 CAD (arvutipõhine projekteerimine) 

CAD programmid on pühendatud 3D modelleerimisele ja tavaline on kas üksikute 
komponentide või sõlmede joonestamine. Need ühilduvad tavaliselt CAE ja CAE 
süsteemidega, et täiendavalt valideerida ja koostada tervik-projekte. Need võimaldavad 
paindlikku projekteerimisprotsessi, mis võib olla osaliselt automatiseeritud, kohandades 
osade omadusi teiste komponentide omadustega ja lihtsat projektidesse tehtavate 
muudatuste rakendamist. 

3.1.2 CAE (arvutipõhine inseneeria) 

CAE programmid on pühendatud inseneride töö toetamisele simulatsioonide, näiteks lõplike 
elementide analüüsi (FEA), arvutusliku vedeliku dünaamika (CFD), kehade süsteemi 
ünaamika (MBD) või optimeerimise abil. 

3.1.3 CAM (arvutipõhine tootmine) 

CAM programmide eesmärk on tööpinkide juhtimine, et toota CAD tarkvara abil kavandatud 
tootied. Nende kasutamise eesmärk on lühendada aega nullist lõpptooteni ja tagada suurem 
töötlustäpsus. 
 

3.2 Aditiiv tehnoloogiad 

Aditiiv tehnoloogiad (mõnikord nimetatakse seda ka 3D-printimiseks) hõlmavad erinevaid 
meetodeid digitaalsetest failidest kolmemõõtmeliste objektide loomiseks. Vastupidiselt 
tavapärasele tootmisele põhinevad need materjalikihtide üksteise peale panemisel, mitte 
materjali eemaldamisel selle algsest plokist. Need võivad hõlmata mitmeid meetodeid, nagu 
termotuumasüntees, kuivatamine valgusega kokkupuutel, paagutamine või sulamine. 
Sellega seoses võib neid kasutada eri materjalide puhul, nagu plast filamendid, 
metallipulbrid või vaigud. Nende meetoditega valmistatud objektid erinevad oma 
füüsikaliste ja mehaaniliste parameetrite poolest, samuti mõõtmete täpsuse, pindade 
viimistluse ja täitematerjali poolest. 
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Kiirprototüüpimisel on tüüpiline aditiiv tootmise kasutamine. See võimaldab kiiremaid ja 
tavaliselt ka odavamaid konstruktsiooni detaile nende disainilahenduste ja funktsioonide 
valideerimiseks. Prinditud elemente võib kasutada ka vormimiseks, mudelite loomiseks või 
isegi masina osadena (paljud FFF/FDM-tehnoloogia 3D-printerid prinditakse osaliselt); kõik 
see sõltub kasutatavast tehnoloogiast ja materjalist [3][4]. 

Kõige levinumad lisandite tootmise meetodid on järgmised: 

x FFF/FDM (plastist filamentide sulatamine); 

x SLA (kerge kokkupuute vaikude kuivatamine); 

x SLS (plastipulbrite laserpaagutamine); 

x SLM (metallipulbrite lasersulatamine).      

 

3.3 CNC (arvutipõhine numbriline juhtimine) töötlemine 

CNC on masinate, sealhulgas mehaaniliste tööriistade automaatne juhtimine (seda 
kohaldatakse ka aditiivse tootmise suhtes). Nende hulka kuuluvad puurid, treipingid, veskid, 
lõiketerad, saed, keevituslambid või pihustid 3D-printimiseks, vormimiseks või plastist 
elementide paigaldamiseks. CNC masinad järgivad programme, mis mõjutavad nende 
komponentide liikumist, nii et töödelda materjali soovitud geomeetria järgi või ehitada 
soovitud geomeetria materjali lisamisega läbi düüsi. 

Numbriline kontroll välistab vajaduse operaatori aktiivseks osalemiseks töötlemisprotsessis, 
kuid operaatorit on ikka vaja programmi seadistamiseks ja mõnikord tööriista vehetamiseks. 
Sellest hoolimata võivad nad teenindada rohkem kui ühte masinat ja saada lühema aja 
jooksul täpsemaid tooteid [4]. 

CNC-tehnoloogia kasutamine on tavaliselt ühendatud CAD- ja CAM-tarkvara kasutamisega, 
kus elemendi võib projekteerida ja seejärel teisendada CNC-masina tööjuhendiks.                    

 

3.4 IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) 

IKT-tehnoloogiat ei kasutata vahetult, vaid pigem toetatakse teisi selles õppetunnis 
nimetatud tehnoloogiaid. Need on tavaliselt seotud andmete vahetamisega masinate ja 
tarkvara vahel ning töötlusprotsessidega [4]. 

 

3.4.1 Asjade internet (IoT) 

Asjade internet on füüsiliste objektide ühendamise tehnoloogia, mis on varustatud piisavate 
võrku ühendatud anduritega. Tööstuse jaoks on eriti oluline koguda andmeid tootmise 
kohta. See võib hõlmata objektide loendamist, selle kinnitamist, kas need on paigutatud 
tootmisliinide pesadesse protsessi järgmiste etappide jaoks, kaalumist või märgistatud 
pakettide skaneerimist. 
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Ka üksikud masinad, nagu tööstusrobotid või CNC-masinad, võivad vahetada andmeid 
omavahel ning arvutite või peamiste juhtseadistega. See võib hõlmata signaale, mis 
võimaldavad robotite/CNC-seadmete programme mõjutavate masinate või teabeelementide 
käivitamist/peatamist, sõltuvalt toodetava objekti tüübist. 

3.4.2 Pilvandmetöötlus 

Pilvtöötlus on tehnoloogia, mis kannab arvutused kohalikest moodulitest (CPU/GPU) üle 
veebipõhisele nõulusel ligipääsetavale platvormile. Nn pilved on andmekeskused, millele 
paljud kasutajad Interneti kaudu ligi pääsevad. Pilve rakendus võimaldab edastada teavet 
masinate vahel ja töödelda andmeid tootmisprotsesside optimeerimiseks ja 
automatiseerimiseks. Kombineerides erinevate andurite süsteemide kogutud andmeid ja 
nende töötlemist kõrgtasemel, on pilvandmetöös kiirem ja efektiivsem kui kohalik 
andmetöötlus. 

3.5 Intelligentsed süsteemid robootikas 

3.5.1 Tarkvarapaketid 

Üha rohkem tööstusrobotite tootjaid pakub oma seadmetele tarkvarapakette, mis võib 
laiendada robotite suutlikkust ja hõlbustada programmeerimist teatud rakenduste jaoks. 
Muu hulgas hõlmavad need paketid järgmist: 

x Robotite liikumise jälgimine, et tagada ohutu toimimine määratletud keskkonnas ja 
kõrvaldada kokkupõrkeoht; 

x Mitme roboti või roboti ja CNC seadme integreerimine, et tagada nendevaheline 
ohutu ja tõhus koostöö; 

x Protsessi optiline jälgimine roboti liikumise reguleerimiseks, et tagada protsessi 
nõuetekohane teostamine (nt keevitusrakenduste puhul). 

3.5.2 Koostöö inimestega 

Koostöö inimestega on tavaliselt soovitav osaliselt transformeeritud tootmisprotsesside 
puhul. Niisugune protsess realiseeritakse koostööl põhinevate robotite (cobotid) või muude 
ohutusseadmete (nt kunstlikud robot-väliskestad) rakendamise abil, et tagada roboti 
tööpiirkonnas tegutsevate operaatorite ohutus. Seega ei ole vaja täiendavaid füüsilisi 
ohutustõkkeid. Kuna tootmise paindlikkus on Industry 4.0 jaoks nii oluline, muutub tõhus 
koostöö inimestega üheks tugevamaks suundumuseks, mis viib Industry 5.0 ajastuni. Sellest 
hoolimata on kaasaegsetel cobotitel lubatud suhteliselt väike kasulik koormus ulatus, samas 
kui kunstlikud robot-väliskestad reageerivad tavaliselt liiga pika aja jooksul [5,6]. 

3.5.3 Mobiilsed robotid 

Mobiilseid roboteid kasutatakse tavaliselt toodetud detailide transportimiseks, kuid 
mõnikord kasutatakse neid ka tööstuslike manipulaatorite mobiilplatvormidena [7]. Need 
võivad suurendada tootmise paindlikkust ja ühendada tootmisahela erinevaid etappe, samas 
kui nad ei ole füüsiliselt ühendatud ühe tootmisliinina. Neil on tavaliselt suhteliselt väike 
lubatud kasulik koormus (paljud mudelid kuni 200 kg), väikesed kiirused ja positsioneerimise 
suur ebatäpsus; kuigi enamik neist kasutab LIDAR andureid või isegi 3D kaameraid. Paljud 
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mobiilseid tööstusroboteid pakkuvad ettevõtted pakuvad ka tarkvara nende parvede 
haldamiseks. 

3.6 Äri- ja juhtimismetoodikad 

Täiustatud tootmise juurutamine ettevõtte rutiinidesse nõuab asjakohaste äri- ja 
juhtimismeetodite paralleelset rakendamist. Nende hulka kuuluvad kogu tarne-
/tootmisahela integreerimine, täiustatud planeerimine ja uuenduslikud 
juhtimistehnoloogiad, nagu “Agile Management”, “Lean Management” või Kanban’i 
digiteeritud variatsioonid. 

4 KÕRGTEHNOLOOGILISE TOOTMISE RAKENDUSED 
4.1 Autotööstus 

Autotööstus on kõrgtehnoloogilisest tootmisest kõige kasumlikum. Uuenduslike 
tootmistehnoloogiate rakendamine toetab seda lihtsamini ja võimaldab kiiremat 
reageerimist turunõudlusele [8]. 

Muu hulgas kasutab autotööstus kõrgtehnoloogiat, et: 
x Muuta varasemaid disainilahendusi; seega pakkuda aasta-aastalt samade 

automudelite uusi versioone; 
x Töötada välja masinaelemente, millel on keerukad pinnavormid, näiteks 

kaksikkumeradkehad, optimeeritud detailid; 
x Pakkuda rahvusvahelistele standarditele lisaks kiiret ja korratavat tootmist; 
x Simuleerida tavapärase sõidu ajal tekkivaid võimalikke kokkupõrkeid, kulumist ja 

koormust; seega on autod ohutumad, vastupidavamad ja aerodünaamilisemad; 
x Tagada mehaaniliste osade ühilduvus juhtimissüsteemide ja tarkvaraga, 

projekteerides kõik digitaliseeritud keskkonnas; 
x Dokumentide koostamine patenditaotluste jaoks ilma lisatööta. 

Näide reaalsest elust: Tesla ettevõte toodab kõiki oma elektriautosid täiustatud robotitega; 
et vabastada oma töötajad kõige töömahukamatest tegevustest. Selline lähenemisviis 
muudab kogu tootmise kiiremaks. Kuna elektriautode ülemaailmne turg kasvab hüppeliselt, 
rakendab Tesla ettevõte kõrgtehnoloogilist tootmist, et pidada sammu turu nõudmistega (nt 
hindade langemine ja sõiduulatuse laiendamine) ning jääda edukaks liidriks turul. 
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Joonis. Tesla sõiduki 1 šassiid enne geomeetrilist optimeerimist – valmistatud 70 osast [9] 

 
Joonis. Tesla sõiduki 2 šassiid pärast geomeetrilist optimeerimist – valmistatud kahest osast [9] 
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4.2 Lennundus- ja kosmosetööstus 

Lennundus- ja kosmosesektor saab samuti kasu kõrgtehnoloogilisest tootmisest, hoides üha 
rangematele nõuetele vastavat tootmist lihtsamini ja arendades vastavaid disainilahendusi 
[8]. 

Lennundus- ja kosmosetööstus kasutab muuhulgas kõrgtehnoloogiat, et: 
x Optimeerida disainilahenduste geomeetriat, et muuta need kaalult kergemaks ja 

aerodünaamilisemaks. Selle lähenemisviisi kohaselt kavandatud sõidukid kasutavad 
töötamise ajal vähem kütust; 

x Kavandada ja käivitada muutuvaid simulatsioone, et tagada maksimaalne ohutus ja 
vastupidavus; eelkõige seetõttu, et kõik õhusõidukid on kallid ja peavad olema 
töökindlad; 

x Suure täpsusega komponentide projekteerimiseks ja tootmiseks (nt 
juhtimissüsteemide riistvara või nanostruktuursete pindade jaoks); 

x Digitaalsetel mudelitel põhineva juhtsüsteemi (tarkvara) loomiseks; 
x Testida tõhusalt virtuaalse reaalsuse ja keerukate pindade ja funktsionaalsusega 

masinaelemente, näiteks turbiine; 
x Pakkuda rahvusvahelistele standarditele lisaks kiiret ja korratavat tootmist; 
x Tagada mehaaniliste osade ühilduvus juhtimissüsteemide ja tarkvaraga, 

projekteerides kõik digitaliseeritud keskkonnas; 
x Dokumentide koostamine patenditaotluste jaoks ilma lisatööta. 

Näide reaalsest elust: Boeing ettevõte ja NASA kasutavad nanotehnoloogiat, nagu materjal, 
mida kutsutakse “Gamma Alloys” ja oma tootmises püüavad and seda lahendust edasi 
arendada. Tänu sellele väheneb nende käsitöö kogumaht, nii et masinate lennuulatus 
suureneb. Kohaldatud arenenud tootmine võimaldab tänu painddlikkusele kasutada keerulisi 
arvutusmudeleid ja suure täpsusega tehnoloogiaid. 

4.3 Meditsiiniseadmed 

Meditsiiniseadmete sektor saab kasu peamiselt uute materjalide kasutamisest ja uute 
disainilahenduste kiirest prototüüpimisest [1]. 

Meditsiiniseadmete sektor kasutab muu hulgas kõrgtehnoloogiat, et: 
x Optimeerida tooteid geomeetria optimeerijatega ja valideerida neid tugevuse osas 

simulatsioonidega, et need vastaksid jäikuse ja mõõtmete nõuetele; 
x Mehhatrooniliste seadmete käitamise simuleerimine; 
x Käivitada kiiresti tootmist ja katsetamist ning parandada tootmise iteratsioonitsüklit, 

et testida disainilahendusi tegelikus töökeskkonnas; 
x Toota komponente uutest materjalidest, et parandada seadmete mehaanilisi 

omadusi; 
x Kõrgtäpsete komponentide (nt implantaatide elementide) projekteerimine ja 

tootmine; 
x Digitaalsetel mudelitel põhineva juhtsüsteemi (tarkvara) loomine; 
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x Kohandada ja testida virtuaalse reaalsuse abil tõhusalt keeruka kujuga 
masinaelemente ja nende funktsionaalsust, näiteks proteesi; 

x Pakkuda rahvusvahelistele standarditele lisaks paindlikku tootmist; 
x Tagada mehaaniliste osade ühilduvus juhtimissüsteemide ja tarkvaraga, 

projekteerides kõik digitaliseeritud keskkonnas; 
x Dokumentide koostamine patenditaotluste jaoks ilma lisatööta. 

Näide reaalsest elust: 3D printimine võimaldab konstruktsioonidetaile, mida ei ole mõnikord 
isegi võimalik saada tavapärase tootmisega. Samuti võib selle tehnoloogia rakendamine olla 
odavam ja ajaliselt efektiivsem. Ortho Baltic ettevõte pakub patsiendile spetsiifilisi 3D-print-
implantaate. Neid toodetakse mitmesugustest bioühilduvatest materjalidest, tagades 
elementide ohutud mehaanilised omadused. 

 
3 Joonis. Lõuuluu 3D trükitud implantaatide kujundus [10] 

4.4 Farmaatsiatööstus 

Farmaatsiatööstus saab kõige rohkem kasu tootmise muutuste skaleeritavusest, suurest 
täpsusest ja kiirest rakendamisest [1]. 

Farmaatsiasektor kasutab muu hulgas kõrgtehnoloogiat, et: 
x Läbida kiiresti tootmise katse-parandada iteratsioonitsükkel, et testida tooteid 

tegelikus töökeskkonnas; 
x Tootmise skaleeritavus pärast väikeste partiide katsetamist (nt vaktsiinide tootmine); 
x Kõrgtäpsete komponentide projekteerimine ja tootmine (nt tablettide tootmine); 
x Pakkuda rahvusvahelistele standarditele lisaks paindlikku tootmist. 

Fossa komponent 
UHMWPE 
freesimine 

Ramus komponent 
Ti6Al4V 

3D printimine 

Kirurgilised toed 
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Näide reaalsest elust: Kõrgtehnoloogilise tootmise rakendamine on eriti kasulik ajal, mil 
lastakse välja uus katsetatud ravim ja selle tootmist tuleb kiiresti suurendada. Londoni King’s 
College’i professor Harris Makatsoris tegeleb praegu nn tehase lahenduse väljatöötamisega, 
mis on üks meetod COVID-19 vastase vaktsiini tootmise kiirendamiseks. Sellise masina üks 
paigaldus võib toota kuni 600 doosi minutis. Paralleelsed seadmed suudavad seega toota 
piisavalt vaktsiini kogu rahvale [11]. 

5 NÄIDE 
BƵŬĂƐŝĞǁŝĐǌ�ZĞƐĞĂƌĐŚ�EĞƚǁŽƌŬ�– Automatiseerimise ja robootika tööstusuuringute Instituut 
PIAP on kavandanud ja ehitanud: 

x Tööstusliku manipulaatori kiirvahetusmooduliga mobiilsele tööstusrobotile; 
x Kiirvahetusmooduliga tööstusliku manipulaatori käsikärule; 
x Neli tööjaama, kus on dokkimisjaamad; 
x Optilistel skanneritel põhineva ohutussüsteemi (täiendavaid füüsilisi tõkkeid ei 

kasutatud). 

Robotid võivad töötada kõigis tööjaamades ning sooritada objektide ja radade 
manipulatsioone (simulatsiooniprotsessid, näiteks keevitus). Installatsioon asub kaasaegsete 
tehnoloogiate teadus- ja arenduskeskuses CBiRNT. Seda kasutatakse autotööstuse 
uuenduslike tehnoloogiate spetsialistide koolitamiseks. Tänu kõrgtehnoloogilistele 
tootmistehnoloogiatele võivad disainis esitatud lahendustega varustatud tootmisliinid 
teostada isegi kõige nõudlikumate osade tõhusat, paindlikku ja liintootmist [7]. 

 
Joonis4. CBiRNTi seadistus, mis hõlmab kõrgtehnoloogilisi tootmistehnoloogiaid 
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Seoses õppetunniga rakendatakse nimetatud käitises järgmisi tehnoloogiaid: 

x CAD disain (kõik robot-jaamad olid projekteeritud parameetrilisete meetodiga ja 
hiljem kanti need üle virtual-reaalsuse keskkonda); 

x Intelligentsed robotsüsteemid (mobiilse tööstusroboti automaatne dokkimine); 

x Aditiivne tootmine (kuna süsteem areneb kiiresti, siis on mõned osad 3D prinditud); 

x Asjade internet (andurid, mis suhtlevad üksteisega dokkimise ajal; ohutussüsteemi 
optiliste andurite aktiveerimine). 

6 LISAVAHENDID – VR RAKENDUS 
VR-rakendus sisaldab näites kirjeldatud seadistuse mudelit. See on programmeeritud 
RobotStudio keskkonnas, et tutvustada võimalikke manipuleerimisülesandeid ja automaatset 
dokkimist erinevatesse tööjaamadesse. Üliõpilane võib jälgida praktilisi kaasaegse 
tootmistehnoloogia rakendusi virtuaalses reaalsuses. See hõlmab vaatenurga muutmist ning 
kogu keskkonna sisse- ja väljaliikumist. 

 
Joonis 5 Visual seadistuse näitest VR keskkonnas 

7 KOKKUVÕTE 
Kõrgtehnoloogiline tootmine annab palju võimalusi tööstusharude arendamiseks; 
muuhulgas: 

x Autotööstus; 
x Lennundus; 
x Meditsiiniseadmete sektor; 
x Farmaatsiatööstus. 
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Keerukaid tehnoloogiaid kasutatakse projekteerimise ja simuleerimise ning kogu tootmise 
digitaliseerimiseks. Nad järgivad mõiste „Industry 4.0“ sisu. Kõige levinumad on järgmised 
lähenemised: 

x CAD/CAM/CAE; 
x CNC ja aditiivne tootmine; 
x Asjade internet ja pilvandmetöötlus; 
x Intelligentsed robotsüsteemid; 
x Uuenduslikud äri- ja juhtimisalased lähenemisviisid. 

Tänu oma eelisele võib kõrgtehnoloogilist tootmist kasutada järgmistel juhtudel: 
x Keerukas disain; 
x Uuenduslik; 
x Peab olema tootmises taskukohane ja skaleeritav; 
x Sageli ümberkujundatud. 

 

ÜLESANNE 
Oletame, et teil on vaja parandada ja käivitada kaks korda tõhusam tootmine uue nutikella 
versiooni jaoks, mis tagaks paremad korpuse tugevuse parameetreid. Tutvustage tehtava töö 
kontseptsiooni ja loetlege kõrgtehnoloogilise tootmise tehnoloogiad, mis võivad olla selle 
jaoks kasulikud. Soovitage, kuidas nende rakendamine võib parandada toodet ja mõjutada 
tehase tööd. 

(Vastus peaks olema piiratud kuni 3000 tähemärgiga ja võimaldama hinnata üliõpilase 
kaasaegse tootmise aluspõhimõtete praktilist mõistmist. Selleks antakse kuni kolm punkti: 
projekteerimisel tehtavate tööde piisav valik, tehnoloogiate õige valik koos toetavate 
argumentidega – nii projekteerimise kui ka tootmise jaoks ning sellise transformatsiooni 
mõistlik kokkuvõttev mõju) 

ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 
1. Millised järgmistest äriühingutest saaksid kasu oma tootmise ümberkujundamisest 

kõrgtehnoloogiliseks tootmiseks? 

a) Rahvusvaheline ettevõte, mis toodab mobiilseid tolmuimejaid ja toob nende uue 
põlvkonna turule aasta-aastalt; 

b) Kohalik skulptorite käsitöö, mis loob tellimustele unikaalseid kujundusi; 

c) Laboratoorium, mis kasutab mitut meetodit, mis nõuavad uusi sagedaste 
muudatustega odavaid katseid; 

d) Start-Up loob patsiendile kohandatud ortoosi, mis põhineb jäseme fotode 
automaatsel genereerimisel; 

e) Mitte ükski eespool nimetatud dokumentidest. 
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2. Millised järgmistest juhtumitest põhinevad kõrgtehnoloogiliste tootmistehnoloogiate 
rakendamisel? 

a) Valandite tootmine kohandatud hambaplommide jaoks koos vaikude 
fotopolümerisatsiooniga (3D-printimise tehnoloogia); 

b) Suurte hambapastade partiide tootmine koostööd tegevate tööstusrobotitega, mis 
suhtlevad üksteisega ja laia andurite võrgustikuga; 

c) Mobiilsete robotite komponentide projekteerimine rastergraafika redaktoris (nt 
Photoshop); 

d) Uuenduslike (tööeesmärgi tõttu) mootorite tootmise ümberkujundamine ühelt 
metallisulamilt teisele, mida tavaliselt kasutatakse aastaid; 

e) Mitte ükski eespool nimetatud 

3. Millist järgmistest süsteemidest kasutatakse lihtsa 3D elemendi kujundamiseks tahkest 
ainest ja seejärel selle ettevalmistamiseks aditiivseks tootmiseks? 

a) CAD; 

b) CAM; 

c) CAE; 

d) Mitte ükski eespool nimetatud dokumentidest. 

4. Millistel järgmistest juhtudest võib olla kasu täppistootmisest? 

a) Suurte kosmoseaparaatide ehitamine, mis on pühendatud pikkadele 
ekspeditsioonidele; 

b) Kolonoskoopia robotite tootmine; 

c) Kapsel-endoskoopia kaamerate tootmine, et kontrollida inimese seedesüsteeme 
allaneelatava tabletikujulise seadme abil; 

d) F1 boliidi juhtsüsteemi (riistvara) ehitamine; 

e) Mitte ükski eespool nimetatud dokumentidest. 
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KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 
 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 a, c, d 

2 a, b 

3 a, b 

4 a, b, c, d 

 

 



 
 
 

 

Kaasaegse tootmise multifunktsionaalne 
innovatiivne õppe-tugivõrgustik 

kutseharidusele 

Multifunctional Innovative Learning Assisting 
Network for VET in Advanced Manufacturing 

2018-1-PL01-KA202-050812 

 

 

 

ÕPPETUND NO 1.3.1: 3D PRINTIMISE ALUSED 
MOODUL NO 1.3: 3D PRINTIMINE KAASAEGSES TOOTMISES 

PLOKK NO 1: KAASAEGSE TOOTMISE ALUSED 
   

   

  

  

   

  

O3 – õppetundide sisu mall 

Lõplik 

23.07.2021 

MILAN konsortsiumi partnerid 

Dokumendi viide:   

Dokumendi versioon: 

Kuupäev: 

Jaotus: 

   

 

 Projekt, mida rahastab Euroopa Ühendus 

Programm „Erasmus+“ – strateegilised partnerlused  

 
  



 

 
 
 



Mitmeotstarbeline innovatiivse õppeabi võrgustik kutsehariduse ja -koolituse 
valdkonnas 
kõrgtehnoloogilises tootmises   
Projekt nr 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
- 3 - 

 
 

Sisukord 
JOONISTE LOETELU ................................................................................................................................ 5 
TABELITE LOETELU ................................................................................................................................ 5 
Õppetunni tutvustus ....................................................................................................................... 6 
Õppetunni õpieesmärgid ................................................................................................................ 6 
Õppetunni sisu ................................................................................................................................ 6 
1 Mis on 3D printimine? .............................................................................................................. 6 
2 Aditiivne tootmine vs tavapärane tootmine ............................................................................ 6 
3 Printimise tehnoloogiad ........................................................................................................... 8 

3.1 Materjali ekstrusioon .................................................................................................................................. 8 
3.1.1 Sulatatud kiudmaterjali kasutamine (FFF) ........................................................................................ 8 
3.1.2 Printeri ehitus .................................................................................................................................... 8 

3.2 Fotopolümerisatsioon vannis .................................................................................................................... 10 
3.2.1 Stereoliitograafia (SLA) .................................................................................................................. 11 
3.2.2 Otsene valgustöötlus (DLP) ............................................................................................................ 11 
3.2.3 Maskiga streolitograafia (MSLA) ................................................................................................... 11 

3.3 Sulatamine elektrivannis ........................................................................................................................... 12 
3.3.1 Selektiivne laserpaagutamine (SLS) ............................................................................................... 12 
3.3.2 Otsene metalli laser-paagutamine (DMLS) ja selektiivne laser-sulatamine (SLM) ........................ 12 
3.3.3 Elektronkiirega sulatamine (EBM) ................................................................................................. 13 

3.4 Materjali pihustamine ............................................................................................................................... 13 
4 Materjalid ............................................................................................................................... 13 

4.1 FFF-filament-kiud ....................................................................................................................................... 13 
4.1.1 PLA ................................................................................................................................................. 14 
4.1.2 ABS ................................................................................................................................................. 14 
4.1.3 PET.................................................................................................................................................. 14 
4.1.4 HIPS ................................................................................................................................................ 15 
4.1.5 PVA ................................................................................................................................................. 15 
4.1.6 Nailon .............................................................................................................................................. 15 
4.1.7 Polükarbonaat .................................................................................................................................. 15 
4.1.8 Polüpropüleen ................................................................................................................................. 15 
4.1.9 Paindlikud materjalid ...................................................................................................................... 15 
4.1.10 Täidetud materjalid ..................................................................................................................... 15 
4.1.11 Võrdlus ....................................................................................................................................... 16 

4.2 SLA vaigud .................................................................................................................................................. 18 
4.2.1 Standardne ja läbipaistev ................................................................................................................. 18 
4.2.2 Inseneeria ........................................................................................................................................ 18 
4.2.3 Kuumuskindel ................................................................................................................................. 18 
4.2.4 Paindlik ........................................................................................................................................... 18 

4.3 Pulbrid ....................................................................................................................................................... 19 



Mitmeotstarbeline innovatiivse õppeabi võrgustik kutsehariduse ja -koolituse 
valdkonnas 
kõrgtehnoloogilises tootmises   
Projekt nr 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
- 4 - 

4.3.1 Polüamiidid ..................................................................................................................................... 19 
4.3.2 Metallid ........................................................................................................................................... 19 

5 Kokkuvõte ............................................................................................................................... 20 
Näited ............................................................................................................................................ 20 
Ülesanded ...................................................................................................................................... 21 
Enesekontrolli küsimused ............................................................................................................. 21 
Viited ............................................................................................................................................. 22 
Lisavahendid – AR rakendus .......................................................................................................... 24 
Küsimused – õiged vastused ......................................................................................................... 25 

  



Mitmeotstarbeline innovatiivse õppeabi võrgustik kutsehariduse ja -koolituse 
valdkonnas 
kõrgtehnoloogilises tootmises   
Projekt nr 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
- 5 - 

JOONISTE LOETELU 
 
Joonis 3.1 Materjali ekstrusioon – töö eesmärk [1] ................................................................... 8 
Joonis 3-2 FFF 3D printeri osad [8]: 1 – Z-veduk (kruviajamiga), 2 – X-lõpplüliti, 3 – alusplaat 
(võimaliku lisa kuumutuselemendiga), 4 – düüs, 5 – X-veduk (rihmajamiga), 6 – ekstruuder, 7 
– ekstruuderi samm-mootor, 8 – X-veduki  veorihm, 9 – Y-samm-mootor, 10 – Y-veduki 
veorihm, 11 – Y-telje juhiku vardad, 12 – jahutusventilaator, 13 – Z-telje samm-mootor 
(kruviajam), 14 – kuum otsik, 15 – X-telje laagerduse vardad, 16 – Z-telje laagerduse vardad, 
17 – Z-telje kruvid ....................................................................................................................... 9 
Joonis 3.3 Bowden-tüüpi ekstruuderi (vasakul) ja otsest-tüüpi ekstruuderi (paremal) skeemid 
[9] ............................................................................................................................................. 10 
Joonis 3.4 Vannis fotopolümeerisatsioon – töö eesmärk [1] .................................................. 11 
Joonis 3.5 Sulatamine pulbervannis – töö eesmärk [1] ........................................................... 12 
Joonis 4.1 Erinevate FFF-filament-kiudude väljatrükid [6] ...................................................... 14 
Joonis 4.2. Valitud metallipulbrite mehaanilised parameetrid [12] ........................................ 20 
Joonis 5.1 Näited PLA testitud lõualuudest ............................................................................. 21 
 

 

TABELITE LOETELU 
 
Tabel. Täiendava tootmise 1 võrdlus subtratiivse tootmisega .................................................. 7 
Tabel 2 Erinevused Bowden- ja otsest-tüüpi ekstruuderite vahel ........................................... 10 
 
 
 



Mitmeotstarbeline innovatiivse õppeabi võrgustik kutsehariduse ja -koolituse 
valdkonnas 
kõrgtehnoloogilises tootmises   
Projekt nr 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
- 6 - 

ÕPPETUNNI TUTVUSTUS  
Tehnoloogia areneb pidevalt ja tootmisvõimalusi laiendatakse ja arendatakse uuteks harudeks. 
Muuhulgas ilmus 3D-printimine vastusena vajadusele luua võimalus kiiresti testimiseks ja selleks 
vajalike komponentide valmistamiseks. Kuna Financial Times on nimetanud 3D-printimist 
Internetist suurima potentsiaalina ja nii muutus see laialt kasutatavaks enamikus 
professionaalsetes ja igapäevastes eluvaldkondades. Aditiivsed tehnoloogiad tõid tohutu 
tehnoloogilise hüppe ja pakkusid lahendusi nii inseneridele kui ka tavainimestele nii palju, et 
peaaegu kõik on neist kuulnud. Tänapäeval üritavad inimesed printida peaaegu kõike. 
Mänguasjade, lauamängude või arhitektuurimudelite loomine 3D-printeritega on suhteliselt 
lihtsad rakendused. Tehnoloogia aitab kaasa keerukate konstruktsioonide, näiteks masinaosade, 
sõidukite elementide, majade või isegi proteeside tootmisele. COVID-19 pandeemia ajal 
valmistasid 3D-printerid meditsiinitöötajatele erinevaid kaitsekilpide lahendusi ja need läksid 
kasutusele haiglates. Selgelt on nähtav, et see tehnoloogia on juurdunud sügavalt meie ellu. Siiski 
on paljud inimesed sellest ikka veel valesti aru saanud, eriti kui tegemist on selle eesmärkide ja 
võimalustega. Seega, mis on 3D printimine? 

ÕPPETUNNI ÕPIEESMÄRGID 
See õppetund tutvustab õpilastele 3D-printimise põhikontseptsiooni, sealhulgas kõige levinumaid 
tehnoloogiaid ja materjale. Üliõpilane peaks olema võimeline eristama erinevaid aditiivse tootmise 
lähenemisviise ja suutma valida kõige mugavama iga erijuhu kiir-prototüüpimise või kohandatud 
tootmise jaoks. 

ÕPPETUNNI SISU  

1 MIS ON 3D PRINTIMINE? 
3D-printimine, mida sageli nimetatakse ka aditiivsekstootmiseks, hõlmab erinevaid meetodeid 
digitaalsetest failidest kolmemõõtmeliste objektide loomiseks. Kuid kõik need põhinevad kihtide 
lisamisel üksteise peale teatud materjalist ja nende liitmisel tahkeks kehaks. Printimise radade 
paigaldamise protsess sarnaneb tindiprinteriga lihttrükkimisega. Iga radadega kihti võib vaadelda 
teatava kõrgusega objekti ristlõikena. Seega, aditiivse tootmise tulemuseks 3D detail otse arvuti 
CAD tarkvara failist.  

Aditiivne tootmine põhineb uute kihtide lisamisel, vastupidiselt tavapärastele töötlusmeetoditele, 
mis hõlmavad metallist või plastist algploki materjalikihtide eemaldamist. Sõltuvalt objekti 
parameetritest, materjalist, trükkimisparameetritest ja suurusest või geomeetriast võib kogu 
protsess märkimisväärselt erineda. Tavaliselt võimaldab see aga detaili valmistada kiiremini kui 
tavapärane tootmine. Samuti vähendab see prototüüpide tootmise kulusid, vähendab vajaliku 
materjali hulka ja võimaldab kergesti luua keerulisi kujundeid. 

2 ADITIIVNE TOOTMINE VS TAVAPÄRANE TOOTMINE 
Aditiivnetootmine on meetod füüsilise objekti loomiseks digitaalsest mudelist. See võib hõlmata 
mitmeid tehnikaid ja materjale, kuid üldiselt põhineb see täiendavate kihtide lisamisel. See erineb 
selles aspektis automatiseeritud töötlusest (nt CNC), mis tavaliselt eemaldab toorikult materjali. 
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Selles aspektis tuleks 3D-printimist võrrelda pigem subtraktiivse tootmisega ja mitte vormimisega 
(vt Tab. 1).  

Kuigi subtractive tootmine võib realiseerida arvjuhtimise (CNC) abil, on see ikka käsitsi teostatav 
paljudes töökodades. See tingib vajaduse valmistada ette lihtsaid dokumente ja suurendab 
tootmise käigus vigade tekkimise ohtu. Kuigi nii materjali lisamine ja eemaldamine tootmises 
toimub arvuti juhtimisel on lõpptulemused oluliselt erinevad. Seetõttu on mudeli jaoks sobiva 
tehnoloogia valik nii oluline. 

Kuna 3D-printimine hõlmab tavaliselt ühe kihi paigaldamist teise peale, põhjustab see nähtava 
sammuga karedaid pindu (vaikude fotopolümerisatsiooni meetodid on selles aspektis veidi 
erinevad). Hiljem võib olla vajalik detaili pinnaviimistlus, mis tähendab tootmises ikkagi teatud 
materjali eemaldamist. Kui aga on tegemist keerukate geomeetriatega, siis ei sõltu lisamaterjali 
lisamine tööriista geomeetriast, nagu see on tavalise materjali eemaldava mehaanilise töötlemise 
puhul. Samal ajal ei sobi see konstruktsioonilahendustele, kus on rippuvaid elemente. Selliste 
tahkete materjalide trükkimine nõuab sobivast materjalist lisatugede kasutamist.  

Samuti ei ole 3D-printimise pidev järelevalve vajalik. Paljud tootjad investeerivad siiski 
kaugseiresse, mis suurendab ohutust ja järgib Industry 4.0 põhimõtteid. Sellise kaugseire 
süsteemiga saab printeri põhiparameetreid veebis jälgida või isegi muuta printeri häälestamiseks, 
et see toimiks paremini ja prindiks objekti õigesti. 

Kuigi 3D-printereid seostatakse tavaliselt plastiga, ei põhjusta need keskkonnale sellist kahju nagu 
plasti lõiketööttlemisel. Selle meetodiga tootmisel tekkivate jäätmete kogus on palju väiksem kui 
tavalisel mehaanilisel töötlemisel. Lisaks sellele on paljud materjalid täielikult biolagunevad või 
neid võib pärast sulatamist korduvkasutada. 
 

Tabel. Täiendava tootmise 1 võrdlus subtratiivse tootmisega 
Aditiivne tootmine Subtraktiivne tootmine 
Materjali lisamine kihtide kaupa Materjali eemaldamine 
Otse digitaalsest mudelist Kas digitaalsest mudelist (CNC) või tavalisest mustandist 

(tavaline mehaaniline töötlemine) 
Tavaliselt nähtavad kihid (astmeline) – järeltöötlemine, 
mis on vajalik siledate pindade saavutamiseks 

Pindadel saavutatava võimaliku kareduse mitmekesisus 

Saavutatav keeruline geomeetria, sealhulgas keerukad 
kujundid, raadiuseta sirged nurgad ja keerulised allalõiked 

Saavutatavad kujud sõltuvad rangelt tehnoloogiast ja on 
piiratud 

Toed, mida on vaja objektide printimiseks, mille ristlõiked 
on ebaregulaarsed 

Võimalus lahutada materjal mistahes küljelt, kui eset võib 
hoida rakises 

Peamiselt väikestele elementidele kohaldatav Kohaldatav kõikidele suurustele 
Tavaliselt kasutatakse üksikute prototüüpide ja 
kohandatud objektidele 

Parim – sobib suurtele partiidele 

Pikaajaline protsess suurte objektide jaoks, millel on 
keeruline geomeetria 

Suhteliselt kiire protsess 

Pärast printeri käivitamist pole operaatorit vaja Masina käsitsemiseks või järelevalveks vajalik mehaanik 
Tavaliselt odav protsess Tavaliselt kallim 
Väike jäätmekogus Suur jäätmete kogus 

Üldiselt muudab aditiivne tootmine väiksemate detailide prototüüpimise protsessi kiiremaks ja 
odavamaks. Kuna detailid on valmistatud otse nende digitaalsetest mudelitest, siis ei ole selle 
protsessi käigus vaja tehnilist dokumentatsiooni. Eriti oluline on see, et tööde käimasolevas etapis 
muudetakse tõenäoliselt projekti pärast selle kinnitamist. 
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3 PRINTIMISE TEHNOLOOGIAD 
Kuna lisamaterjali kasutamine muutus populaarseks protsessiks, siis ilmusid ja arenesid üksteisest 
erinevad 3D-printimise meetodid. Järgmises osas kirjeldatakse kõige levinumaid või huvitavamaid 
neist. Siiski on kasutusel rohkem tehnoloogiaid, mida siin ei mainita. 

3.1 Materjali ekstrusioon 

3.1.1 Sulatatud kiudmaterjali kasutamine (FFF) 

Materjali ekstrusioon on kõige levinum aditiivse tootmise tehnoloogia, eriti populaarne 3D-
printimisel kodukasutajate seas. See on protsess, kus sula termoplastiline materjal liigub düüsist 
laotudes mööda programmeeritud teed ja sellest moodustavad kihid (vt Joonis 3.1). Sulatatud 
deposiidi modelleerimise meetod (FDM/FFF) põhineb alusplaadi ja düüsi kuumutamisel, et 
sulatada termoplastne materjal (filament) ja ehitada selle kihtidest uus objekt. Sulanud materjal 
tahkestab uuesti, kui see on jahtunud. Kuna kihid sulavad üksteise külge, võib mõne prinditava 
objekti geomeetria puhul olla vaja kasutada tugistruktuure (vt vertikaalsed triibud punktis Joonis 
3.1). Need tugistruktuurid on tavaliselt loodud lahustuvate materjalide või prinditavate 
materjalide abil, kuid kasutades vähem täitematerjali. 

 

Joonis 3.1 Materjali ekstrusioon – töö eesmärk [1] 

Selle tehnoloogiaga ülesehitatud mudeleid kasutatakse sageli erinevatel eesmärkidel kiireks 
prototüüpimiseks, kuna need on üsna odavad. Kuid nad võivad olla ka suhteliselt haprad. 

3.1.2 Printeri ehitus 

FFF 3D printimise tehnoloogia on kõige populaarsem, eriti mitteprofessionaalide seas. Seetõttu on 
seda tüüpi printerid tavarakenduste puhul kõige tavalisemad. See tehnoloogia sai nii populaarseks, 
et FFF printerid on üha sagedamini esindatud meie kodudes. Prognoositakse, et lähitulevikus 
võivad nad muutuda tavalisteks kodumasinateks, nagu tindiprinterid. 

3.1.2.1 Teljed 

Tavaliselt on FFF-printerid omamoodi karteesiuse robotid, kus nad võimaldavad tööriista liikumist 
mööda kolme telge ilma pöörlemiseta. Loomulikult võivad need lahendused varieeruda nii telgede 
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seotuse osas printeri teiste komponentidega kui ka telgede juhtimise viisis. FFF printeri populaarne 
konstruktsioon, mida kasutatakse Prusa printerites, on esitatud Joonisel 3.2. Selle printeri X- ja Z-
teljed liigutavad ekstruuderit, samal ajal kui Y-telg liigub alusplaati. Kuna Z-telg toimib 
vastassuunas gravitatsioonile ja see nõuab materjali kihtide õige kõrguse tagamiseks suurt täpsust, 
siis juhib seda liikumist kuulkruvi. X- ja Y-teljed liiguvad rihmajamite abil. Nii kruvi kui ka 
rihmajameid juhivad otseselt vastavad samm-mootorid. Loomulikult ei realiseeri kinemaatilised 
paarid liikumisi mitte ainult mootorite abil, vaid and sisaldavad ka lineaarseid kuuljuhikuid, mis 
liiguvad juhiku varrastel, et tagada korratavus ja liikumise täpsus ning suurendada konstruktsiooni 
jäikust. 

 

Joonis 3-2 FFF 3D printeri osad [8]: 1 – Z-veduk (kruviajamiga), 2 – X-lõpplüliti, 3 – alusplaat (võimaliku lisa 
kuumutuselemendiga), 4 – düüs, 5 – X-veduk (rihmajamiga), 6 – ekstruuder, 7 – ekstruuderi samm-mootor, 8 – X-

veduki  veorihm, 9 – Y-samm-mootor, 10 – Y-veduki veorihm, 11 – Y-telje juhiku vardad, 12 – jahutusventilaator, 13 
– Z-telje samm-mootor (kruviajam), 14 – kuum otsik, 15 – X-telje laagerduse vardad, 16 – Z-telje laagerduse vardad, 

17 – Z-telje kruvid 

3.1.2.2 Ekstruuder 

Ekstrudeerid on komponendid, mis vastutavad materjali sulatamise ja paigaldamise eest 
alusplaadile. Need võivad olla oma konstruktsiooni ja elementide poolest erinevad. Tavaliselt 
surutakse materjal läbi kuumutava düüsi ülekande abil, mida juhib samm-mootor. Sõltuvalt sellest, 
kas ekstruuder on paigaldatud printeri raamile või vedukile, on ekstrusioon kas otsene või 
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Bowden-tüüpi. Mõlemat tüüpi ekstrusioon-düüs on monteeritud vedukile (vt Joonis 3.3). 
Erinevused Bowden- ja otsest-tüüpi ekstruuderi kasutamise vahel on esitatud Tabelis 2. 

 

Joonis 3.3 Bowden-tüüpi ekstruuderi (vasakul) ja otsest-tüüpi ekstruuderi (paremal) skeemid [9] 
 

Tabel 2 Erinevused Bowden- ja otsest-tüüpi ekstruuderite vahel 
Bowden-tüüpi ekstruuder Otsest-tüüpi ekstruuder 
Võimalik ummistumine materjali väljapressimise ajal Parem materjali ekstrusioon 
Materjali hilinev tagasitõmme Materjali kiirem tagasitõmme 
Võimsam mootor Vajalik nõrgem mootor 
Võimalik kasutada piiratud arvu materjale Ühildub rohkemate materjalidega 
Ekstruuderi kiirem liikumine Ekstruuderi aeglasem liikumine 
Parem täpsus isegi kiiremate liikumiste puhul Võimalik täpsuse kadu liikumise dünaamika tõttu 
Suuremad gabariidid Väiksemad gabariidid 

Ekstruuderi juures võib olla ka jahutusventilaator, mis jahutab dünaamiliselt lisatavate materjali 
kihtide temperatuuri ja aitab materjali kiiremini tahkestuda. Mõne materjali puhul võib olla vajalik 
niisuguse jahutuse rakendamine. 

3.1.2.3 Alusplaat 

Alusplaat on iga 3D printeri element, millel on otsene kokkupuude prinditava objektiga. Plaat 
tagab kihtide paigaldamiseks tasase pinna ja esimine materjali kiht kleepub plaadile, kindlustades 
prinditava struktuuri piisava asendi fikseerimise. Printimise ajal võib alusplaat olla kaetud 
erinevate materjalidega ja nakke suurendamiseks võib kasutada soojenduselementi. 

3.2 Fotopolümerisatsioon vannis 

Vanni fotopolümerisatsioon (vt Joonis 3.4) haarab fotopolümeersete vedelike (tavaliselt vaikude) 
kiiritamist valgusega, mis muudab fotopolümeeri tahkeks. Seda protsessi saab realiseerida 
stereolitograafia (SLA), maskiga stereolitograafia (MSLA), otsese valgusega töötlemise (DLP) või 
pideva DLP (CDLP) tehnoloogia abil. Kõik tehnoloogiad põhinevad samal põhimõttel, kus plinkiv 
valgus on suunatud altpoolt prinditava objekti punktidele ülespoole liikuval plaadil, mis on 
paigutatud vaiku sisaldava vedelikuga täidetud vanni. Selline lähenemine sobib täpsete detailide 
valmistamiseks, millel on siledad pinnad, näiteks hambaproteesid või ehtevormid. 

Bowden-tüüpi ekstruuderi süsteem 

Materjali 
etteande 

suund 

Kuum 
otsik 

Ajami 
ülekanne 

Materjali 
etteande 

suund 

Otsest-
tüüpi 

ekstruude-
ri kuum 

otsik 
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Joonis 3.4 Vannis fotopolümeerisatsioon – töö eesmärk [1] 
 
3.2.1 Stereoliitograafia (SLA) 

Stereolitograafia on vaigu kõvendamise protsess punkt-laseri abil, mis liigub ümber objekti 
ristlõike kuju. SLA printerid kasutavad X- ja Y-teljel liikuvaid peegleid, mis peegeldavad laserkiirt nii, 
et jõuda detaili ettenähtud punktideni. Kuigi SLA printimine annab siledama kuju, võrreldes DLP 
tehnoloogiaga, on see aeglasem meetod, kuna laser peab jälgima prinditavat pinda kogu ristlõike 
ulatuses. 

 
3.2.2 Otsene valgustöötlus (DLP) 

Otsene valgustöötlus on vaigu kuivatamise protsess, mis sarnaneb stereolitograafiale, kuid kasutab 
digitaalset valgusprojektorit, et valgustada sähvakutega kogu ristlõike kujutist korraga selle 
asemel, et liikuda laserkiirega mööda radasid. Vaiku valgustatakse sähvatustega altpoolt LED-
ekraanide või UV-allika abil, mis on suunatud aluspinnale mikropeeglite abil. Kuna vilkuv kujutis on 
bitmap, siis saadavad kihid koosnevad väikestest kuubikutest, mida nimetatakse vokseliteks. 
Seetõttu ei ole prinditav detail nii sile kui SLA abil valmistatud detail, kuid printimiseks kulub 
vähem aega. 

DLP tehnoloogia on toonud kaasa selle edasiarendused, mis põhinevad alusplaadi pideval 
liikumisel. Niinimetatud pidev otsene valgustöötlus (CDLP) toimib üsna samuti nagu DLP, kuid see 
põhineb valguse vilkumise ja plaadi pideva liikumise (mitte samm-sammulise liikumise) 
kombineerimisel, mis lühendab printimise aega. 

 
3.2.3 Maskiga streolitograafia (MSLA) 

Maskiga streolitograafia on protsess, mis sarnaneb otsese valgusega töötlemise protsessiga, kuna 
see kasutab valgusallikana LED-maatriksit või ruudukujulistest pikslitest koosnevat vilkuvat UV-
valgustit. Kasutatakse pigem palju väikesi lampe kui ühte suurt valgusallikat. Väljatrüki 
eraldusvõime sõltub ainult valgust kiirgavate elementide arvust ega sõltu ühe valgusallika 
eraldusvõimest. Sellise lähenemisviisiga saab printida detaile kiiremini võrreldes SLA 
tehnoloogiaga ja saab tekitada siledama pinna võrreldes DLP tehnoloogiaga. 
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3.3 Sulatamine elektrivannis  

Pulbervannis sulatamine on protsess metalli- või plastpulbri osakeste kihiti ühendamiseks 
soojusenergiaga mõjutamise teel (vt Joonis 3.5). Seda protsessi saab realiseerida selektiivse 
laserpaagutamise (SLS), selektiivse lasersulatamise (SLM) ja otsese metallilise laserpaagutamise 
(DMLS), elektronkiirega sulatamise (EBM) ja mitmejoalise termofusiooni (MJF) abil. Niisugune 
lähenemisviis sobib keerukate geomeetriatega detailide valmisyamiseks, mille tugevusnõuded on 
suuremad. 

 

Joonis 3.5 Sulatamine pulbervannis – töö eesmärk [1] 
 
3.3.1 Selektiivne laserpaagutamine (SLS) 

Selektiivne laserpaagutamine on tehnoloogia, mida kasutatakse plastdetailide tootmiseks, 
sulatades pulbrivanni paigutatud õhukesi pulbrikihte laseriga. Selle protsessi käigus liigub printeri 
alusplaat allapoole ja eelmise kihi peale asetatakse järgmine termoplastilise pulbri kiht. Laser liigub 
üle prinditava pinna ja paagutab pulbrit selektiivselt, et seda tahkestada. Protsessis kasutatakse 
kahte liikuvat mikropeeglit, mis peegeldavad laserkiirt täpselt nagu SLA puhul. Paagutamata pulber 
jääb oma kohale kuni printimise protsessi lõpuni ja toimib järgmiste kihtide tugistruktuurina. 

 
3.3.2 Otsene metalli laser-paagutamine (DMLS) ja selektiivne laser-sulatamine (SLM) 

Otsene metalli laser-paagutamine ja selektiivne laser-sulatamine põhinevad samal põhimõttel 
nagu SLS, kuid nad on ettenähtud metallist detailide valmistamiseks. Erinevus nende kahe vahel on 
see, et DMLS ei sulata pulbrit, vaid soojendab seda, kuni pulbri osakesed on seotud 
molekulaarsidemetega. Kuna SLM nõuab kogu metalli sulamist sobival temperatuuril, siis ei sobi 
see sulamitest detailide valmistamiseks. DMLS- ja SLM-tehnoloogia abil valmistatud detailides on 
valmistamise käigus kasutatud kõrgete temperatuuride tõttu suured sisepinged, mis võivad 
põhjustada purunemisi. Seetõttu võivad prinditud detailid vajada järeltöötlusena lõõmutamist, mis 
vähendab sisepingeid. 
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3.3.3 Elektronkiirega sulatamine (EBM) 

EBM töötab sarnaselt SLM-iga; kuid see nõuab palju suurema energiaga laseri kiirt. Seega on see 
meetod palju kiirem kui varem mainitud, kuid seotud ka väiksemate jääkpingetega, mis võivad 
tekkida toote erinevates osades. Siiski, EBM ei ole universaalne ja lihtne meetod, sest seda saab 
kasutada ainult vaakumis elektrit juhtivate materjalide puhul. 

 

3.4 Materjali pihustamine 

Materjali pihustamine on protsess, kus pihustatakse materjali väikeste tilkadena, mis kõvenevad 
UV-valguse või teatud temperatuuri toimel (vt Joonis 3.6).  See meetod võimaldab mitme materjali 
printimist ja on suurepärane realistlike prototüüpide valmistamiseks. Kuna tilgad suunatakse joana 
(mitte eelnevalt asetatud) kihtide kaupa, siis nõuab selle meetodiga printimine täiendavaid 
tugikonstruktsioone, mis prinditakse samaaegselt lahustuvatest materjalidest. Selline lähenemine 
sobib eri värvi printimiseks sileda ja täpse pinna puhul. 

 

Joonis 3.6 Materjali pihustamine – töö eesmärk [1] 
 

4 MATERJALID 
4.1 FFF-filament-kiud 

Kuna FFF tehnoloogia on entusiastide seas kõige levinum printimise tehnoloogia, siis on 
filamentidest saanud üks tähtsamaid materjalitehnoloogia teemasid, kui tegemist on 3D 
printimisega. Niisugused filamendid tarnitakse poolile keritud traadina. Tarnitava mitmekesisus 
võimaldab printida erineva väljanägemise ja mehaaniliste parameetritega konstruktsioone (vt 
joonis 4.1). Printimiseks on väga oluline põhiteadmiste olemasolu tüüpilistest rakendustest, 
printimise nõuetest ja muudest parameetritest, mis mõjutavad prinditava detaili kvaliteeti. 
Järgnev osa sisaldab ülevaadet kõige levinumatest ja praktiliselt kasutatavatest filament-
kiududest. 
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Joonis 4.6 Erinevate FFF-filament-kiudude väljatrükid [6] 

4.1.1 PLA 

Polülaktiinhape on üks levinumaid printimise materjale. See on täielikult biolagunev 
termoplastiline polüester, mida toodetakse taastuvatest ressurssidest. Seda on suhteliselt lihtne 
printida ja ta ei ole kallis. See on vastupidav kooldumisele. Seega ei nõua selle materjale 
kasutamine täiendavaid kaitseümbriseid ega spetsiaalset soojusallikat. PLA sulab umbes 150-180oC 
juures ja seega ei ole see materjal sobilik kõrgel temperatuuril tööks. Sellest ehitatud elemendid 
võivad olla ka liiga haprad ja ei tööta suurte koormuste all. PLA-d toodetakse erinevates värvides ja 
variantides erinevate füüsikaliste ja mehaaniliste parameetritega. 

4.1.2 ABS 

Akrüülnitriil-butadieen-stüreen on teine väga populaarne FFF filament, mis on peamiselt 
ettenähtud suurema löögikindluse ja sitkusega detailide jaoks. See sulab umbes 220°C juures ning 
seda võib vajaduse korral uuesti sulatada ja uuesti kasutada. Tänu oma parematele 
tugevusparameetritele kasutatakse seda sageli prototüüpide jaoks (see on ka populaarne 
pakkekastide ja mänguasjade materjal – sellest on valmistatud LEGO klotsid). Seda võib hiljem 
poleerida või töödelda muude meetoditega, ilma et tekiks oht selle pragunemisele. Siiski on 
tegemist materjaliga, mis vajab üldiselt paremaid printimise tingimusi kui PLA. Seetõttu 
kasutatakse ABS-i tavaliselt printerite puhul, mis on paigutatud korpusesse. 

4.1.3 PET 

Polüetüleen-tereftalaat on suhteliselt odav materjal, mida on lihtne printida. See tagab siledad 
pinnad, kuid võib tekitada pindadele peeneid materjali niite. PET sulab umbes 230-250oC juures ja 
seda iseloomustavad keskmised tugevusparameetrid. Samuti ei tõmba see materjal peaaegu üldse 
kiiva ja seda võib kasutada ilma printeri täiendava ümbriseta. Soovitatav on siiski kasutada 
alusplaadi kütet temperatuuril 75-90°C. PET on veekindel materjal, eriti, kuna seda kasutatakse 
tavaliselt plastpudelite valmistamiseks (viimased ei ole muidugi valmistatud 3D printimisega). 

       ABS                          ABS                           PLA                          PET                           HIPS                         FLEX                         ASA 
                               atsetooniga silutud                                             ColorFaBB XT                                                NinjaFlex, FlexFill    

BRONZEFILL           BRONZEFILL                    PP                         SÜSINIK                    NAILON                   T-GLASE              BAMBOOFILL 
ja teised metal-             pärast poleerimist                                                     ColorFabb XT-CF20            Taulman Bridge jt                                                         ja teised puit- 
komposiidid                                                                                                            20% süsinki fiiber                                      t.                                                            komposiidid 
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4.1.4 HIPS 

Kõrgsurve polüstüreen on tugev materjal, mida tavaliselt kasutatakse suuremate mudelite 
tugistruktuuride loomiseks, kuna seda saab lahustada limonene abil. HIPS sulab umbes 220-240°C 
juures ja see vajab alusplaadi soojendamist umbes kuni 90-110°C. Samuti tekitab selle materjaliga 
printimine mürgiseid aurusid. Seetõttu on vaja printimisala nõuetekohast ventilatsioonisüsteemi. 
HIPS võib kasutada tugede tekitamiseks suure täpsusega prinditavatele elementidele, näiteks 
laagritele. 

4.1.5 PVA 

Polüvinüülalkohol on teine materjal, mida tavaliselt kasutatakse tugikonstruktsioonide 
printimiseks, kuna see lahustub soojas vees. Oma madalate tugevusparameetrite tõttu ei taga see 
materjal selle abil loodud kujundite täpsust. Samuti kipub see materjal ummistama düüse ja võib 
saada kahjustatud niiskes ladustamisel. PVA sulab umbes 200°C juures ja on täielikult biolagunev. 
See materjal on ka suhteliselt odav, seega on see eriti kohaldatav amatööride kasutamiseks. 

4.1.6 Nailon 

Nailon on suhteliselt elastne tugev materjal, mis võimaldab printida elemente, mis alluvad 
löökidele ja on vastupidavad kulumisele. See on hea valik kõikidele detailidele, millel on suur 
vastupidavus ja mis eipea olema jäigad. Kuna nailon sulab 220-265oC, siis on see ka suhteliselt 
kuumuskindel materjal. Kuna see materjal on hügroskoopne polüamiid, siis on see tundlik niiskuse 
suhtes. Seetõttu tuleb seda ladustada veekindlalt. Nailoniga trükkimine nõuab 70-90oC alusplaadi 
kuumutamist. Printeri ümbrise kasutamine on soovitatav, kuid mitte kohustuslik. 

4.1.7 Polükarbonaat 

Polükarbonaat (PC) on läbipaistev, painduv materjal, mis sobib detailidele, mis peavad taluma 
suurt koormust ja kõrget temperatuuri. Kuna see sulab 260-310oC juures, siis printimine nõuab 
printeri ümbrist ja ohutussüsteemi kõrge temperatuuri eest kaitseks, samuti 80-120oC alusplaadi 
soojendust. Polükarbonaat on ka niiskuse suhtes tundlik, seega tuleb seda hoida veekindlates 
mahutites. 

4.1.8 Polüpropüleen 

Polüpropüleen on kerge materjal, millel on keskmised mehaanilised parameetrid. See on 
väsimuskindel, seega võib seda kasutada rihmade või hingede puhul. Kuid see on üsna kallis 
materjal. Polüpropüleen sulab temperatuuril 220-250°C ja vajab 85-100°C alusplaadi kuumutamist. 

4.1.9 Paindlikud materjalid 

Painduvad kiud (tavaliselt TPE või TPU) on valmistatud mittejäikadest materjalidest, nagu plasti ja 
kummi segud. Tänu oma mehaanilistele parameetritele on neid raske printida ja nad ei pruugi 
töötada teatavat tüüpi ekstruuderitega. Painduvad materjalid sulavad temperatuuril 225-245°C ja 
neid on raske printida, kuid need ei vaja alusplaadi kütet ega printeri kaitsekesta. Painduvate 
filamentkiududega prinditud detailide pindadel võivad olla kämpe ja niite. 

4.1.10 Täidetud materjalid 

Täidetud materjalid on termoplastist komposiitmaterjalid, mis sisaldavad lühikesi süsinikkiude, 
peent metallipulbrit või puidutolmu. Nad suurendavad prinditud objektide tugevust, lisavad neile 
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kaalu või lihtsalt muudavad struktuuri ja välimust. Seda tüüpi materjalid võivad põhineda 
erinevatel filamentidel ning tavaliselt ei vaja need alusplaadi kuumutamist ega printeri kaitsekesta. 
Nende sulamistemperatuur on 190-230oC. Metall täitematerjalidega täidetud filakiud võivad olla 
eriti kallid. 

4.1.11 Võrdlus 

Esitatud materjalid erinevad oma rakenduste, mehaaniliste ja füüsikaliste parameetrite ning 
hoiunõuete poolest. Nende võrdlus on esitatud tabelites Tab. 3 jaTab. 4. 

Tabel 3. FFF-filamentkiudude printimisnõuete võrdlus 

Filament Düüsi 
temperatuur 

Alusplaadi 
temperatuur Alusplaat Jahutamine Printeri ümbris Ühendamine, 

pinnakate jms. 

PLA 190-220oC 45-60oC Vabatahtlik Nõutav Ei ole nõutav Maalikunstniku 
lint, PEI, 
klaasplaat, 
liimipulk 

ABS 220-250°C 95-110oC Nõutav Ei ole 
nõutav 

Soovitatav Kaptoni lint, ABS 
mört 

PET 230-250°C 75-90oC Soovitatav Nõutav Ei ole nõutav Liimipulk, 
maalikunstniku 
lint 

HIPS 220-245oC  100-115oC Nõutav Nõutav Soovitatav Liimipulk, 
klaasplaat, 
Kaptoni lint, 
PET lehed 

PVA 185-200oC 45-60oC Vabatahtlik Nõutav Ei ole nõutav Maalikunstniku 
lint, PEI 

Nailon 220-265oC 
(võib olla 
nõutav kogu 
metallist 
printeri pea 
kuumutamine) 

70-90oC Nõutav Nõutav Soovitatav Liimipulk, PEI 

Polükarbonaat 260-310oC 
(nõutav kogu 
metallist 
printeri pea 
kuumutamine) 

80-110oC Nõutav Nõutav Nõutav PEI, kaubanduslik 
liim, liimipulk 

Polüpropüleen 220-250°C 85-100oC Nõutav Nõutav Soovitatav Pakkelint, 
polüpropüleenkile 

Flex (TPE/TPU) 225-245oC 
(soovitatav 
otseülekande 
ekstruuder) 

45-60oC Vabatahtlik Nõutav Ei ole nõutav Maalikunstniku 
lint, PEI 
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Täidetud CF 200-230oC 
(nõutav 
kulumiskindel 
terasest otsik) 

45-60oC Vabatahtlik Nõutav Ei ole nõutav Maalikunstniku 
lint, PEI, 
klaasplaat, 
liimipulk 

Metalliga 
täidetud 

190-220oC 
(nõutav 
kulumiskindel 
terasest otsik) 

45-60oC Vabatahtlik Nõutav Ei ole nõutav Maalikunstniku 
lint, PEI, liimipulk 

Puiduga 
täidetud 

190-220oC 45-60oC Vabatahtlik Nõutav Ei ole nõutav Maalikunstniku 
lint, PEI, 
klaasplaat, 
liimipulk 

 
Tabel 4. FFF-filament materjalide omaduste võrdlus 

Hõõgniit Habras Jäik Raske Kuumus-
kindel 

Halb 
prinditavus 

Niiskus-
tundlik 

Vees 
lahustuv 

Maksu-
mus 

Võimalikud 
rakendused 

PLA Jah Jah Jah Ei Ei Ei Ei Väike Lihtsad prototüübid, 
mänguasjad 

ABS Ei Jah Jah Jah Jah, ilmneb 
suur 
kooldumine 
ja osade 
kahanemine 

Ei Ei Väike Vastupidavad 
kulumiskindlad 
detailid, 
mänguasjad 

PET Ei Kesk-
mine 

Jah Jah Keskmine 
(pingestub) 

Ei Ei Väike Elektroonika karbid 
ja korpused 

HIPS Ei Jah Ei Jah Jah (tekitab 
mürgiseid 
aurusid ja 
lõimeid) 

Ei Jah Väike Tugistruktuur ABS 
printimise jaoks 

PVA Ei Ei Jah Ei Jah (rõivad) Jah Jah Suur Tugistruktuurid 

Nailon Ei Kesk-
mine 

Jah Jah Jah (suur 
kooldu-
mine) 

Jah Ei Kesk-
mine 

Ülekanded 

Polükarbonaat Ei Kesk-
mine 

Jah Jah Jah (suur 
kooldumine 
ja 
pihkumine) 

Jah Ei Kesk-
mine 

Windows abil 
tehtud prototüübid 

Polüpropüleen Ei Kesk-
mine 

Ei Jah Jah (suur 
kooldumine
ja ei nakku 
alus-
plaadiga 
korralikult) 

Ei Ei Suur Pakendid, liigendid, 
rihmad 

Flex (TPE/TPU) Ei Ei Ei Jah Jah 
(kämbud ja 
niidid 

Ei Ei Kesk-
mine 

Vedrud, rehvid, 
tihendid, 
kaitserauad 
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pinnal) 

CF täidetud Jah Jah Jah Jah Jah 
(pihkumine) 

Ei Ei Kesk-
mine 

Proteesid, robotite 
elemendid, auto 
osad 

Metalliga 
täidetud 

Jah Jah Ei Ei Keskmised 
(võivad 
esineda 
mõned 
laigud) 

Ei Ei Suur Ehted, 
arhitektuursed 
mudelid 

Täidetud puit Jah Jah Jah Ei Ei (kuid võib 
ilmneda 
pingestu-
mine) 

Ei Ei Väike Mööbel, 
arhitektuursed 
mudelid 

 

4.2 SLA vaigud 

Vastupidiselt tahketele FFF-filamentkiududele on SLA vaigud vedelal kujul. Nende hinnad 
varieeruvad sõltuvalt soovitud rakendusest. Hambaraviks ettenähtud vaigud võivad olla isegi kuni 
kümme korda kallimad kui põhimaterjalid. SLA tehnoloogia abil valmistatud elemendid on üldiselt 
rabemad kui need, mis saadakse FFF printimisel. Seega, SLA kasutatakse tavaliselt väiksemate 
detailide ja keeruka geomeetria puhul, mida ei koormata suure jõuga. 

4.2.1 Standardne ja läbipaistev 

Standardvaikude kasutamise tulemuseks on prinditud detailide siledad pinnad. Nende värvus 
mõjutab loodud osade omadusi. Läbipaistva tahke aine saamiseks võib kasutada läbipaistvat vaiku. 
See nõuab siiski pindade täiendavat viimistlemist hiljem. Seda tüüpi vaik on suhteliselt odav, kuid 
neid iseloomustab läbipaindeid tekitav madal temperatuur. Need on hea valik prototüüpidele, 
kunsti mudelitele, arhitektuursetele mudelitele või LED-de korpustele. 

4.2.2 Inseneeria 

Tehniliste komponentide loomine nõuab suuremat jäikust ja materjalide paremat vastupidavust. 
Kõva vaik (ABS-sarnane), vastupidav vaik (PP-sarnane) ja keraamikaga täidetud vaik võivad tagada 
mõningaid paremaid mehaanilisi parameetreid, kui neid järel-kiiritatakse UV-valgusega pärast 
printimist. Need sobivad funktsionaalsete prototüüpide loomiseks, kuid need ei ole hea valik 
õhukeste seintega detailideks (mitte vähem kui 1 mm seinapaksust).  

4.2.3 Kuumuskindel 

Seda tüüpi vaik on ettenähtud elementidele, mille temperatuur on isegi kuni 300°C. See nõuab ka 
järelkõvendamist UV-valgusega pärast printimist ja see ei ole hea valik õhukeste seintega detailide 
jaoks (mitte vähem kui 1 mm seinapaksust). Kuumakindlad vaigud sobivad valuvormide 
prototüüpideks. 

4.2.4 Paindlik 

Seda tüüpi vaik on ettenähtud elementidele, mis vajavad paindlikkust ja on peaks olema 
kummisarnased. Kuigi painduvad vaigud on suhteliselt pehmed ja neid iseloomustab suur 
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löögikindlus, ei ole neil kõiki tõelise kummi omadusi. Samuti vajavad need pärast printimist UV-
valgusega järelkõvendamist ning neid ei tohiks kasutada õhukeste seintega osade puhul (vähemalt 
1 mm seinapaksust). Need sobivad käepidemete, sangade või kantavate elementide jaoks. 

4.3 Pulbrid 

4.3.1 Polüamiidid 

Polüamiidi pulbreid kasutatakse tavaliselt SLS-printimisel. Polüamiid 12 (PA 12), tuntud ka kui 
Nylon 12, on kõige populaarsem. Tootel on veidi kõrgem hind kui FFF-filament materjalidel ja 
pulbrile võib lisada erinevatid täitematerjale. Samuti on polüamiid 11 (PA 11) aeg-ajalt SLS-
tehnoloogias kasutatav materjal, kuna selle elastsus on parem kui PA 12. Kuid viimane ei ole nii 
populaarne oma kehvema tugevuse tõttu. 

Polüamiidides võivad olla üldiselt kasutatud metallipulbrilised täiteained, et muuta prinditud 
osade välimust ja suurendada nende jäikust, klaasipulbrilised täiteained, et suurendada prinditud 
elementide jäikust, vastupidavust ja temperatuurikindlust või süsinikkiude täiteainena, et 
suurendada prinditud detailide jäikust ja tugevust väikse kaalu juures. 

SLS print on üldiselt teraline, seega vajavad nad pinnaviimistlust. Seda saab realiseerida erinevate 
meetoditega, nagu poleerimine, ilma et see ohustaks või purustaks elemendi struktuuri. 

4.3.2 Metallid 

Metalli pulbrid moodustavad suure hulga materjale, mida kasutatakse SLM- ja DMLS-tehnoloogias. 
Need on tavaliselt terase, alumiiniumi, nikli, koobalti, titaani ja kroomi sulamid. Siiski on võimalik 
printida ka väärismetallidest. Üldiselt sõltuvad materjalide mehaanilised ja füüsikalised 
parameetrid pulbrite valmistamiseks kasutatavatest sulamimaterjalidest ja varieeruvad sama palju 
kui metallide puhul vormimisel. Näide valitud metallipulbrite voolavuspiiridest ja kõvadusest 
Vickers järgi on esitatud Joonis 4.2. 
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Joonis 4.7. Valitud metallipulbrite mehaanilised parameetrid [12] 

5 KOKKUVÕTE 
3D printimisest on saanud populaarne trend, kuid see on veel natuke tundmatu enamikule 
elanikkonnast. Selle põhimõtete ja tehnoloogiate nõuetekohane mõistmine on hädavajalik, et 
kavandada vajadustele, nõuetele ja piirangutele vastavaid tootmisprotsesse. Seetõttu tuleks 
elementide printimisel fukuseerida edasisele kasutuseesmärgile ja valida vastavalt sellele disain, 
tehnoloogia, materjal jms. Kuigi aditiivne tehnoloogia on hämmastavalt efektiivne vahend kiireks 
prototüüpimiseks ja tarbija vajadustele kohandamiseks, ei ole see alati parim tehnoloogia paljudel 
muudel juhtudel. Tasub meeles pidada, et prinditud detaili kavandatav kasutamine peaks oluliselt 
mõjutama tervik tootmistehnoloogiate valikut. 

NÄITED 
<ƵŶĂ� ƚĞĂĚůĂƐĞĚ� Bh<�^/�t/��� ZĞƐĞĂƌĐŚ� EĞƚǁŽƌŬ� – Industrial Research Institute for Automation 
and Measurements PIAP tegelesid projektiga, mis hõlmas piiratud tegevusruumis toimiva 
täppishaaramismehhanismi väljatöötamist ja nad pidid nad sel eesmärgil kavandama suure 
täpsusega haaratsid. Nende eesmärk oli eelkõige kontrollida, kas nende väljatöötatud 
konstruktsioon mahub tööruumi ja võimaldab haaratsi avamist/sulgumist, võtta haaratsi osad 
hoidjast välja ja paigutada need kraketisse. Selleks ei pea loodud haaratsid olema vastupidavad 
ega kõvad, vaid peavad väikeste koormuste puhul hoidma objekti deformeerimata. Seega prinditi 
esialgsed prototüübid FFF-tehnoloogia abil PLA ja ABS materjalidest (vtFJoonis igure 5.1). Niipea, 
kui katsed tõestasid, et tulemus on geomeetriliselt õige, viidi läbi vähendatud koormuseda 
(väiksema haardejõuga) katsed [13]. Jõuti järeldusele, et sellised kavandatud haaratsid on 
võimelised täitma soovitud ülesannet, kuid nende pinnakaredus mõjutas oluliselt selliste katsete 
tulemusi. Seega peaks printima mudeli uuesti teiste FFF-materjalidega ja pinnad viimistlema või 
kasutama mõnda teist trükitehnoloogiat. Mehaaniliste omaduste parandamiseks ja haardepinna 
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määratletud kareduse saamiseks valmistati teine haaratsi prototüüp SLM tehnoloogia abil kus 
kasutati teraspulbrit täiteainena. Sellise haaratsi prototüübiga võib igasugustes robootika 
lahendustes kasutada haaratseid ilma läbipaindeta või murdumise ohuta. 

 

Joonis 5.8 Näited PLA testitud lõualuudest 

ÜLESANDED 
Oletagem, et olete kujundanud jõulukaunistustega nagi (ebaregulaarsete kujunditega) 5 mantli 
jaoks. Kui soovite seda testida ja teha muudatusi, kui mõni teie eelnevatest konstruktsioonilistest 
eeldustest ei kehti, otsustage, millist 3D-printimise tehnoloogiat ja milliseid materjale soovite 
kasutada. Keskenduge lahenduse vastupidavuse, selle rakendamise ja lõpliku väljanägemise 
hindamisele.  Vajaduse korral soovitage rohkem kui ühte prototüübi/lõpliku prindi varianti. 
Põhjendage oma valikut vastavate argumentidega. 

(Vastus peaks piirduma kuni 3000 tähemärgiga ja võimaldama õpilasel hinnata 3D-printimise 
praktilise mõistmise põhimõtteid. Selleks antakse kuni kolm punkti: sobiva tehnoloogia valimiseks 
koos põhjendatud argumentidega, sobiva materjali valimiseks, mis vastab tehnoloogiale 
põhjendatud argumendiga, ning loogilise mõtlemise jaoks, arvestades piiranguid ja kavandatud 
objekti rakendamisvaldkonda) 

ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 

1. Milline järgmistest väidetest kirjeldab 3D-printimist täpselt? (valige nii palju vastuseid kui 
asjakohane) 

a. Seda kohaldatakse arhitektuuri, meditsiini ja autotööstuse valdkonnas. 

b. See on protsess, kus  termoplastsete materjalide ekstrusiooni teel läbi düüsi 
moodustub tahke keha. 

c. See võimaldab luua kohandatud detaile lühema aja jooksul, võrreldes tavalise 
tootmisega. 

d. See on tehnoloogia, millel on tohutu prognoositav potentsiaal, mis võimaldab inseneril 
valmistada objekti otse digitaalsest 3D mudelist. 
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e. Ükski eespool esitatud väidetest ei vasta tõele. 

2. Milline nimetatud tehnoloogiatest hõlmas alusplaati, mis liigub allapoole, samal ajal kui 
kihid lisanduvad prinditavale detailile? (valige nii palju vastuseid kui asjakohane) 

a. Fotopolümerisatsioon 

b. Sulatamine pulbri vannis 

c. Materjali ekstrusioon 

d. Materjali pihustamine 

e. Mitte ükski eespool nimetatud 

3. Millised FFF materjalid on kõige mugavamad kavandatud osa printimiseks ja ei nõua 
varjestuse kõverdumise vältimiseks printeri ümbrist? (valige nii palju vastuseid kui 
asjakohane) 

a. PLA 

b. ABS 

c. PET 

d. PVA 

e. Ükski neist ei vasta küsimuses antud kirjeldusele. 
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LISAVAHENDID – AR RAKENDUS 

AR rakendus, mis võimaldab õpilastel valida ühe kujunduse.stl formaadis (võib omandada ühest 
tasuta andmebaasist – seal on isegi andmebaas skulptuuride skaneerimisega Louvre’ist 
https://cults3d.com/en/tags/louvre) ja seejärel valida 3D-printimise meetodi. Hiljem võib esitada 
tulemused valiku peamiste plusside ja miinuste kohta ning tahket keha võib vaadelda erinevatest 
vaatenurkadest erineva ristlõikega, et esitada selle sisemine struktuur (sarnaselt sellele, mida võib 
näha arvuti viilutajas – vt joonis 1, kuid andes võimaluse näha mistahes nurgast ja ristlõikest 
mistahes tasandiga). 

 

Joonis1. Lõikama vaate osa 

Hiljem võidakse rakendus välja töötada muude 3D-printimise õppetundide jaoks, kui see on 
vajalik. Seda võib laiendada võimalusega valida düüsi/laseri/joa jälgede väljatrükk, kihtide laius ja 
jälgede geomeetria. See võiks praktiliselt õpetada õpilastele, kuidas parameetrite valik mõjutab 
trükkimise lõpptoodet ja esitab selle tavaliselt mittenähtavad osad (objekti sees). 

  

https://cults3d.com/en/tags/louvre
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KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 
 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 a, c, d 

2 b, c, d 

3 a, c 
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ÕPPETUNNI SISSEJUHATUS 
Robootika on väljakujunenud teadusena, millel on oma uurimisobjekt, meetodid ja eesmärgid. 
See võimaldab inimeste tööd humaniseerida, vabastab inimesed stressirohketest ja stereo-
tüüpsetest toimingutest ning suurendab oluliselt ka tööohutust. Kuid robootika edendab ka 
olulisi majanduslikke aspekte, näiteks tõstab toodete kvaliteeti, suurendab töökindlust, toot-
misprotsesside stabiilsust ja tööviljakust ning parandab ka tootmiskultuuri. 

Sissejuhatav õppetund keskendub robootika arengu ülevaatele alates esimestest mehaanilis-
test lahendustest, mida ei nimetatud veel robotiteks, kuid mis toimisid tänapäeval tuntud ro-
botite ideede ja põhimõtete alusel ning täitsid nende funktsioone. 
 

ÕPPETUNNI EESMÄRGID 
Selle õppetunni eesmärk on anda keskkooliõpetajatele ülevaade tööstusliku robootika arengu 
olulisematest hetkedest maailmas ning visandada eeloleva perioodi edasised arengud. 

Õppetunni eesmärk on anda lugejale ülevaade esimeste automaatselt liikuvate mehaaniliste 
seadmete arengust, selgitada sõna robot, millal seda esmakordselt kasutati ja mida see tähen-
dab, millal tööstusrobotit esmakordselt toodeti ja kasutati, kuidas robootika arenes esimesest 
tööstusrobotist tänapäevaseni ja kirjeldada robootika edasise arengu suundi. 

 

LÜHENDID 
 

AI Analoogsisend 

AO Analoogväljund 

CAD Raalprojekteerimine 

PLC Programmeeritav loogikakontroller 
 

TERMINITE SÕNASTIK 
Tabel 1  Põhiterminid 

Nimi Määratlus 

koostöörobot Robot, mis on ette nähtud otseseks koostoimeks inimesega 

humanoidrobot Keha, pea ja jäsemetega robot, mis näeb välja ja liigub nagu ini-
mene 
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Nimi Määratlus 

tööstusrobot Automaatselt juhitav, ümberprogrammeeritav, mitmeotstarbe-
line manipulaator, millel on kolm või enam programmeeritavat 
telge, mida saab kasutada tööstusautomaatika rakendustes kas 
fikseerituna või liikuvana 

mobiilrobot Robot, mis liigub isejuhitavana 
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ÕPPETUNNI SISU 

Ainekavas (O2) esitatud teemad on nüüd järgnevates peatükkides täielikult lahti kirjutatud. 

 

1 ARENG KUNI 1900. AASTANI വ AUTOMAAT 

Vanasti nimetati iseseisvalt liikuvaid seadmeid automaatmasinateks വ iseliikuriteks. Sageli ar-
vatakse, et robotid on suhteliselt uus leiutis, kuid tegelikult sai robootika alguse juba rohkem 
kui 2000 aasta eest. 

4. sajandil eKr postuleeris matemaatik Tarentumi Archytas mehaanilise linnu, mida ta nimetas 
„Tuviks“ (joonis 1.1) ja mis liikus auru jõul. See oli antiikaja esimene autonoomselt liikuv masin. 
Arvatakse, et lendav tuvi oli kõigi aegade esimene iseliikuv lennumasin. Archytas ehitas oma 
robotlinnu puidust. Pöördvardale riputatud lind suutis ühekorraga enne auru lõppemist len-
nata umbes 200 meetrit, mis muudab Archytase leiutise mitte ainult esimeseks teadaolevaks 
robotiks, vaid ka üheks esimeseks kirjeldatud juhtumiks, kus teadlane uuris lindude lendamist. 
 

 
Joonis 1.1.  Archytase aurujõul liikuv tuvi – antiikaja lennumasin 

Paljudes vanades mütoloogiates mainitakse tehisinimesi, näiteks antiikkreeka jumala 
Hephaestuse kullast valmistatud rääkivaid mehaanilisi inimesi, juudi muistendi savigolemeid 
ja norra muistendi savihiiglasi. Esimese juhitava automaatika hulgas on Leonardo da Vinci 
(1452–1519) umbes 1495. aastal joonistatud humanoid. Leonardo 1950. aastatel taasavasta-
tud märkmikud sisaldavad üksikasjalikke jooniseid mehaanilisest raudrüüs rüütlist, mis võis 
istuda, liigutada käsi, pead ja lõuga (joonis 1.2). 
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Joonis 1.2. Gabriele Niccolai ehitas selle automaadi Leonardo da Vinci jooniste järgi 

 

Jacques De Vaucanson ehitas mõned kuulsamad automaadid 1737. aastal. Tema kuulsaim töö 
oli „Digesting Duck” (Seediv part), mis jäljendas reaalse pardi tiivalööke, terade söömist, toidu 
seedimist ja roojamist ning mida käitasid vihid (joonis 1.3). 
 

 
Joonis 1.3. Ameerika kunstniku joonis (ekslik) sellest, kuidas Seediv part võis toimida 

Pier a Henry Jacquet Droz ehitas 1774. aastal kirjutaja. See koosnes umbes 6000 osast ja seda 
sai programmeerida sõnumi koostamiseks kuni 40 tähemärgiga. Jaquet Drozi suurepärane 
saavutus seoses selle seadmega oli kogu mehhanismi mahutamine mannekeeni (joonis 1.4) 
väikesesse korpusesse. Väidetavalt on see 240 aasta vanune masin tänapäevase programmee-
ritava arvuti kauge esivanem. 
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Joonis 1.4. Automaatkirjutaja 

Kirjanduses on see sageli kajastatud tehisinimese loomise ideed. Mary Shelly kirjutas 1818. 
aastal Frankensteini, loo inimesetaolise olendi ehitamisest. Shelly kirjelduses nägi robot välja 
nagu inimene, kuid see võis toimida nagu masin. See oli ehitatud inimkeha osade sarnastest 
komponentidest, mida hoidsid koos mutrid ja poldid. Robot pidi olema tavalisest inimesest 
suurem ja sellel pidi olema üliinimese jõud. 
 

2 ARENG PÄRAST 1900. AASTAT വ ROBOT 
Terminit „robot“ ŬĂƐƵƚĂƐ�ĞƐŵĂŬŽƌĚƐĞůƚ�ƚƓĞŚŚŝ�ŬŝƌũĂŶŝŬ�<ĂƌĞů��ĂƉĞŬ (joonis 2.1) oma 1921. aas-
tal avaldatud näidendis. 

(Rossum's Universal Robots (Rossumi universaalrobotid)) oli satiir, robotid olid tehislikud bio-
ůŽŽŐŝůŝƐĞĚ�ŽůĞŶĚŝĚ͕�ŵŝƐ�ƚĞŐŝĚ�ŬƁŝŬŝ�ŬćƐŝƚƐŝ�ƚŽŝŵĞƚĂƚĂǀĂŝĚ�ĞďĂŵĞĞůĚŝǀĂƚ�ƚƂŝĚ͘��ĂƉĞŬŝ�ƐƁŶƵů�ƉĂŬŬƵƐ�
selle sõna välja tema vend Josef, kes tuletas selle sõnast robota, mis tšehhi keeles tähendab 
koristamist ja slovaki keeles tööd või sunniƚƂƂĚ͘�;<ĂƌĞů��ĂƉĞŬ�ƚƂƂƚĂƐ�ŽŵĂ�ŶćŝĚĞŶĚŝ�ŬĂůůĂů viibi-
ŵŝƐĞů�^ůŽǀĂŬŬŝĂƐ͕�dƌĞŶēŝĂŶƐŬĞ�dĞƉůŝĐĞs, kus tema isa töötas arstina.) Lavastuses R.U.R. asendati 
laialt kasutatav sõna „automaat“ terminiga „robot“. 

 
Joonis 2.1. <ĂƌĞů��ĂƉĞŬ 

1939. aastal esitleti maailmanäitusel humanoidrobotit nimega Elektro, joonis 2.2. See seitse 
jalga (2,1 m) pikk ja kaaluga 265 naela (120 kg) robot suutis kõndida häälkäskluste järgi, hääl-
dada umbes 700 sõna (kasutades 78 p/m plaadimängijat), suitsetada sigarette, puhuda täis 
õhupalle ja liigutada pead ning käsi. Kere koosnes alumiiniumkattega hammasülekande ja 
mootori teraskarkassist. 
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Joonis 2.2. Robot Elektro 

1941. ja 1942. aastal sõnastas Isaac Asimov (joonis 2.3) robootika kolm seadust ja pakkus selle 
käigus välja sõna „robootika“. 
 

 
Joonis 2.3. Isaac Asimov 

 

Isaac Asimovi robootikaseadused 

1. Robot ei tohi inimest vigastada ega oma tegevusetuse tõttu lasta 
inimesel saada vigastusi. 

2. Robot peab alluma inimolendite antud korraldustele, välja arvatud 
juhul, kui need korraldused on vastuolus esimese seadusega. 

3. Robot peab ennast alal hoidma, kui see enesealalhoid ei ole 
vastuolus esimese või teise seadusega. 

3 TÖÖSTUSROBOOTIKA AJALUGU 
 

Tööstusrobootika ajalugu algab üldtunnustatult 1950. aastatel, kuigi mõned 
automatiseerimise arengud olid toimunud ka varem: nimelt näiteks Pollardi ja Roselundi 1938. 
aastal leiutatud „programmeeritav“ värvipihustusseade (Koetsier, 2019) ja Goertzi 1949. 
aastal leiutatud kaugjuhitav „manipulaator“. Kuid tööstusrobootika arengu pöördepunkt on 
seotud geniaalse George Devoliga, kes projekteeris 1954. aastal „Programmeeritava objektide 
edastamise“ (Programmable Article Transfer) (see oli patenditaotluse nimi selle esitamise ajal 
(Devol, 1954)). See seade oli arenduse alus seadmele Unimate, mida peetakse ajaloo 
esimeseks „tõeliseks“ tööstusrobotiks. Devol, kes oli põhiliselt teadlane, vajas ettevõtlikku 
kaaslast, kellega koos realiseerida oma tegelik idee robotmanipulaatorist, mida saaks 
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kasutada tööstusprotsesside automatiseerimiseks. 1954. aastal kohtus ta Joseph 
Engelbergeriga (joonis 8), kes oli tööstuses töötav insener, ja nad leppisid kokku rajada 
ettevõte, mis toodaks tööstuses rakendatavaid roboteid. Selle tulemusena asutati ettevõte 
nimega Unimaton, mis valmistas 1961. aastal esimese roboti Unimate (joonis 3.1). 
 
 
 

a)  b)  
Joonis 3.1. a) George Devol ja Joseph Engelberger; b) Unimate, tööstusrobotite vanaisa 

 

Hüdraulilise ajamiga Unimate võeti kohe kasutusele autotööstusettevõttes, nimelt General 
Motorsi tehases, mis asub Trentonis (New Jersey, USA), kus seda kasutati osade eemaldami-
seks survevalumasinast. Järgnevatel aastatel paigaldati autotehastesse veel mitu seadet Uni-
mate, mida kasutati peamiselt autode punktkeevitusel ja toorikute käsitsemisel. Neil aastatel 
asutati mitu robotitootmisettevõtet, kuna paljud ettevõtjad mõistsid, et sellist tüüpi seadme-
tel on suur potentsiaal, eriti autotööstuses. Sellised ettevõtted nagu Ford ja General Motors 
hakkasid kavandama oma tootmisseadmete automatiseerimist ja vajasid selleks uut robotit. 
Seetõttu suurenesid järsult robotseadmete tellimused, mis andis paljudele robotitootjatele 
kiire arengu võimaluse. Üks sellistest ettevõtetest oli näiteks AMF Corporation: 1962. aastal 
valmistasid nad uue roboti nimega Versatran (st „paindlik edastus“ (versatile transfer)). See 
oli silindriline robot (joonis 3.2). 
 
 

 
Joonis 3.2.  Robot Versatran 500 

 

Samal ajal arendasid ja valmistasid teised ettevõtted muud tüüpi tööstusroboteid. Näiteks 
KUKA töötas 1973. aastal välja roboti Famulus, mille nimi tähendab ladina keeles „teenrit“. 
1974. aastal töötas Cincinnati Milacron, suur tööpinkide tootja, välja roboti nimega T3 (lühend 
sõnadest „The Tomorrow Tool“ (tulevikutööriist)) (joonis 3.3), mis paigaldati mitmesse 
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autotehasesse, sealhulgas Volvo tehastesse Rootsis. T3 oli esimene kaubanduslik miniarvutiga 
juhitav tööstusrobot. 1974. aastal hakkas Rootsi ettevõte ASEA (praegu ABB) tootma kuulsaid 
ja edukaid IRB-ƐĞĞƌŝĂ� ƌŽďŽƚĞŝĚ͕�ŵŝƐ�ŽŶ�ŬŽŐƵ�ŵĂĂŝůŵĂƐ�ƚƵŶƚƵĚ�ŬĂ�ŽŵĂ�ƚƺƺƉŝůŝƐĞ�ŽƌĂŶǎŝ�ǀćƌǀŝ�
poolest (joonis 3.3). PUMA (Programmable Universal Machine for Assembly või Program-
mable Universal Manipulation Arm (programmeeritav universaalne koostemasin või program-
meeritav universaalne manipulaatorkäsi)) /1978/ on teedrajavas robotiettevõttes Unimation 
Victor Scheinmani välja töötatud tööstuslik robotkäsi. Algselt General Motorsi jaoks välja töö-
tatud PUMA põhines varasematel kavanditel, mille Scheinman leiutas Stanfordi ülikoolis (joo-
nis 3.3). 1978. aastal pakkus Jaapani Yamanashi ülikooli teadlane Hiroshi Makino välja uudse 
kinemaatilise tarindi. See tarind koosnes kolmest paralleelsete telgedega pöördliigendist ja 
kinemaatilise ahela lõpus asuvast prismaliigendist. Selle tarindiga robot sai nimeks SCARA (lü-
hend nimest Selective Compliance Assembly Robot Arm (valikulise vastavuse kooste robot-
käsi)) (joonis 3.3). 
 

 
 

Joonis 3.3. Esimesed elektriajamiga robotid 

Ideed kasutada klassikaliste kinemaatiliste jadaahelate asemel kinemaatilisi paralleelahelaid 
arendati edasi ja see viis teatud tüüpi kergrobotini, mis võis liikuda suure kiirusega. Selliste 
robotite arhetüüp oli robot Delta, 1992, mille kavandas Šveitsi teadlane Reymond Clavel. Joo-
nisel 3.4 on kujutatud praegust kiirrobotit Delta. 

 
Joonis 3.4.  Paralleel-/Deltarobot 

Esimene 
elektriajamitega 

robot 

Esimene 
mikro-

kontrollerig
a juhitav 

robot 

Esimene 
SCARA robot 

6DOF 
Inimkäe-

taoline robot 
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Pärast 1980. aastat hakati tööstusroboteid järk-järgult varustama arvutinägemise, puutetund-
like andurite ja muude elementidega, mis kuulusid tehisintellekti uurimisvaldkonda, joonis 
3.5. 
 

 
Joonis 3.5. Kaameraga robot 

 

Järgmisel perioodil robotite ehitus stabiliseerus ja uus kontseptsioon väljendub ettevõtte Mo-
toman kahekäelises robotis (joonis 3.6). Kummalgi käel on 7 vabadusastet. Sellel on lai toimi-
mispiirkond ja see suudab tõsta kuni 20 kg. Roboti täpsus on millimeetri kümnendikes. Kumbki 
käsi võib töötada sõltumatult ja teha komponentide koostamisel koostööd.  

 
Joonis 3.6. Kahekäeline robot Motoman 

Kobotid ehk koostöörobotid on robotid, mis on ette nähtud koostoimeks inimesega samas 
ruumis või turvaliseks tööks inimese vahetus läheduses. Koboti leiutasid 1996. aastal 
Northwestern University (Loodeülikooli) professorid J. Edward Colgate ja Michael Peshkin. 
1997. aasta USA patenditaotluses kirjeldatakse kobotit kui „seadet ja meetodit arvutiga juhi-
tava üldotstarbelise manipulaatori otseseks füüsiliseks koostoimeks inimesega“ (joonis 3.7). 
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Joonis 3.7. Cobot 

 

4 ESIMENE HUMANOIDROBOT, MILLELE ANTI KODAKONDSUS 
 

20. sajandi alguses töötati välja humanoidmasina mõiste. Tänapäeval võib ette kujutada ini-
mese suuruseid roboteid, millel on inimesesarnased mõtted ja liikumisvõime. 

1986. aastal alustas Honda humanoidide uurimis- ja arendusprogrammi, et luua robot, mis 
suudab toimida edukalt koos inimestega. Sophia on sotsiaalne humanoidrobot, mille on välja 
töötanud Hongkongis asuv ettevõte Hanson Robotics, 2016 (joonis 4.1). See suudab väljen-
dada üle 60 näoilme. 2017. aasta oktoobris sai Sophia Saudi Araabia kodanikuks, esimeseks 
robotiks, mis sai mõne riigi kodakondsuse. 2017. aasta novembris nimetati Sophia ÜRO Aren-
guprogrammi esimeseks innovatsioonimeistriks (Innovation Champion) ja on esimene mittei-
nimene, millele on antud mõni ÜRO tiitel. 
 

 
Joonis 4.1. Robot Sophia ja Jimmy laulavad duetina laulu „Say Something” (Ütle midagi), moodne robootika 

 

5 ROBOOTIKA SUUNDUMUSED 
Tööstusrobootika areng eemaldub individuaalsest ja „isoleeritud“ paigaldusest ning suundub 
rühmapaigalduste ja robot-inimese tööjaamade ehitamise poole (joonis 5.1). 
 



Kõrgtehnoloogilise tootmise kutseõppe ja professionaalse kooli-
tuse  
multifunktsionaalne uuenduslik tugivõrgustik 
Projekt nr 2018-1-PL01-KA202-050812   

 
 

 
- 15 - 

 
Joonis 5.1. Robootika arengu prognoos. 

 

Uue kategooria robotid on tööstusrobotid mobiilsetel platvormidel ehk teisisõnu tööstuslikud 
mobiilrobotid (IMRവ Industrial Mobile Robot (tööstuslik mobiilrobot)). Traditsiooniline töös-
tusrobot omandab uue tehnilise funktsiooni, nimelt liikuvuse (joonis 5.2). Sellise integrat-
siooni sünergiaefekt avaldub veelgi kõrgemal tootmise automatiseerimise tasemel. IMR-e ra-
kendatakse enamasti tootmise logistikaahelates ja mittetootvates ettevõtetes. Tööstusroboti 
ja mobiilse šassii integreerimine võimaldab tööstusroboti kasutuspotentsiaali veelgi suuren-
dada. 
 

 
Joonis 5.2. Tööstuslike mobiilrobotite areng 

 

Sarnast roboti ja mobiilplatvormi integreerimist on kujutatud joonisel 5.3, kus on näidatud 
mobiilset robotsõidukit. Selle tulemus oli Robocar, mille põhiülesanne on tagada sõiduki ise-
juhitavus või -sõitmine. Selles valdkonnas on vaid mõned tegelikud sõidukid, mis toimivad au-
tonoomselt. Mõnes riigis on juba muudetud liikluseeskirju seda tüüpi robotauto kasutamiseks. 
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Joonis 5.3. Auto ja roboti integreerimine 

Humanoidrobotite arendamist ning inimese kehaosade ja organite asendamist robotisüstee-
midega, üla- ja alajäsemete proteesimist, mehhatroonilist südant, aga ka muude inimkeha 
osade proteesimist loetakse väga dünaamiliseks suundumuseks (joonis 5.4). 

 

 
Joonis 5.4. Inimese ja roboti integreerimine 

Tööstusrobotite väljatöötamise peamine eeltingimus on nende tarindi täiuslikkuse tagamine 
sel määral, et oleks võimalik tagada nende suurem liikuvus ja manööverdusvõime, samuti 
nende intelligentsustaseme tõstmine eesmärgiga suurendada nende autonoomsust. Tööstus-
robotite võtmetehnoloogiate hulka kuuluvad uute tugevamate ja kergemate materjalikompo-
nentide kasutamine, millega saab suurema kandevõime juures tagada konstruktsiooni pare-
mad dünaamilised omadused, täiustatud ajamid, erineva tundlikkusega varustatud käed ja nä-
gemisandurid, mis juhivad roboti soovitud asenditesse. 
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ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 
 

1. Automaatsete seadmete ja robotite arendamine võib jagada kaheks perioodiks, 
nimelt: 

a. Kuni 1900. aastani oli see robotite periood ja pärast 1900. aastat nimetatakse 
mehaanilisi seadmeid automataks. 

b. Kuni 1900. aastani nimetati mehaanilisi seadmeid automataks ja pärast 1900. 
aastat algas robotite arendamise periood 

c. Automaatse liikumisega mehaaniliste seadmete arendamise algusest kuni 
praeguseni nimetatakse robootika ajastuks. 

d. Esimene periood arengu automaatseadmed on kuni aastani 2000 ja pärast 
aastat 2000 on periood teenuse robootika 

 
2. Sõna „robot“ kasutati esimest korda: 

 
a. Kreeka matemaatik, füüsik ja leiutaja Archimedes liikuvate mehhanismide 

märgil 
b. Mikolaj Kopernik ja tƵůĞƚĂƐ�ƐĞůůĞ�ƉŽŽůĂ�ƚĞƌŵŝŶŝƐƚ�ͣĐŝĞǎŬŝ�ƌŽďŽƚ͕͞�ŵŝƐ�ƚćŚĞŶĚĂď�

rasket tööd 
c. <ĂƌĞů��ĂƉĞŬ�ŝŶ�Z͘h͘Z�ϭϵϮϬ͘�^ƁŶĂ�ƌŽďŽƚ�ƉćƌŝŶĞď�ƚƓĞŚŚŝ�ƐƁŶĂ�ƌŽďŽƚĂ-work 
d. Isaae Asimov kollektsioonis I Robot 1950 
e. Esperanto sõnaraamat, milles sõna robot on märgitud robotiks 

 
3. Esimene tööstusrobot ehitati: 

a. Jaapanis ja kutsuti ASIMO 
b. Saksamaal ja seda kutsuti KUKA 
c. Ameerika Ühendriikides ja seda kutsuti Unimate’iks 
d. Inglismaal ja seda kutsuti KENWOOD 

 
4. Tööstusrobootika suundumused on järgmised (valige üks või mitu): 

a. Automaatse tsükliga mehaaniliste seadmete väljatöötamine 
b. Ainult autotööstuse robotid 
c. Multi-arm robotid, eriti duo- kahe käega 
d. Kobot-robot koostööks inimestega 
e. Kodurobotid 
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https://www.google.com/search?q=Leonardo+mechanical+knight+in+armour&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ilm-1tW0PVzdZM%253A%252CyQUVu05kTZreQM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTg8RbGYbioueSsTafR8k86Q-_22w&sa=X&ved=2ahUKEwj3q9y7_a7pAhWKBGMBHed6BgUQ9QEwCnoECAYQDw#imgrc=ilm-1tW0PVzdZM&imgdii=2R4YnNqxiy6RHM
https://www.google.com/search?q=Leonardo+mechanical+knight+in+armour&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ilm-1tW0PVzdZM%253A%252CyQUVu05kTZreQM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTg8RbGYbioueSsTafR8k86Q-_22w&sa=X&ved=2ahUKEwj3q9y7_a7pAhWKBGMBHed6BgUQ9QEwCnoECAYQDw#imgrc=ilm-1tW0PVzdZM&imgdii=2R4YnNqxiy6RHM
https://www.google.com/search?q=Leonardo+mechanical+knight+in+armour&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ilm-1tW0PVzdZM%253A%252CyQUVu05kTZreQM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTg8RbGYbioueSsTafR8k86Q-_22w&sa=X&ved=2ahUKEwj3q9y7_a7pAhWKBGMBHed6BgUQ9QEwCnoECAYQDw#imgrc=ilm-1tW0PVzdZM&imgdii=2R4YnNqxiy6RHM
https://mentalfloss.com/article/13083/first-robot-created-400-bce-was-steam-powered-pigeon#_blank
https://mentalfloss.com/article/13083/first-robot-created-400-bce-was-steam-powered-pigeon#_blank
https://nieonline.com/tbtimes/downloads/supplements/robotics_timeline.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_robots
https://cosmosmagazine.com/technology/science-history-elektro-the-smoking-robot/
https://robots.ieee.org/robots/unimate/
https://www.researchgate.net/publication/316538824_Dissecting_Robotics_-_historical_overview_and_future_perspectives
https://www.researchgate.net/publication/316538824_Dissecting_Robotics_-_historical_overview_and_future_perspectives
https://www.researchgate.net/publication/331090220_A_Brief_History_of_Industrial_Robotics_in_the_20th_Century
https://www.researchgate.net/publication/331090220_A_Brief_History_of_Industrial_Robotics_in_the_20th_Century
https://ewh.ieee.org/sb/bangalore/nhce/STORY.pdf
https://www.researchgate.net/publication/324592843_Historical_Perspective_of_Humanoid_Robot_Research_in_the_Americas
https://www.researchgate.net/publication/324592843_Historical_Perspective_of_Humanoid_Robot_Research_in_the_Americas
https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/eng/FA_Equip_for_Begin_eng_Industrial_Robots.pdf
https://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/e-learning/pdf/eng/FA_Equip_for_Begin_eng_Industrial_Robots.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_robots
https://www.wikiwand.com/en/Digesting_Duck
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[15] WatchTime:  Pierre Jaquet-Droz, Marvel Maker: The Man Behind Today’s Jaquet-Droz 
Watch Brand: https://www.watchtime.com/featured/pierre-jaquet-droz-marvel-
maker-the-man-behind-todays-jaquet-droz-watch-brand/ 

 

https://www.watchtime.com/featured/pierre-jaquet-droz-marvel-maker-the-man-behind-todays-jaquet-droz-watch-brand/
https://www.watchtime.com/featured/pierre-jaquet-droz-marvel-maker-the-man-behind-todays-jaquet-droz-watch-brand/


Kõrgtehnoloogilise tootmise kutseõppe ja professionaalse kooli-
tuse  
multifunktsionaalne uuenduslik tugivõrgustik 
Projekt nr 2018-1-PL01-KA202-050812   

 
 

 
- 20 - 

KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 
 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 b 

2 c 

3 c 

4 a, c, d, e 

 
 

 



 
 
 

 

Kaasaegse tootmise multifunktsionaalne inno-
vatiivne õppe-tugivõrgustik kutseharidusele 

Multifunctional Innovative Learning Assisting 
Network for VET in Advanced Manufacturing 

2018-1-PL01-KA202-050812 

 

 

 
ÕPPETUND NO 2.1.2: ROBOOTIKA ÜLDMÕISTED JA 

DEFINITSIOONID 

MOODUL NO 2.1: SISSEJUHATUS ROBOOTIKASSE 

PLOKK NO 2: AUTOMATISEERIMINE JA ROBOOTIKA 
KAASAEGSES TOOTMISES 

 
   

   

  

  

   

  

Dokumendi viide:  O3 – õppetundide sisu mall 

Dokumendi versioon: Lõplik 

Kuupäev: 01.07.2021 

Jaotus: MILAN konsortsiumi partnerid 

   

 

 
Projekt, mida rahastab Euroopa Ühendus 

Programm „Erasmus+“ – strateegilised partnerlused 

 



Mitmeotstarbeline innovatiivse õppeabi võrgustik 
kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas  
kõrgtehnoloogilises tootmises 
Projekt nr 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
2/23 

 
 
 



Kõrgtehnoloogilise tootmise kutseõppe ja professionaalse 
koolituse  
multifunktsionaalne uuenduslik tugivõrgustik 
Projekt nr 2018-1-PL01-KA202-050812   

 
 

 
- 3 - 

 



Kõrgtehnoloogilise tootmise kutseõppe ja professionaalse 
koolituse  
multifunktsionaalne uuenduslik tugivõrgustik 
Projekt nr 2018-1-PL01-KA202-050812   

 
 

 
- 4 - 

 
 

Sisukord 
 

Jooniste loetelu .......................................................................................................................... 5 
Tabelite loetelu .......................................................................................................................... 5 
ÕPPETUNNI SISSEJUHATUS ........................................................................................................ 6 
ÕPPETUNNI EESMÄRGID ............................................................................................................ 6 
LÜHENDID ................................................................................................................................... 6 
TERMINITE SÕNASTIK ................................................................................................................. 6 
1 MIS ON ROBOOTIKA JA MIS KASU ON TÖÖSTUSLIKUST ROBOTAUTOMAATIKAST ............ 8 
2 INIM- JA ROBOTKÄE TARINDI SARNASUS ........................................................................... 8 
3 TÖÖSTUSROBOTI MÄÄRATLUS ......................................................................................... 11 
4 TÖÖSTUSROBOTI TARIND JA KOMPONENDID .................................................................. 12 

4.1 Mehaaniline tarind – manipulaator ......................................................................................................... 13 
4.2 Tööorgani ja tööriista vahetus ................................................................................................................. 14 

5 KONTROLLER ..................................................................................................................... 15 
5.1 Tööstusroboti juhtimismeetodid ............................................................................................................. 16 

6 PROGRAMMEERIMISPULT ................................................................................................ 17 
7 AJAMID. ............................................................................................................................. 17 
8 ANDURID ........................................................................................................................... 18 
Enesekontrolli küsimused ........................................................................................................ 21 
Viited ........................................................................................................................................ 21 
Küsimused – õiged vastused .................................................................................................... 23 

 



Kõrgtehnoloogilise tootmise kutseõppe ja professionaalse 
koolituse  
multifunktsionaalne uuenduslik tugivõrgustik 
Projekt nr 2018-1-PL01-KA202-050812   

 
 

 
- 5 - 

JOONISTE LOETELU 
 
Joonis 1 Inim- ja robotkäe struktuuri sarnasus 7 

Joonis 2 Kahe robot 8 

Joonis 3 Käe ja roboti tööorgani pöörlevate liigeste komplekt 9 

Joonis 4 Tööstusroboti struktuur 10 

Joonis 5 Tööstusroboti komponendid 11 

Joonis 6 Robot-manipulaator 12 

Joonis 7. roboti lõppefektorid 13 

Joonis 8 Punktide töövahendi muutmine 13 

Joonis 9 Tööstusroboti juhtimise plokidiagramm 14 

Joonis 10. Programmimis ripats 15 

:ŽŽŶŝƐ�ϭϭ͘�:ƁƵĂŶĚƵƌ�ŵŽŶƚĂĂǎŝƚŽŝŵŝŶŐƵƚĞŬƐ�ϭϳ 

Joonis 12 Robotide nägemissüsteem 17 

Joonis 13 Bin korjamise süsteem 18 

 

 

TABELITE LOETELU 
 
Tabel 1 Peamised terminid 5 

 
  



Kõrgtehnoloogilise tootmise kutseõppe ja professionaalse 
koolituse  
multifunktsionaalne uuenduslik tugivõrgustik 
Projekt nr 2018-1-PL01-KA202-050812   

 
 

 
- 6 - 

 

ÕPPETUNNI SISSEJUHATUS 
See õppetund annab osalejatele põhiteadmised tööstusrobotitest ja nende funktsioonidest. 
Osaleja saab teada milline on roboti tarind, mida tähendavad robootika terminid ja mis on 
nende tähendus erinevates rakendustes. 

Praegu on robootika Tööstus 4 üks peamisi suundi. Peaaegu iga professionaalne õppejõud või 
õpetaja on tegelenud robotitega, teab kuidas robot välja näeb ja mida robot teeb. Õppetund 
keskendub roboti ja selle osade professionaalsele selgitamisele. Terminite selgitus: kuidas ro-
bot on määratletud, mis tähendab selliseid termineid nagu õpetamispult, käsi, küünarliigend, 
telgede arv, tööorgan, millised on roboti juhtimise meetodid. Nende mõistete selgitused on 
olulised roboti nõuetekohase tundmise ja rakendamise seisukohast. 
 

ÕPPETUNNI EESMÄRGID 
Selle õppetunni eesmärk on anda põhiteadmised selle kohta, mis on robootika ja millist kasu 
see toob tööstuslikule toomisele, selgitada tööstusroboti sarnasust inimkätega, kuidas töös-
tusrobot on määratletud ISO standardis ja kuidas see on määratletud mõnes riigis. Peamine 
eesmärk on aga isegi robootika valdkonna algajale selgitada, millised on roboti põhiosad ja 
milliseid ülesandeid need täidavad roboti tarindis. Pärast selle õppetunni läbimist mõistab lu-
geja igakülgselt roboti olemust, selle komponente, selle tööpõhimõtet ja kasutamise viise. 

 

LÜHENDID 
 

AI Analoogsisend 

AO Analoogväljund 

CAD Raalprojekteerimine 

PLC Programmeeritav loogikakontroller 
 

TERMINITE SÕNASTIK 
Tabel 1. Põhiterminid 

Nimi Määratlus 

juhtsüsteem Loogikajuhtimise ja toimimisfunktsioonide komplekt, mis või-
maldab jälgida ja juhtida roboti mehaanilist tarindit ning toimida 
robotil koos teiste seadmete ja kasutajatega.  

tööorgan Seade, mis on spetsiaalselt ette nähtud kinnitamiseks mehaani-
lise liidese külge, et robot saaks täita oma ülesannet. Näited: 
haarats, mutrivõti, keevituspüstol, pihustuspüstol 
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Nimi Määratlus 

manipulaator Masin, mille mehhanism koosneb tavaliselt reast üksteise külge 
ühendatud või libisevatest segmentidest, et haarata ja/või liigu-
tada objekte (toorikuid või tööriistu) tavaliselt mitmes vabadu-
sastmes 

õpetamispult juhtsüsteemiga ühendatud käeshoitav seade, millega saab robo-
tit programmeerida või liigutada. 

roboti andur Andur, mida kasutatakse sise- ja välisteabe hankimiseks roboti 
juhtimiseks 

robotkäsi Manipulaatori ühendatud primaartelgedega lülid ja liigutatavad 
liigendid, mis sisaldavad piklikke lülisid, mis liigutavad rannet 

robotranne Randme sekundaartelgedega ühendatud manipulaatori lülide ja 
liigutatavate liigendite komplekt käe ja tööorgani vahel, mis toe-
tab, positsioneerib ja suunab tööorganit 
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ÕPPETUNNI SISU 

Ainekavas (O2) esitatud teemad on nüüd järgnevates peatükkides täielikult lahti kirjutatud. 

 

1 MIS ON ROBOOTIKA JA MIS KASU ON TÖÖSTUSLIKUST ROBOTAUTOMAA-
TIKAST 

Robootika käsitleb robotite, samuti arvutisüsteemide kavandamist, ehitamist, käitamist ja ka-
sutamist nende juhtimise, sensoorse tagasiside ja teabetöötluse aspektist. Neid tehnoloogiaid 
kasutatakse selliste masinate väljatöötamiseks, mis saavad asendada inimest ja imiteerida ini-
mese toiminguid. 

Suurema kiiruse ja lühema tööaja kombinatsioon toob kaasa suurema tootlikkuse ja madala-
mad tegevuskulud. 

Lisaks on tööstusrobotite toimingud õige programmeerimise korral oma olemuselt korrata-
vad. See parandab märkimisväärselt tootmise järjepidevust, tõstes toodete üldkvaliteeti ja vä-
hendades jäätmete hulka. 

Tööstusrobotid tagavad tavaliselt vaatamata suurtele algkuludele suure investeeringutootluse 
(ROI). Tootlikkuse kiire kasv tuleneb tõhususe, järjepidevuse ja väiksemate tegevuskulude 
koosmõjust, mille tulemusena on tööstusrobotid viimase kümne aasta jooksul tootjate seas 
muutunud väga populaarseks. 

Tööstusrobotitel on iseenesest juba palju eeliseid olenemata rakendatavate tööstusrobotite 
tüübist. Niipea kui robot on õigesti programmeeritud ja sobitatud teatud valdkonna ainulaad-
sete vajadustega, ületab see peaaegu alati inimese käsitsi tehtava töö tootlikkuse. 

Tööstusrobotite turg on suur ja kasvab kiiresti. Alustehnoloogia muutub sama kiiresti. Roboo-
tikatööstuse kiirete muutuste tempoga võib olla raske sammu pidada, kuid tööstusrobotite 
aluste ja nende pakutavate eeliste mõistmine on suurepärane algus. 
 

 
 

2 INIM- JA ROBOTKÄE TARINDI SARNASUS 
Robotitel ja inimestel on ühine omadus. Inimestel ja mehaanilistel robotitel, kuigi väga need 
näivad olevat väga erinevad, on tegelikult sarnane lülidest (luudest) ja liigenditest (liigestest) 
koosnev alustarind. 

 
Ühekäelised tööstusrobotid 

Tööstusrobotite põhitoes, millest robotkäed peamiselt koosnevad, on lülide ja liigendite kom-
binatsioon. Selle seostamisel inimkehaga on liigendid kehaosad, mis võivad vabalt painduda 
ja liikuda, näiteks küünar- ja õlaliiges, ning neid liigeseid ühendavad luud vastavad roboti 
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lülidele. Liigendite liigutamise ja jõu ülekandmise põhimõte lülide kaudu on ühine nii inimke-
hal kui ka robotitel (joonis 2.1). 

 
A – Õlg, E – Küünarliiges, W – Ranne 

Joonis 2.1.  Inim- ja robotkäe tarindi sarnasus 

Ühekäelised tööstusrobotid paigaldatakse tavaliselt tootmisliinil kindlasse kohta, et täita 
oma tööülesannet suurel hulgal toodetel. 
 

Kahekäelised robotid. 

Viimastel aastatel on tootjate seas suurenenud vajadus robotiseerida mitmekesisemaid 
tööülesandeid, mis on seotud kõikuva nõudlusega toodete järele ja kasvava vajadusega paind-
likult kohandada väikeseeriaid ja ajakriitilist tootmist (JIT) ning asendada erinevate käeliste 
tegevustega hõivatud inimesi. Selle valdkonna robotite väljatöötamise tulemusena on kaksik-
robotid peaaegu identsed inimkätega (joonis 2.2). 

 
Kahekäeline ja 15-teljeline robot, uskumatult osav ja suure liikumisvabadusega kompaktses 
jalajäljes. Mõlemad käed võivad toimida koostöös, lihtsustades märkimisväärselt töötlust käe 
otsas oleva tööriistaga. Käte suurepärane osavus ja parimad randmete omadused muudavad 
selle peenikese kaksikkäega roboti ideaalseks robotiks, mis sobib koostetöödeks, osade edas-
tamiseks, masina hooldamiseks, pakendamiseks ja muudeks käsitsi tehtavate tööde toimingu-
teks, mida varem said teha ainult inimesed. 
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Kaksikkäega robotid pakuvad tõhusat lähenemist keerukate koostetoimingute automaatseks 
tegemiseks. Kahe käega saab kahekäeline robot inimese taoliselt ühel ajal osavalt juhtida 
koosteosade suhtelist liikumist ja nende vastastoimet. 
 

 
Joonis 2.2. Kaksikrobot 

Õlg 

Roboti esimest või teist telge nimetatakse vahel õlateljeks, kuna see sarnaneb mõnevõrra 
inimese õlaga. Seda kasutatakse sageli humanoidsüsteemide või kaksikkäeliste süsteemide 
kirjeldamisel. 

 
Küünarliigend 

Roboti õlavart ja käsivart ühendav liigend. 
 
Ranne 

Käe ja roboti tööorgani vaheliste pöördliigendite komplekt, mis võimaldab suunata tööorgani 
töödeldavale toorikule. Enamikul juhtudel võivad randmel olla vabadusastmed, mis võimalda-
vad tal pöörata objekti ristvertikaaltasandis (rullimine), pikivertikaaltasandis (kallutamine) ja 
horisontaaltasandis (lengerdamine) (joonis 2.3). 
 

 

RANNE 

KÜÜNARLIIGES 

ÕLG 
KÄSI 



Kõrgtehnoloogilise tootmise kutseõppe ja professionaalse 
koolituse  
multifunktsionaalne uuenduslik tugivõrgustik 
Projekt nr 2018-1-PL01-KA202-050812   

 
 

 
- 11 - 

 
Joonis 2.3. Pöördliigendite komplekt roboti käe ja tööorgani vahel. 

 

Rullimine (Roll) വ randme pööramine ristvertikaaltasandis. 

Kallutamine (Yaw) വ randme pööramine pikivertikaaltasandis. 

Lengerdamine (Pitch) വ randme pööramine horisontaaltasandis. 

 

3 TÖÖSTUSROBOTI MÄÄRATLUS 
 

Kirjanduses tähendab termin tööstusrobot seadet, mis suudab iseseisvalt lahendada erinevaid 
käsitsemisülesandeid. Kuigi tööstusrobot on määratletud standardiga ISO, kasutatakse praegu 
mitmeid muid määratlusi, mida tõlgendatakse erinevalt, kuid nende kõigi olemus on sama. 

 

Vastavalt Jaapani tööstusstandarditele (JIS) on tööstusrobotid määratletud kui „masinad, 
millel on manipuleerimisfunktsioonid või liikumisfunktsioonid, mida juhitakse automaatselt, 
mis on võimelised programmi abil täitma erinevaid ülesandeid ja mida kasutatakse tööstusli-
kel eesmärkidel“. Teisisõnu, tööstusrobotid on määratletud mitte väliskuju, vaid nende funkt-
sionaalsuse järgi. 
 

 
Tööstusrobot on määratletav ka järgmisel viisil: 
 

Tööstusrobot ISO 8373:2012 määratluse järgi 
Automaatselt juhitav, ümberprogrammeeritav mitmeotstarbeline 

manipulaator kolme- või rohkemate telgedega, mis võivad olla 
fikseeritud või liikuvad tööstusautomaatika rakendusteks. 
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ümberprogrammeeritav multifunktsionaalne manipulaator, mis on ette nähtud materjali, 
osade, tööriistade või eriseadmete liigutamiseks erinevate programmeeritud liigutustega eri-
nevate ülesannete täitmiseks (R15.06). Põhikomponendid on järgmised: üks või mitu kätt, mis 
võivad liikuda mitmes erinevas suunas, manipulaator ja arvutipõhine kontroller, mis edastab 
üksikasjalikke liikumisjuhiseid. 

4 TÖÖSTUSROBOTI TARIND JA KOMPONENDID 
 

Tööstusrobot koosneb „manipulaatorist“, mis liigub ja täidab ülesandeid, „kontrollerist“, mis 
käitab ja juhib manipulaatorit, ning „programmeerimispuldist“, mis määrab manipulaatori lii-
kumise (joonis 4.1). 

 

 
   

Joonis 4.1. Tööstusroboti tarind 

Statsionaarse roboti komponendid on järgmised (joonis 4.2). 
x Mehaaniline tarind: 

x manipulaator 

x tööorgan/tööriist 

x Kontroller 

x Programmeerimispult 

x Ajamid 
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x Andurid/nägemissüsteem 
 
 

 
Joonis 4.2. Tööstusroboti komponendid. 

4.1  Mehaaniline tarind – manipulaator 

 

Manipulaator koosneb liigenditest ja ülidest (joonis 4.3): liigendid võimaldavad suhtelist liiku-
mist. Lülid on liigendite vahelised jäigad elemendid.  

Robotmanipulaator koosneb kahest järgmisest sektsioonist: 

kere ja käsi objektide paigutamiseks roboti tööulatuses; randmekoost objektide suunamiseks. 
 

 
Joonis 4.3. Robotmanipulaator 

 

Lülid on staatiline materjal, mis ühendab omavahel käe liigendeid. Nii moodustub kinemaati-
line ahel. Inimkeha lülid on luud. 

Liigendid on manipulaatorsüsteemi osa, mis võimaldab pöörlemist ja/või translatoorset liiku-
mist. 
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Tööstusroboti käed on omavahel ühendatud lülide ja käitatavate liigendite koost, mis moo-
dustab robotmanipulaatori, mis toetab ja/või liigutab rannet ja kätt või tööorganit. Tööstus-
roboti käed võivad olla erineva suuruse ja kujuga. Tööstusroboti käsi on osa, mis positsionee-
rib tööorganit. Robotkäe õlga, küünarliigest ja rannet liigutatakse ning keeratakse, et paigu-
tada tööorgan täpselt õigesse kohta. Iga liigend lisab robotile uue vabadusastme. Kolme vaba-
dusastmega lihtne robot saab liikuda kolmel viisil: üles ja alla, vasakule ja paremale ning edasi 
ja tagasi. Paljud tehaste tööstusrobotid on tänapäeval kuueteljelised. 

Telg: liikumistrajektoor, mida tavaliselt nimetatakse lineaarseks liikumissuunaks mis tahes kol-
mes mõõtmes. Cartesiuse koordinaatsüsteemis kasutatakse teljesuundade tähistamiseks Maa 
suhtes tavaliselt tähti X, Y ja Z. X tähistab maapinnaga paralleelset tasandit või sirget. Y tähis-
tab tasandit või sirget, mis on maapinnaga paralleelne ja risti X-iga. Z tähistab vertikaalset ta-
sandit või sirget, mis on maapinnaga risti. 

Telg, prismaatiline: nimetatakse ka translatoorteljeks. Mehhanismi kahe jäiga elemendi vahe-
line sõlm, mis võimaldab ühel elemendil liikuda teise suhtes lineaarselt ja sellega kontaktis. 

Telg, pööratav: nimetatakse ka pöördteljeks. Mehhanismi kahe jäiga elemendi vaheline sõlm, 
mis võimaldab ühel elemendil teise suhtes pöörelda fikseeritud telje ümber. 
 

4.2 Tööorgani ja tööriista vahetus 

Tööorgan on robotkäe otsa paigutatud seade, mis on ette nähtud keskkonnaga vastastoime 
tagamiseks. Selle seadme täpne olemus sõltub roboti otstarbest. Randmekoost on kinnitatud 
käe otsa, tööorgan on kinnitatud randmekoostu külge. Randmekoostu funktsioon on suunata 
tööorganit ja toimida käena. See osa puutub otseselt kokku materjaliga, mida robot 
manipuleerib. Tööorgan võib olla näiteks haarats, vaakumpump, magnet või keevituspüstol, 
joonis 4.4. Neid on suur hulk, sealhulgas käed objektide tõstmiseks, vaakum(imi)seadmed ning 
keevitamise ja värvimise tööriistad. Robot võib teha väga erinevaid töid, mida võimaldab 
roboti võllide abil tehtava paindliku liikumise ja ülesandepõhiste tööorganite kombineerimine. 
 

 
Joonis 4.4. Roboti tööorganid 

Tööriistavahetus: mõned robotid vahetavad ise tööorganeid ja neid saab programmeerida 
täitma erinevaid ülesandekogumeid. Tööstusrobotite puhul muudab randmele kinnitatud 
seadme vahetus robotid väga paindlikuks ja võimaldab neil teha mitmesuguseid töid. 
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Tööriistavaheti võimaldab robotirakenduste paindlikkust, võimaldades robotil automaatselt 
vahetada oma tööorganeid (nt haaratseid, vaakumtööriistu, pneumaatilisi ja elektrilisi mooto-
reid, keevituspüstoleid jms) (joonis 4.5). Tööriistavaheti koosneb põhiplaadist ja tööriistaplaa-
dist. Roboti käele paigaldatud põhiplaat lukustub tööriistaplaadile pneumaatilise lukustus-
mehhanismiga. Iga tööriistaplaat on ühendatud oma tööorganiga. 

 

 
 

 
 

Joonis 4.5. Tööorgani tööriista vahetus. 

5 KONTROLLER 
 

Üldiselt on roboti kontroller kombinatsioon riistvarast ja tarkvarast, mida kasutatakse ühe või 
mitme roboti programmeerimiseks ja juhtimiseks. Kitsas tähenduses on roboti kontroller ser-
vokontroller, mis on ette nähtud servomootorite juhtimiseks. 

Kontroller on tööstusliku robotkäe „aju“, mis tagab roboti osade koostöö. See töötab arvutina 
ja võimaldab robotit ühendada ka teiste süsteemidega. Robotkäe kontroller käitab koodina 
kirjutatud käskluste komplekti, mida nimetatakse programmiks. Programm sisestatakse õpe-
tamispuldiga. Paljud tänapäeva tööstusroboti käed kasutavad liidest, mis sarnaneb Windowsi 
operatsioonisüsteemiga või on koostatud selle alusel. 

Selle ülesanne on planeerida roboti toiminguid juhtarvuti mällu salvestatud teabe ja anduritelt 
saadud teabe põhjal ning teha otsuseid seoses sooritatavate toimingutega. Tööstusliku roboti 
juhtimise plokkskeemi on kujutatud joonisel 5.1. 

See sisaldab kõiki positsioneerimise juhtfunktsioone ja pakub võimalust välisseadmete ühel 
ajal juhtimiseks. Roboti juhtimine toimub mikroprotsessorsüsteemiga, mis töötab multite-
gumtöömeetodi alusel. Samal ajal on võimalik käitada mitut järjestikust juhtimisprotsessi. Juh-
timise sisend- ja väljundtasemed esinevad kas tööstussiinidena või eraldi sisendite ja väljundi-
tena. Jadaliidest saab konfigureerida ja seda saab kasutada ka selliste programmeeritavate 
seadmete või nutiseadmete ühendamiseks nagu vöötkoodilugerid, pilditöötlussüsteemid jne. 

Roboti juhtsüsteemid on ehitatud protsessoriga arvuti baasil ja on varustatud CD-ROMi ket-
taajamiga. Kõvaketast kasutatakse välise mäluseadmena, millele on salvestatud operatsiooni-
süsteem ja reaalajamoodul (töötamiseks reaalajas). Juhtsüsteemi saab varustada 
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multifunktsionaalse kaardiga, mis moodustab liidese programmeerimisseadme, arvuti ja turva-
loogika vahel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joonis 5.1. Tööstusroboti juhtimise plokkskeem 

Juhtsüsteem võimaldab järgmisi toiminguid: 

x programmide koostamine, redigeerimine ja salvestamine; 

x süsteemi diagnostika. 

x töö jälgimine; 

x servomooduli juhtimine; 

x side välismoodulitega. 
 
 

5.1 Tööstusroboti juhtimismeetodid 

 

Piiratud järjestuse juhtimine: noppimise ja paigutamise toimingud, mille puhul kasutatakse 
asendite seadmiseks mehaanilisi tõkkeid. 

Taasesitus punktide vahelise juhtimisega: töötsükli salvestamine punktide jadana, seejärel 
programmi täitmisel jada taasesitamine. 

Taasesitus liikumisjärjestuse pideva juhtimisega: suurem mälumaht ja/või interpoleerimis-
võime liikumisjärjestuse pidevaks sooritamiseks (lisaks punktidele). 

Nutikas juhtimine: sooritab toiminguid, mis näivad nutikad, nt reageerib anduri sisenditele, 
teeb otsuseid, suhtleb inimestega. Enamik roboteid ei ole tehisintellektid. Kuni viimase ajani 
on kõik tööstusrobotid olnud programmeeritavad ainult korduvate liikumisjadade sooritami-
seks, mis, nagu käsitlesime eespool, ei vaja tehisintellekti. Ilma tehisintellektita robotite funkt-
sionaalsus on siiski üsna piiratud. 
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6 PROGRAMMEERIMISPULT 
 

Juhtimissüsteemiga ühendatud käeshoitav sisendseade, millega saab robotit programmeerida 
või liigutada. (ISO 8373) See võimaldab inimoperaatoril seista kõige soodsamas asendis, et 
jälgida, juhtida ja salvestada roboti mällu soovitud liigutusi (joonis 10). 

Roboti ja/või manipulaatorsüsteemi asukoha ja orientatsiooni kaardistamine ja salvestamine, 
kui robotit liigutatakse käsitsi sammhaaval lähteseisundist tööteekonna lõppseisundisse. Iga 
kriitilise osa (liigendid, roboti alus jne) asukoht ja suund registreeritakse ja salvestatakse and-
mebaasi igas ettenähtud asendis, mida robot läbib teel oma lõppeesmärgi poole. Siis võib ro-
bot korrata teekonda ise, järgides andmebaasi salvestatud rada. Juhtimissüsteemiga ühenda-
tud käeshoitav sisendseade, millega saab robotit programmeerida või liigutada. (ISO 8373) See 
võimaldab inimoperaatoril seista kõige soodsamas asendis, et jälgida, juhtida ja salvestada ro-
boti mällu soovitud liigutusi (joonis 6.1). 

Roboti ja/või manipulaatorsüsteemi asukoha ja orientatsiooni kaardistamine ja salvestamine, 
kui robotit liigutatakse käsitsi sammhaaval lähteseisundist tööteekonna lõppseisundisse. Iga 
kriitilise osa (liigendid, roboti alus jne) asukoht ja suund registreeritakse ja salvestatakse and-
mebaasi igas ettenähtud asendis, mida robot läbib teel oma lõppeesmärgi poole. Siis võib ro-
bot korrata teekonda ise, järgides andmebaasi salvestatud rada. 
 

 
Joonis 6.1. Programmeerimispult 

 

7 AJAMID. 
 

Ajam on masin või mootor, mis viib lülid ettenähtud asenditesse. Lülid on liigendite vahelised 
elemendid. Tööstuslikud robotkäed kasutavad tavaliselt ühte järgmist tüüpi ajamitest: hüd-
rauliline, elektriline või pneumaatiline ajam. Hüdraulilised ajamisüsteemid annavad robotile 
suure kiiruse ja tugevuse. Elektrisüsteem tagab robotile väiksema kiiruse ja tugevuse. Pneu-
maatilisi ajamisüsteeme kasutatakse väiksematel robotitel, millel on vähem liikumistelgi. Aja-
mite kulumist tuleb perioodiliselt kontrollida ja neid vajaduse korral välja vahetada. 



Kõrgtehnoloogilise tootmise kutseõppe ja professionaalse 
koolituse  
multifunktsionaalne uuenduslik tugivõrgustik 
Projekt nr 2018-1-PL01-KA202-050812   

 
 

 
- 18 - 

Roboti ajam muundab haaratsitele ülekantud jõu kineetiliseks energiaks, mida kasutatakse 
roboti liigutamiseks. Ajamisüsteemide põhitüübid on (1) elektrilised, (2) pneumaatilised ja (3) 
hüdraulilised ajamid [14:31]. 

 

Elektrilised ajamisüsteemid. Elektromehaanilised ajamisüsteemid on tänapäeva tööstusrobo-
tites esindatud kõige enam. Need süsteemid on servomootorid, samm-mootorid ja im-
pulssmootorid. Need mootorid muundavad elektrienergia roboti käitamise mehaaniliseks 
energiaks [2:72]. 

 

Pneumaatilised ajamisüsteemid. Pneumaatilised ajamisüsteemid esinevad tänapäeva roboti-
test umbes 30 protsendil. Need süsteemid kasutavad robotite käitamiseks suruõhku. Kuna töö-
kojad on tavaliselt varustatud suruõhuliinidega, on pneumaatilise ajamiga robotid väga popu-
laarsed. Kahjuks ei võimalda see süsteem hõlpsalt juhtida ei kiirust ega asukohta, mis on roboti 
iga eduka rakendamise jaoks hädavajalikud. 

 

Hüdraulilised ajamisüsteemid. Hüdrosilindrid ja -mootorid on kompaktsed, võimaldavad ra-
kendada suurt jõudu, tagavad suure jõudluse ja täpse juhtimise. Hüdrauliline ajam muundab 
kõrgsurve hüdrovedeliku jõu võlli mehaaniliseks pöörlemiseks või lineaarliikumiseks. Kõrgsurve 
hüdrovedeliku toime kulutõhus lühikäigu sirgjoonelisel positsioneerimisel, mis nõuab suure jõu 
rakendamist, juhitud kiirendust ja liikumise kordamist. Ükski teine ajamisüsteem ei ole nii suure 
energiatihedusega ja ükski teine ajam ei ole nii ohutu ja vastupidav rasketes keskkonnatingi-
mustes. 

8 ANDURID 
 

Andurid võimaldavad tööstuslikul robotkäel saada tagasisidet oma keskkonna kohta. Need 
võivad anda robotile piiratud nägemis- ja helitaju. Andur kogub teavet ja saadab selle elekt-
rooniliselt juhitavale robotile. Nende andurite üks kasutusviis on hoida kahte tihedalt koos 
töötavat robotit üksteise vastu põrkamast. Andurid võivad aidata tööorganitel ka kohaneda 
osade vaheliste erinevustega. Nägemisandurid võimaldavad noppimise ja paigutamise robotil 
eristada nopitavaid ja eiratavaid üksusi. 

Koosterobotid on varustatud jõuanduriga (joonis 8.1). Osade paigaldamine ja sisestamine: ro-
bot saab jõuanduri abil masinaosasid täpselt paigaldada ja sisestada. Robot saab lisaks osade 
lihtsale sisestamisele sisestada faasitud osi pärast faaside sobitamist. 
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Joonis 8.1. Jõuandur koostetoiminguteks 

  

Silmad-käes süsteem. Roboti nägemissüsteem, kus kaamera on paigaldatud roboti haaratsile 
või selle lähedale (joonis 8.2). See paigutus hõlbustab objekti asukoha ja suuna väljaarvutamist 
ning välistab staatilise rippkaamera kasutamise ajal tekkivaid pimeda tsooni probleeme. 

 
Joonis 8.2. Roboti nägemissüsteem 

Tüüpiline silmad-käes süsteemi rakendus on ette nähtud tööstusrobotitele kiireks juhuslikult 
paigutatud objektide noppimiseks mahutist – kastist noppimise süsteemi (Bin Picking system), 
mis on masina kolmemõõtmeline nägemissüsteem objekti tuvastamiseks ja edasiseks roboti 
teekonna planeerimiseks, mis võimaldab robotil noppida objekti kokkupõrgeteta ja paigutada 
etteantud suunaga, on kujutatud joonisel 8.3. 
 



Kõrgtehnoloogilise tootmise kutseõppe ja professionaalse 
koolituse  
multifunktsionaalne uuenduslik tugivõrgustik 
Projekt nr 2018-1-PL01-KA202-050812   

 
 

 
- 20 - 

 
Joonis 8.3. Kastist noppimise süsteem 
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ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 
 

1. Tööstusrobot on määratletud järgmiselt: 
a. Masin, mis suudab kõike teha 
b. Automaatseade, mis on ette nähtud lihtsate ja korduvate käitlemistsüklite 

tegemiseks suure intelligentsusega 
c. Automaatselt juhitav, ümberprogrammeeritav mitmeotstarbeline 

manipulaator, mida saab programmeerida kolmes või enamas teljes ja mida 
saab kas paigal või mobiilselt kasutada tööstusautomaatika rakendustes 

d. Mistahes seade, mis on võimeline liikuma 
 

2. Tööstusroboti põhistruktuur on (valige üks või mitu): 
a. Manipulaator 
b. Kraana 
c. Õpetamispult 
d. Antenn 
e. Vastutav töötaja 

 
3. Robotil on andurid: 

a. Andurid puuduvad, töötab automaatselt 
b. Ainult lülide liikumise jälgimiseks, nn sisemised andurid tee mõõtmiseks 
c. Töökoha valgustuse seireks ja ebapiisava valgustuse korral lülitab robot välja 
d. Sellel on sisemised andurid, mis mõõdavad lülide liikumist ja muid 

parameetreid, nt reduktori temperatuuri, ning ka välised andureid, mis 
hõlmavad peamiselt visuaalseid süsteeme. 

 
4. „Bin Picking” süsteem tähendab, et: 

a. Robot on varustatud helisignaaliga 
b. Robotil on süsteem liikumise ebatäpsuse jälgimiseks 
c. Robot on varustatud objekti äratundmise visuaalse süsteemiga, millel on 

võimalik objekti eemaldamiseks trajektoori planeerimine 
d. Robot ei vaja programmeerimisüksust nimega „Teach Pendant” 
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KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 
 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 c 

2 a, c, e 

3 d 

4 c 
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ÕPPETUNNI SISSEJUHATUS 
Robootika õigeks mõistmiseks ja kasutamiseks on vaja tunda roboti põhifunktsioone ja 
parameetreid. Iga tootja iseloomustab oma robotit kinemaatika, liikumisulatuse, 
liikumiskiiruse, kasuliku koormuse ja täpsusega. 

 

ÕPPETUNNI EESMÄRGID 
Õppetunnis antakse ülevaate põhifunktsioonidest, mille põhjal saate valida konkreetsete ra-
kenduste jaoks sobiva roboti. Eesmärk on anda teile teadmised roboti põhiomaduste, nende 
tähenduse ja olulisuse kohta, mille põhjal saate optimeerida roboti valikut ja tootmistöökoha 
ehitust. 

 

LÜHENDID 
 
AI Analoogsisend 

AO Analoogväljund 

CAD Raalprojekteerimine 

PLC Programmeeritav loogikakontroller 

 

TERMINITE SÕNASTIK 
Tabel 0.1 Põhiterminid 

Nimi Määratlus 
silindriline liigend Kahe lüli vaheline sõlm, mis võimaldab ühte liigutada teise suh-

tes translatoorselt ja pöörata ümber translatoorse telje. 

vabadusaste, DOF Üks muutujatest (maksimaalselt on neid kuus), mis on vajalik 
keha liikumise määramiseks ruumis. Märkus: võimalike telge-
dega segaduste vältimiseks on roboti liikumise kirjeldamisel 
soovitatav mitte kasutada terminit „vabadusaste“. 

otsene kinemaatika Mehaanilise lüli kahe osa koordinaatsüsteemide vahelise seose 
matemaatiline määratlus selle lüli ühisväärtuste põhjal. Mär-
kus: manipulaatori korral määratakse tavaliselt tööriista koor-
dinaatsüsteemi ja baaskoordinaatsüsteemi seos. 
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Nimi Määratlus 
pöördkinemaatika Mehaanilise lüli ühisväärtuste matemaatiline määramine, mis 

põhineb lüli kahe osa koordinaatsüsteemide seosel. Märkus: 
manipulaatori korral kasutatakse ühisväärtuste määramisel ta-
valiselt tööriista koordinaatsüsteemi ja baaskoordinaatsüs-
teemi seost.  

koormusjõud ja/või 
pöördemoment 

Mehaanilisel liidesel või mobiilsel platvormil, mida saab raken-
dada liikumise eri suundades etteantud kiiruse ja kiirenduse 
korral. Märkus: koormus on massi, inertsimomendi ning roboti 
toetatavate staatiliste ja dünaamiliste jõudude funktsioon 

koguruum Ruum, kus saavad tootja määratletud ulatuses liikuda roboti lii-
kuvad osad, pluss ruum, mille piires võib liikuda tööorgan ja 
toorik. Märkus: mobiilsete platvormide puhul võib seda ruumi 
pidada maksimaalseks ruumalaks, mida robot võib liikumisel 
teoreetiliselt hõivata 

poos Asendi ja suuna kombinatsioon ruumis. Märkus 1: manipulaa-
tori poos tähendab tavaliselt tööorgani või mehaanilise liidese 
asendit ja suunda. Märkus 2: mobiiliroboti poos võib sisaldada 
mobiilplatvormi ja kõigi mobiilplatvormile kinnitatud manipu-
laatorite pooside komplekti globaalse koordinaatsüsteemi suh-
tes 

poosi täpsus, ühe-
suunaline 

Poosivahe käsupoosi ja keskmise poosi vahel käsupoosile lähe-
nemisel samast suunast. 

prismaatiline liigend Kahe lüli vaheline libistusliigend, mis võimaldab ühe lüli li-
neaarset liikumist teise suhtes; pöörliigend വ pöördliigendsõlm, 
mis ühendab kahte lüli, mis võimaldab ühel lülil pöörelda teise 
suhtes ümber fikseeritud telje. 

tööruum Ruum, mida hõivab randme võrdluspunkt ja mida suurendab 
randme iga liigendi pöördliikumise või kulgliikumise ulatus. 
Märkus: tööruum on väiksem kui koguruum, mille ulatuses saa-
vad liikuda manipulaatori kõik liikuvad osad. 
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ÕPPETUNNI SISU 
Ainekavas (O2) esitatud teemad on nüüd alljärgnevates peatükkides täielikult lahti kirjutatud. 

 

1 TÖÖSTUSROBOTI FUNKTSIOON JA PARAMEETRID 
 

Roboti peamised funktsioonid on järgmised: 

x Käsitsemisvõime, st võime haarata, edastada, suunata ja asetada objekte, sealhulgas 
nende tehnoloogilisi tööriistu. 

x Paindlikkus, st, et robot ei täida ainult ühte eesmärki, vaid seda saab kasutada ka 
muudel eesmärkidel erinevates keskkonnatingimustes ja rakenduskeskkonna iteratiiv-
setes seostes, järgides programmi ning muutusi tööorganis või tööriistas. 

x Taju ehk võime tajuda töö- ja käitamiskeskkonda sise- ja välisandurite abil, mida kasu-
tatakse sihtprogrammi funktsioonide haldamiseks. 

x Autonoomsus ehk võime täita vajalikku ülesannete jada iseseisvalt etteantud prog-
rammi järgi või koos teatud tasemel otsuste langetamisega, mis on seotud ülesande 
täitmise protseduuri valimisega. 

x Terviklikkus ehk tarkvara ja riistvara võime keskenduda funktsionaalsetele rühmadele 
ja peamistele alamsüsteemidele (ja juhtalamsüsteemile), võimaluse korral robotjaama 
ühel kompaktsel üksusel. 

 
Tööstusliku robootika ja automaatika juurutamisel oma ettevõttes tuleb roboti võimalusi 
mõista ja valida roboti toimimiseks sobiv robotitüüp. Tööstusroboti eesmärk on korrata toi-
minguid „kiiresti ja tõhusalt liikuvate geneeriliste tööriistadega, mis sobivad konkreetse üle-
sande täitmiseks ja selle ülesande täitmise asukohta“. Näiteks kaarkeevituse korral, kui keevi-
tusseadmele edastatakse juhiseid, peab roboti (manipulaatori) otsa kinnitatud keevituspõleti 
(tööriist) liikuma keevituskohta kiiresti ja täpselt keevitustöö algasendist kuni lõppasendini. 

Käsitsemist hõlmava töö korral antakse objektide noppimisel roboti otsa (manipulaatori) külge 
kinnitatud tööriistale juhised liikumiseks kohta, kus asuvad teisaldatavad objektid, nende nop-
pimiseks ja nende viimiseks etteantud kohta, kus tööriist vabastab need kiiresti ja täpselt. 

Selleks peavad tööstusrobotil olema liikumise põhivõimed, mis tagavad kiire liikumise ja samuti 
täpsuse, et robot peatuks täpselt nõutavas asendis, ja tagavad roboti kõrvalekalleteta liikumise 
tööala kogu ulatuses. 

Robotitootjad määravad roboti standardomadused ja nende parameetrid joonise 1.1 kohaselt: 
tüüp, mudel, lühikirjeldus, roboti pilt ja põhilised tehnilised andmed. 

 

  

   KR 20 
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Tööstusrobot KR 20 on ette nähtud kergete koormuste jaoks ning seda iseloomustab 
erinevates tööstussektorites rakendamisel mitmekülgsus ja paindlikkus; robot tagab 
ettenähtud ruumi, ulatuse, koormustaluvuse, kiiruse ja energiakulu, sellel on opti-
maalne juurdepääsuvõime kitsastesse kohtadesse tänu oma sekkumiskontuuride ma-
dalale tasemele ja peenehitusega randmele. Tõhus maksimaalse täpsuse ja lühikeste 
töötsüklite korral. Paigaldatav põrandale. 
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Joonis 1.1. Tüüp, mudel, lühikirjeldus. 

 
 

2 TÖÖSTUSROBOTI PÕHIPARAMEETRID 
 
Tööstusroboti põhiparameetrid on alljärgnevad. 
 

2.1 Telgede arv 
 

Tasandi mis tahes punkti jõudmiseks on vaja kahte telge; ruumi mis tahes punkti jõudmiseks 
on vaja kolme telge. Käe otsa (st randme) suuna täielikuks juhtimiseks on vaja veel kolme telge 
(lengerdamiseks, kallutamiseks ja rullimiseks). 

Mistahes asukohta jõudmiseks on vaja vähemalt kolme vabadusastet. Joonise 2.1 kohaselt on 
need translatoorsed ortogonaalse koordinaatsüsteemi suundades X, Y, Z. 

 

 
Joonis 2.1. Asukoha muutumine ruumis. 

Nagu on kujutatud joonisel 2.2, on haaratud eseme või tööorgani suuna muutmiseks vajalikud 
veel 3 sõltumatute telgedega seotud pöördliikumise vabadusastet. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yaw%2C_pitch%2C_and_roll
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Joonis 2.2. Asukoha muutumine ruumis. 

Neid liikumisi rakendatakse roboti randmele, et tagada käe otsa suurem paindlikkus. Nende 
nimed pärinevad lennundusest: kallutamine, lengerdamine ja rullimine. Termin „rullimine“ tä-
hendab pöörlemist ümber Z-telje, termin „kallutamine“ tähendab pöörlemist ümber X-telje ja 
termin „lengerdamine“ tähendab pöörlemist ümber Y-telje. 

Käe ja roboti tööorgani vaheline pöörlevate liigendite komplekt, mis võimaldab suunata tööor-
ganit toorikule. Enamikul juhtudel on randmel vabadusastmed, mis võimaldavad tal haarata 
rullitud, kallutatud ja lengerdatud asendis objekti (joonis 2.2). 

 

2.2 Tööstusroboti kinemaatika 
 

Kinemaatika tegeleb üldiselt mehhanismi liikumise geomeetria analüütilise uurimisega: 

x fikseeritud taustkoordinaatsüsteemi suhtes, 

x arvestamata liikumist tekitavaid jõude või momente 

Manipulaatori mehaanikat saab esitada jäikade pöörlevate või prismaatiliste liigenditega 
ühendatud kehade (lülide) kinemaatilise ahelana (joonis 2.3). Jäikade elementide ja liigendite 
tegelik paigutus robotis määrab roboti võimalikud liikumised. Lõppliikumine moodustub kõigi 
lülide eelnevate suhtes elementaarliikumiste resultandina. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robot_kinematics
https://en.wikipedia.org/wiki/Joint
https://en.wikipedia.org/wiki/Joint
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Joonis 2.3. Pöörlevad ja prismaatilised liigendid. 

 

Manipulaatori robootikal on kaks järgmist kinemaatilist ülesannet (joonis 2.4). 
Ettepoole otsene kinemaatika. Robotkäe liigendsuhted (pöörd- ja kulgliikumised (translatoor-
sed liikumised)) on ette antud. Ülesanne: milline on tööorgani suund ja asend? 
Pöördkinemaatika. Tööorgani soovitud asukoht ja suund on ette antud. Ülesanne: millised on 
liigendite pöörded ja suunad nende saavutamiseks? 

 

 
Joonis 2.4. Otsese ja pöördkinemaatika vaheline seos 

 
Tööorgani konfiguratsiooni otsese kinemaatika kirjeldus (asend ja orientatsioon (liigendi koor-
dinaatide funktsioonina, joonis 2.5). 
Liigendinurkade pöördkinemaatika kirjeldus funktsioonina tööorgani konfiguratsioonist (joo-
nis 2.6). 
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Joonis 2.5. Ettepoole suunatud kinemaatika      Joonis 2.6.  Pöördkinemaatika 

 
  

2.3 Vabadusastmed 
Robotkätt iseloomustab selle vabadusastmete arv. Roboti vabadusastme arv on määratud sõl-
tumatute liigendimuutujate arvuga, mis on vajalikud roboti kõigi lülide asukoha määramiseks 
ruumis. See on tavaliselt sama mis telgede arv. 

Manipulaatorite jadasüsteemid on tööorgani paigutamiseks tavaliselt ehitatud kuue vabadu-
sastmega, kolm kulgliikumise ja kolm pöördliikumise vabadusastet. See tagab otsese seose 
täituri asendite ja manipulaatori konfiguratsiooni vahel, mis on määratud selle otsese ja 
pöördkinemaatikaga. 

 
 

2.4 Ulatus 
 
Roboti tööulatus on kaugus roboti keskmest kuni täielikult väljasirutatud robotkäe otsani. 
Nagu nimigi ütleb, on roboti „ulatus“ kaugus, kuhu ulatub täielikult välja sirutatud robotkäsi. 
Teisisõnu määrab see roboti tööruumi piirid. 

Ulatuse määravad roboti erinevad füüsikalised tegurid, sealhulgas järgmised: 

x Roboti lülide pikkus. 

x Roboti üldsuurus. 

Liigendite liikumisvahemik (väikese liikumisvahemikuga liigenditel võib olla väike ulatus isegi 
siis kui robot ise on suur). 

 

2.5 Kiirus 
Kui kiiresti jõuab robot liigutada oma käe otsa. Selle määrab kõigi telgede nurk- ja lineaarkii-
ruse resultantkiirus, st käeotsa kiirus kõigi telgede liikumisel.  

See on määratud robotkäe otsa maksimaalse kiirusega. Seda mõõdetakse ühikutes meeter 
sekundis või radiaan sekundis (rad/s). See suurus on eri tööstusrobotite puhul erinev ja sõltub 
roboti tööruumi kujust ja suurusest, samuti roboti kinemaatika tüübist (ja roboti dünaamilis-
test mõjudest) või tööorgani koormusest. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Degrees_of_freedom_(mechanics)
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Lineaarliigendite korral on otspunkti liikumiskiirus sama mis mootoril (lineaarsel elektrimoo-
toril, pneumo- või hüdrosilindril). Käe lineaarkiirus ühikutes [m/s] on järgmine: 

i
dnv

.1000.60
.. S

     [m/s],               [2] 

 
kus 
n വ mootori kiirus; 
d വ hammasratta läbimõõt; 
i വ ülekandearv. 
 
Pöördliigendite korral moodustab lõpp-punkti kiiruse käe nurkkiirus ʘ [rad/s], mootori pöör-
lemiskiirus ʘm ja selle ülekandeaste i (ülekandearv). 

i
mZZ    [rad/s],         [3] 

 

60
..2 n

m
SZ   [rad/s],         [4] 

kus 
n വ mootori kiirus. 
 
Seda väärtust näidatakse sageli kui kõige ohutumat kiirust. Mõned tööstusrobotid võimalda-
vad kasutada maksimaalset (nominaalset, 100%) kiirust, kuid on vaja arvestada keskkonna 
ohutusega. Tüüpilised kiirused on vahemikus 1 kuni 20 meetrit sekundis või 300 kraadi sekun-
dis. Robotkäe liikumiskiirust asendist P1 asendisse P2 on kujutatud joonisel 2.7. 

 
Joonis 2.7. Üheteljelise robotkäe liikumiskiiruse muutumine 
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2.6 Kiirendus 
Kiirendus on määratud telje kiirendusega. Kuna see on piirav tegur, ei pruugi robot liikumisel 
lähedale või keerukal teekonnal, mis nõuab sagedast suunamuutust, saavutada etteantud 
maksimaalset kiirust. 

 

2.7 Tööruum 
 
Tööstusroboti tööruumi võib määratleda kui käeotsa liikumise kõigi lõppasendite kogumit, st 
piirasendite kogumit, kuhu robotkäsi jõuab robotitelgede äärmistes asendites. See määra-
takse ruumalana, kuhu mahub robotkäe otsa või selle külge kinnitatud tööorgani (haaratsi, 
tööriista jne) maksimaalne ulatus. 

Roboti tööruumi äärtes ei ole tavaliselt võimalik muuta tööorgani orientatsiooni. Täituril on 
sageli keeruline pääseda tööruumi äärtes asuva käsitsetava objektini. 

Tööruum on roboti ülesande kavandamisel oluline parameeter. Kõik roboti liikumised peavad 
jääma tööruumi piiridesse (vt joonist 2.8). Seda loetakse õige roboti valimisel üheks olulise-
maks omaduseks. 

Tööruumi valik sõltub tööoperatsioonide laadist, millest lähtudes on projekteeritud robotis 
rakendatav kinemaatiline tarind. Jadakinemaatikaga tarindite korral teostavad need tüüpili-
selt liikumisi üksteisest sõltumatult. Resultantliikumine koosneb nende kinemaatiliste paaride 
sooritatud liikumiste teatud järjestusest. 
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Joonis 2.8. RRRവroboti tööruum. 

2.8 Roboti kandevõime 
 
Kandevõime (efektiivne koormus) on määratletud kui roboti otsaliikme kantava käsitsetava 
objekti maksimaalne raskus, mille korral on siiski veel tagatud dünaamiliste parameetrite ni-
miväärtused ja liikumise täpsus. Kriitiline olukord tekib siis, kui roboti käed on täielikult koor-
musest vabastatud. Kandevõime on vahemikus 0,5 kg kuni 2000 kg; on võimalik, et teatud 
tingimustel ületab see tööstusroboti maksimaalset kandevõimet, kuid robot suudab endiselt 
korralikult töötada. 

 
Kui roboti kiirendust järsult suurendada, väheneb selle kandevõime. Seda mõjutavad roboti 
kinemaatika, ajam ja roboti tööorgani võime kindlalt kinni haarata käsitsetavast objektist; pi-
dage meeles, et kasuliku kogukoormuse hulka arvestatakse ainult tööorgani raskus. Kande-
võime hindamisel lähtutakse staatilisest ja dünaamilisest mõjust. 

 
Staatiline mõju 
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x Robotkäele ja teistele roboti tugiosadele raskusjõust tekitatud deformatsioonid. 

x Ülekandemehhanismidel, hammasratastel ja ratastel on lõtkud, mis põhjustavad po-
sitsioneerimisvigu. 

x Termilised mõjud (mis on põhjustatud nt roboti toimimisest) põhjustavad roboti käe 
mõõtmete muutusi. 

Dünaamiline mõju 
x Peamised mõjud on kiirendusest tingitud mõjud. Inertsjõud põhjustavad roboti üksi-

kute osade tarindi deformatsioone. Tavaliselt toimub see suurtel kiirustel. Seda mõju 
tuleb roboti projekteerimisel hoolikalt uurida. 

 
Dünaamiliste parameetrite tagamine suurte koormuste korral on seotud ajami mõõtmetega 
(mootori võimsusega, ülekandemehhanismide piirmomentidega jne), samas kui täpsuse taga-
mine on seotud tarindi jäikusega. 

 

2.9 Haardejõud 
Haardejõud on jõud, mida tööorgan rakendab objektile, et seda hoida roboti liikumise ajal. 
Haardejõud ei ole sama mis kandevõime. Mõelge tennisemängija või kaljuronija haarde tuge-
vusele. Kuigi inimene saab kasutada oma kätt maksimaalse raskuse (kasuliku koormuse) tõst-
miseks, mängib tema valitud toimingu edukuses olulist rolli ka haardetugevus. Niisiis, arves-
tada tuleb mitte ainult tööorgani kandevõime või tugevususega, vaid ka tööorgani objektide 
hoidmiskindlusega. 

 

2.10 Täpsus 
Tööstusrobotis on palju metroloogiat või mõõdetavaid omadusi, mis mõjutavad otseselt ro-
boti ülesannete täitmise tõhusust. Peamised mõõdetavad omadused on korratavus ja täpsus.  

Täpsus 

– kui lähedale jõuab robot etteantud asendile. Kui mõõdetakse roboti absoluutset asendit ja 
võrreldakse seda etteantud asendiga, mõõdetakse täpsust hälbega. Täpsus võib varieeruda 
olenevalt roboti kiirusest, asendist tööruumis ja koormusest. 

 

2.11 Korratavus 

 
See on määratud sellega, kui hästi robot naaseb programmeeritud asendisse. See ei ole sama 
mis täpsus. Võib juhtuda, et kui on antud käsk minna teatud asendisse X-Y-Z, jääb robot sellest 
asendist 1 mm kaugusele. See on määratud roboti täpsusega, mida saab parandada kalibree-
rimisega. Aga kui see asend on salvestatud kontrolleri mällu ja iga kord jõuab robot asendisse, 
mis on salvestatud asendist kuni 0,1 mm kaugusel, siis on korratavus 0,1 mm piires. 

Täpsuse ja korratavuse vaheline seos (joonis 2.9). 

https://blog.robotiq.com/bid/69524/Robotic-End-Effectors-Payload-vs-Grip-Force
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Joonis 2.9. Roboti täpsuse ja korratavuse vaheline seos. 

 
 

2.12 Tööstusroboti täpsuse kriteeriumid ja vigade allikad 
 
Täpsus ja korratavus on erinevad mõõdud. Korratavus on roboti puhul tavaliselt kõige olulisem 
kriteerium ja sarnaneb mõõtmisel mõistega „lahutusvõime“. Standardis ISO 9283 on sätesta-
tud meetod, mille abil saab mõõta nii täpsust kui ka korratavust. Tavaliselt saadetakse robot 
etteantud asendisse mitu korda ja iga kord, pärast nelja muu asendi külastamist, mõõdetakse 
asendi viga. Seejärel arvutatakse korratavus nende vigade standardhälbe määramisega kõigis 
kolmes mõõtmes. Tüüpiline robot võib muidugi teha asendivigu, mis on standardhälbest suu-
remad ja need võivad põhjustada kasutamisel probleeme. Lisaks on korratavus tööruumi eri-
nevates osades erinev ning sõltub ka kiirusest ja koormusest. Standardis ISO 9283 on kehtes-
tatud, et täpsust ja korratavust tuleb mõõta maksimaalsel kiirusel ja maksimaalsel koormusel. 
Kuid selle tulemusel saadakse kehvad väärtused, samas kui robot võib olla väiksemate koor-
muste ja kiiruste juures palju täpsem ja parema korratavusega. Korratavus tööstuslikus prot-
sessis sõltub ka tööorgani, näiteks haaratsi, täpsusest ja isegi „sõrmede“, mis sobitavad haa-
ratsit haaratava objektiga, ehitusest.  

Geomeetriliselt võib roboti antud asendi asukohatäpsust määratleda kui kaugust soovitud 
asendi ja tsentroidasendi vahel (tsentroid on kõigi punktide kese kõigis koordinaatsuundades), 
mis saavutatakse tegelikult pärast tööorgani korduvat liikumist algselt soovitud asendisse. Ma-
temaatiliselt on absoluutne täpsus Cartesiuse kõigi kolme koordinaadi x, y, z asukohavigade 
kombinatsioon. Viimaks võib roboti antud tööruumi asukohatäpsust kirjeldada maksimaalse 
kombineeritud veana mitmes asendis, mis on ühtlaselt jaotatud konkreetses tööruumis või 
võrdlusraamis. 

Korratavust võib määratleda kui roboti tööorgani liikumise, mida korratakse samadel tingi-
mustel mitu korda, lõppasendite lähedust samale ettenähtud lõppasendile. Geomeetriliselt 
saab asendi korratavust määratleda väikseima kerana (või selle raadiusena), mis hõlmab sama 
etteantud lõppasendi korral kõiki saavutatud lõppasendeid. Üksikasju täpsuse ja korratavuse 

https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation
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arvutamise kohta leiab huvitatud lugeja standardist ISO: Rahvusvaheline Standardiorganisat-
sioon: Manipuleerivad tööstusrobotid – Jõudluskriteeriumid ja seotud katsemeetodid, NF EN 
ISO9283. 

Robotisüsteemi lõpptäpsus oleneb selle mehaanilisest täpsusest, arvuti juhtalgoritmist ja süs-
teemi lahutusvõimest. Mehaaniline täpsus oleneb peamiselt manipulaatori liigendite lõtku-
dest ja lülide paindest. Lõtkud on ülekandemehhanismidel, juhtkruvidel ja hüdroajamitel. Lüli 
minimaalne paine on lüli peamine projekteerimisnõue, kuna lüli mistahes paine, mis on tingi-
tud roboti otsa koormusest, põhjustab asendivigu. Lülide jäikuse suurendamine ei tohiks siiski 
toimuda nende massi olulise suurendamisega. Suurem mass põhjustab robotkäe liikumise vii-
vitusi. Juhtalgoritmid võivad põhjustada asendivigu ümardusvigade tõttu arvutis. 

Täpsust mõjutavad ka välised tegurid. Kuna pöördemoment on suurim täielikult väljasirutatud 
konfiguratsiooniga randmel, väheneb täpsus tööruumi piires vahemikus robotkäe alusele lä-
hemast asendist kuni tööruumi välispiirile jäävate asenditeni. 

Enamik robotitootjaid esitavad korratavuse arvulist väärtust, mitte oma robotite täpsust. Põh-
jus seisneb selles, et täpsus sõltub haaratsi koormusest. Suurem raskus põhjustab roboti lülide 
suuremaid läbipaindeid ja suuremat koormust liigenditele, mis vähendavad täpsust, samas kui 
korratavuse väärtus on siiski peaaegu sõltumatu haaratsi koormusest.  
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ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 
 

1. Roboti põhifunktsioonid on järgmised: 
a. Ainult ühe objekti käitlemise võimalus 
b. Manipuleerimisvõime tootmismasinate käitamiseks ja objektide sortimiseks 
c. Robotil on mitu funktsiooni, mille hulka kuuluvad: ainult universaalsus ja terviklikkus 
d. Robotil on mitu funktsiooni, mille hulka kuuluvad: universaalsus, manipuleerimisvõime, 

tajumine, autonoomia, terviklikkus 
 

2. Teatava punktini jõudmiseks kosmoses ja vajaliku suuna saavutamiseks on vaja: 
a. 1 ° vabadus jõuda teatud punkti ruumis ja 3 ° pöörlemist orientatsiooniks 
b. 2 ° lineaarliikumise vabadust, et jõuda teatud punkti ruumis ja 2 ° pöörlemisvabadust 

orientatsiooniks 
c. Ainult 3 ° lineaarliikumise vabadus on piisav, et jõuda teatud punkti ruumis ja ainult 3 ° 

pöörlemisvabadust orientatsiooniks 
d. 0 ° lineaarliikumise vabadust ja 3 ° pöörlemisvabadust 

 
3. Robot saab manipuleerida teatava maksimumkaaluga objektiga selle lõpp-punkti (täitur) 

miinimum- ja maksimumvahemikus. See vahemik: 
a. nimetatakse roboti maksimaalseks kandevõimeks, mida ei tohi ületada 
b. nimetatakse roboti tööruumiks, kus robot saab teha käitlemisoperatsiooni objekti 

ettenähtud maksimaalse kaaluga 
c. Liikumine on keelatud, kui objekti mass, millega robot manipuleerib, on väiksem kui lubatud 

maksimummass 
d. Robotil ei ole piiratud liikumisulatust 

 
4. Roboti valimisel teatava rakenduse jaoks on määrava tähtsusega järgmised (valige üks või mitu): 

a. Maksimaalne kandevõime 
b. Täpsus 
c. Roboti tööruum 
d. Roboti värv 
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ÕPPETUNNI SISSEJUHATUS 
Tööstusliku robootika ja automaatika juurutamisel oma ettevõttes tuleb roboti võimalusi 
mõista ja valida käitamiseks sobiv robotitüüp. 

Lugematu arv tootjaid kasutab tööstusroboteid tööülesannete automatiseerimiseks, töö-
tajate ohutuse suurendamiseks ja üldtoodangu suurendamiseks, vähendades samas jäät-
mete hulka ja tegevuskulusid. Kuna tööstusrobotid on tootmiskeskkondades üha levinu-
mad, on suurenenud nõudlus paljude eri tüüpi tööstusrobotite järele, mis sobivad teatud 
rakenduste ja tööstusharudega. Selles õppetunnis uurime, mis tüüpi tööstusrobotid on tu-
rul saadaval, kuidas need töötavad ja millistes rakendustes või tööstusharudes neid tavali-
selt kasutatakse. 

ÕPPETUNNI EESMÄRGID 
Õppetunni eesmärk on tutvustada robotite tüüpe ja nende kasutusvaldkondi tootmisprot-
sessides. Saate teada, mis on jadakinemaatikaga robot ja millised seda tüüpi robotid on 
olemas olenevalt kulg- või pöördliikumise kasutamisest ning mis on paralleelkinemaati-
kaga robot. 

 

LÜHENDID 
 

AI Analoogsisend 

AO Analoogväljund 

CAD Raalprojekteerimine 

PLC Programmeeritav loogikakontroller 
 

TERMINITE SÕNASTIK 
Tabel 0.1  Põhiterminid 

Nimi Määratlus 

liigendrobot Robot, mille käel on kolm või enam pöördliigendit 

telje suund Kasutatakse roboti liikumise määramiseks lineaar- või pöördre-
ǎŝŝŵŝƐ 

Märkus: „telge“ kasutatakse ka „roboti mehaanilise liigendi“ tä-
henduses 

Cartesiuse robot  Robot, mille käel on kolm prismaatilist liigendit, mille teljed lan-
gevad kokku Cartesiuse koordinaatsüsteemiga. Näide: Gantry 
(sild) robot  
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Nimi Määratlus 

Koostöörobot 
(Cobot) 

Robot, mis on ette nähtud otseseks koostoimeks inimesega 

silinderrobot Robot, mille käel on vähemalt üks pöördliigend ja vähemalt üks 
prismaatiline liigend ning mille teljed moodustavad silindrilise 
koordinaatsüsteemi. 

paralleelrobot / pa-
ralleel-lülirobot 

Robot, mille kätel on lülid, millest on moodustatud suletud ahe-
latarindid. 

Näide: Stewart’i platvorm. 

polaarrobot / sfääri-
line robot 

Robot, mille käel on kaks pöördliigendit ja üks prismaatiline lii-
gend ning mille teljed moodustavad polaarkoordinaatsüsteemi. 

SCARA robot Robot, millel on kaks paralleelset pöördliigendit, et tagada vas-
tavus valitud tasandil. 
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ÕPPETUNNI SISU 

Ainekavas (O2) esitatud teemad on nüüd järgnevates peatükkides täielikult lahti kirjutatud. 

 

1 ROBOTI ANATOOMIA 

Tööstusroboti manipulaator koosneb liigendite ja lülide jadast, joonis 1.1. Roboti anatoomia 
tegeleb manipulaatori füüsilise tarindi erinevate liigendite ja lülide ning muude aspektide uuri-
misega. Robotliigend tagab roboti kahe lüli vahelise suhtelise liikumise. Iga liigend või telg või-
maldab teatud liikumisvabadust. Enamikul juhtudel on iga liigendiga seotud ainult üks vaba-
dusaste. 
 

 
Joonis 1.1. Roboti anatoomia 

Lülid on jäigad osad, liigendid võimaldavad lülide vahelist suhtelist liikumist. 
 

2 LIIGENDITE LIIGID 
On ilmne, et erinevate vabadusastmete tagamiseks on vajalikud erinevad robotiliigendid. Ma-
nipulaatori mehaanika ja juhtimise lihtsustamiseks on robotiliigendid tavaliselt piiratud ühe 
vabadusastmega. Robotitel on tavaliselt kahte tüüpi liigendid (joonis 2.1): 

x pöördliigendid ja 

x prismaatilised liigendid. 
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Joonis 2.1. Robotite mehaanilised liigendid 

3 TÖÖSTUSROBOTITE TÜÜBID JA OMADUSED 

Tööstusroboteid liigitatakse nende kinemaatiliste tarindite järgi. Kinemaatika viitab 
liikumistelgede ruumilisele paigutusele nende suhtelise järjestuse ja tarindi alusel. 
Tööstusrobotite kinemaatikas võib olla mitu prismaatilist liigendit või pöördliigendit või nende 
kombinatsiooni. 

Robotid liigitatakse sisuliselt kahte tüüpi robotiteks olenevalt nende lülide paigutusest: 1) 
jadalüli ja 2) paralleellüli (joonis 3.1). 
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Joonis 3.1. Kahte tüüpi tööstusrobotid 

 
 

Tööstusrobotid on kasutusel mitte ainult autotööstuses, vaid ka paljudes muudes valdkonda-
des, nt elektri- ja elektroonikatööstuses ning toiduainetööstuses. Neid kasutatakse kohapeal 
mitmesugustel eesmärkidel, sealhulgas keevitamisel, värvimisel, koostamisel, materjalide kä-
sitsemisel ja kaubaaluste laadimisel ning vastamiseks iga toimingu nõuetele on palju erinevaid 
roboteid. Tööstusrobotite liigitamiseks on erinevaid viise, näiteks käitamise, tööstusharu või 
suuruse järgi. Kuid siin keskendume robotiliigendi tüübile ja roboti mehaanilisele tarindile. 

Lähtudes mehaanilisest ehitusest tähendab see seda, et olenevalt liigendite asukohast võib 
tööstusrobotid jagada kuueks põhitüübiks, nimelt liigendrobotid, Cartesiuse robotid, SCARA 
robotid, polaar- ja silinderrobotid ning deltarobotid (joonis 3.2). 

Siiski on veel mitu tüüpi konfiguratsiooniga roboteid. Igaüks neist on erineva liigendikonfigu-
ratsiooniga. 
 
 

Põhimõte Kinemaatilise tarindi 
skeem 

Tööruum  

TTT robot 
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RTT robot 

 

 

 
RRT robot 

 
  

RRR robot 
 
 

 
 

 

 

SCARA tüüpi robot 
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Paralleelse kinemaatilise ta-
rindiga robot (Deltarobot) 

 
 

 
Kahekäeline robot 
 

 
 

 
 

Joonis 3.2. Tööstusrobotite ülevaade olenevalt nende kinemaatilisest tarindist 

 

4 CARTESIUSE ROBOTID 
 

Cartesiuse roboteid nimetatakse ka sirgjoonelisteks või Gantry robotiteks ning need on ristkü-
likukujulise konfiguratsiooniga. Seda tüüpi tööstusrobotitel on kolm prismaatilist liigendit 
/TTT/, mis tagavad lineaarse kulgliikumise piki kolme risttelge (X, Y ja Z) (joonis 4.1). Cartesiuse 
roboteid kasutatakse enamikus tööstuslikes rakendustes, kuna nende konfiguratsioon tagab 
paindlikkuse, mis muudab need sobivaks konkreetsetele rakendusvajadustele. Gantry roboti 
süsteemide eelis on suur tööpiirkond ja suur asetustäpsus. Kulgliikumisega täiturite peamine 
eelis on kohandatav pikkus (max pikkus kuni 6000 mm). Gantry robotite liikumist on hõlpsam 
programmeerida, kuna need töötavad lineaarses XYZ-koordinaatsüsteemis. Teine eelis on see, 
et põrandapinna kitsendused seavad neile vähem piiranguid. 
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Joonis 4.1. Cartesiuse robot 

Eelised 

x Tagab suure asetustäpsuse. 

x Lihtne käitada. 

x Hästi kohandatav. 

x Saab tõsta raskeid esemeid. 

x Madalam hind. 

x Jäik tarind. 

x Lihtne võrguühenduseta programmeerimine. 
 
Puudused 
 

x Vajab suurt käitus- ja paigaldusala. 

x Vajab tööraadiuse tagamiseks suurt põrandapinda. 

x Liikumine saab toimuda korraga ainult ühes suunas. 
 

Kasutamine 

Cartesiuse robotid on kasulikud lauapealsetel koostetöödel ning Gantry robotitena materjali 
ja lasti edastamisel. Cartesiuse robotid on laialt levinud, kuna nende konfiguratsioon on väga 
paindlik ja võimaldab kasutajal reguleerida roboti kiirust, täpsust, käigupikkust ja suurust. Car-
tesiuse robotid on tööstuslikes rakendustes üks kõige sagedamini kasutatavaid robotitüüpe 
ning neid kasutatakse sageli CNC-masinates ja 3D-printimisel. Kuigi need ei suuda teha keeru-
lisi liigutusi, on need väga täpsed ja neid on lihtne juhtida, mis muudab need sobivaks 
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kasutamiseks pooljuhtide, tervishoiu või kemikaalide valdkonnas selliste ülesannete täitmi-
seks, nagu väikeste osade või elektroonikaahelate koostamine. 
 

Tüüpilised rakendused on järgmised. 

x Noppimis- ja paigutustoimingud. 

x Peale- ja mahalaadimine. 

x Materjalide käsitsemine. 

x Koostamine ja alamkoostamine. 

x Tuumamaterjalide käsitsemine. 

x Liimi pealekandmine. 
 

5 SILINDERKOORDINAATROBOT 

 

See robot koosneb alusest ja sambast, kuid sammas võib pöörelda. Sellel on ka väljasirutatav 
käsi, mis võib liikuda mööda sammast üles ja alla, tagades suurema liikumisvabaduse (joonis 
5.1). Silinderkoordinaatrobot on ette nähtud tööpinkide käsitsemiseks ja koostamiseks.  

Kuigi nende rakendusvaldkond on lai, ei sobi need eriti keerulisteks ülesanneteks, mis vajavad 
suuremat liikumisvabadust. Silinderrobotite käsi pöörleb vertikaalselt ning sirutub välja ja 
tõmbub sisse pöördeteljelt. 

Käe otsa kompaktne ehitus võimaldab robotil jõuda kitsastesse tööruumi osadesse vähenda-
mata kiirust ja korratavust. 

Silinderkoordinaatrobot: üle 50-aastase ajalooga robot.  
 

 
Joonis 5.1. Silinderkoordinaatrobot 
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Eelised 

x Lihtne kasutamine ja paigaldamine. 

x Võib ulatuda kõikjale enda ümber. 

x Vajab vähem põrandapinda. 

x Võib kanda suurt koormust. 
Puudused. 

x Ei ulatu takistuste taha. 

x Väike täpsus pöördliikumise korral. 

x Ei ole soositud ega levinud uutes konstruktsioonides. 
 

Kasutamine. 

Silinderroboteid kasutatakse kompaktse ehituse tõttu sageli kitsastes tööruumides lihtsateks 
koostetöödeks, tööpingi teenindamiseks või pealekandmist hõlmavateks rakendusteks. Seda 
kasutatakse enamasti lihtsateks rakendusteks, kus materjale nopitakse, pööratakse ja paigu-
tatakse. 

x LCD-paneelide transport. 

x Koosterakendused. 

x Pealekandmist hõlmavad rakendused. 

x Survevalu. 

x Valu- ja sepistusrakendused. 

x Masina peale- ja mahalaadimine. 
 

6 POLAARKOORDINAATROBOT 
 

Polaarrobotitel ehk sfäärilistel robotitel on kahe pöördliigendiga ja ühe lineaarliigendiga käsi, 
mis on alusega ühendatud keeratava liigendiga (joonis 6.1). Roboti teljed liiguvad polaarkoor-
dinaadistikus, mis annab robotile sfäärilise tööraadiuse. Polaarroboteid loetakse aja jooksul 
välja töötatud robotite üheks esimeseks tööstusrobotite tüübiks. 

Silinder- ja polaarrobotid koosnevad tarinditest, mida kasutati juba kõige esimestes tööstus-
robotites. 
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Joonis 6.1. Silinderkoordinaatrobot 

Eelised 

x Lihtne kasutamine ja paigaldamine. 

x Võib ulatuda kõikjale enda ümber. 

x Vajab vähem põrandapinda. 

x Võib kanda suurt koormust. 

Puudused 

x Ei ulatu takistuste taha. 

x Väike täpsus pöördliikumise korral. 

x Ei ole soositud ega levinud uutes konstruktsioonides. 

Kasutamine 

Silinderroboteid kasutatakse kompaktse ehituse tõttu sageli kitsastes tööruumides lihtsateks 
koostetöödeks, tööpingi teenindamiseks või pealekandmist hõlmavateks rakendusteks. Seda 
kasutatakse enamasti lihtsateks rakendusteks, kus materjale nopitakse, pööratakse ja paigu-
tatakse. 

x LCD-paneelide transport. 

x Koosterakendused. 

x Pealekandmist hõlmavad rakendused. 

x Survevalu. 

x Valu- ja sepistusrakendused. 

x Masina peale- ja mahalaadimine. 
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7 POLAARKOORDINAATROBOT 
Polaarrobotitel ehk sfäärilistel robotitel on kahe pöördliigendiga ja ühe lineaarliigendiga käsi, 
mis on alusega ühendatud keeratava liigendi abil (joonis 7.1). Roboti teljed toimivad koos po-
laarkoordinaadistikus, mis annavad robotile sfäärilise tööraadiuse. Polaarroboteid peetakse 
aja jooksul välja töötatud robotite üheks esimeseks tööstusrobotite tüübiks.  

Silinder- ja polaarrobotid koosnevad tarinditest, mida kasutati juba kõige esimestes tööstus-
robotites. 
 

 
Joonis 7.1. Polaarrobot 

Eelised 

x Ulatub ümbruses igale poole. 

x Suur horisontaalne ulatus. 

x Ulatub takistuste kohale või nende alla. 

x Suur tööruum. 

x Vajab vähem põrandapinda. 
 
Puudused 

x Ei ulatu enda kohale. 

x Väike vertikaalne ulatus. 

x Väike täpsus ja korratavus pöördliikumisel. 

x Vajab keerukat juhtsüsteemi. 
 
Kasutamine 
 

Polaarroboteid kasutatakse tavaliselt survevaluks, pritsvormimiseks, keevitamiseks ja mater-
jalide käsitsemiseks. Neid kasutatakse eriti punktkeevitamisel. 
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x Survevalu. 

x Klaasi käsitsemine. 

x Virnastamine ja virnast eemaldamine. 

x Pritsvormimine. 

x Sepistamine. 

x Keevitamine. 

x Materjalide käsitsemine. 

 

8 LIIGENDROBOT വ LIIGENDKÄEROBOT 
 

Liigendkäerobot sarnaneb inimese käega. Tavaliselt seisab see alusel, kus saab pöörelda ja 
liikuda „õlaliigendist“, mis asub vahetult aluse kohal (joonis 8.1). Robot saab liikuda ka oma 
„küünarliigendist“ ja „randmeliigendist“. Liigendkäerobot on kõige levinum robotitüüp. Lii-
gendrobot saab liikuda väga paindlikult. 

See on tänapäeval kõige levinum tööstusroboti tüüp. Robot on suure liikumisvabadusega, kuid 
samas on selle roboti juhtimine üsna keeruline. 

Käsi ise võib sisaldada kahte kuni kümmet pöördliigendit, mis toimivad telgedena, kusjuures 
iga täiendav liigend või telg võimaldab suuremat liikumisvabadust. Enamik liigendrobotitest 
kasutab nelja või kuut telge. 

Liigendrobotit nimetatakse ka antropomorfseks robotiks. 
 

 
Joonis 8.1. Liigendrobot 
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Eelised 

x Suur kiirus. 

x Suur tööraadius väikese põrandapinna vajadusega. 

x Lihtsam joondamine mitme tasandiga. 

x Kaks või neli viisi jõudmiseks etteantud punkti. 

Puudused 

x Vajab spetsiaalset robotikontrollerit. 

x Keeruline programmeerimine. 

x Keeruline kinemaatika. 
 
Kasutamine 
 

Liigendrobotite tüüpilised rakendusvaldkonnad on koostamine, kaarkeevitus, materjalide 
käsitsemine, tööpingi teenindamine ja pakendamine.  

x Toidu pakendamine. 

x Kaarkeevitamine. 

x Punktkeevitamine. 

x Materjalide käsitsemine. 

x Tööpingiteenindus. 

x Autode koostamine. 

x Terassildade tootmine. 

x Terase lõikamine. 

x Klaasi käsitsemine. 

x Valu- ja sepistusrakendused. 
 

9 HORISONTAALSED LIIGENDROBOTID വ SCARA ROBOT 
See on külgliikumistele spetsialiseerunud robot. Kuna kõik pöördvõllid on vertikaalsed, saab 
käe külge kinnitatud tööorgan liikuda ainult horisontaalselt (joonis 9.1). Need robotid 
töötavad liigutades kätt suurel kiirusel tasandi punkti ning seejärel liigutades tööorganit üles 
ja alla, mis muudab need robotid kasulikuks töötamisel tasapinnal.  

SCARA robotid on tõhusad külgsuunalisel liikumisel, liiguvad tavaliselt kiiremini ja on 
hõlpsamini integreeritavad kui Cartesiuse robotid. 
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SCARA roboti konfiguratsioonid on kahte tüüpi: kas kahe esimese pöördliigendiga ja kolmanda 
prismaatilise liigendiga või esimese pöördliigendiga ning teise ja kolmanda prismaatilise 
liigendiga. 

SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm (valikulise vastavuse kooste robotkäsi)) 
robotitel on sõõrikujuline tööruum. 

 
Joonis 9.1. SCARA robot 

Eelised 

x Suur kiirus. 

x Püsttelg on jäik. 

x Suurepärane korratavus 

x Suur tööraadius. 

x Kaks viisi etteantud punkti jõudmiseks. 
 
Puudused 

x Vajab spetsiaalset robotikontrollerit. 

x Piiratud tööks tasanditel. 

x Raske programmeerida võrguühenduseta. 
 
Kasutamine 
 

Tavaliselt kasutatakse SCARA-roboteid koostamisel ja kaubaalustele paigutamisel ning biome-
ditsiinilistes rakendustes. 

x Koosterakendused. 

x Pooljuhtelementide käsitsemine. 

x Biomeditsiinilised rakendused. 
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x Pakendamine. 

x Kaubaaluste laadimine. 
 

 

10 PARALLEELLÜLIROBOTID വ DELTAROBOT 
Kui eelnevas nimetatud liigendrobotil on jadaliigendlülid, siis paralleellülirobotil on paralleel-
liigendlülid, joonis 10.1. 

Paralleellülirobot: kui kiirus on oluline. 

Üldiselt on neil robotitel tööorgani positsioneerimise juhtimiseks kolm kätt. Tööulatus on üsna 
piiratud, kuid kuna iga liigend juhib tööorganit vahetult, on selle roboti eelis kiiresti töötamine. 

 
Joonis 10.1. Deltarobot 

Eelised 

x Väga suur kiirus. 

x Suur täpsus. 
 
Puudused 

x Keeruline kasutamine. 

x Vajab spetsiaalset robotikontrollerit. 
 
 
Kasutamine 
 

Neid roboteid kasutatakse tavaliselt kiireks noppimiseks ja paigutamiseks või toodete edasta-
miseks. Neid kasutatakse tavaliselt näiteks konveierilintidel liikuvate toidukaupade sorteeri-
miseks ja valimiseks. 

x Toiduainetetööstus. 
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x Farmaatsiatööstus. 

x Elektroonikatööstus. 

x Lennusimulaatorid. 

x Autosimulaatorid. 

x Kiudoptika joondamine. 
 

11 KAHEKÄELINE KINEMAATILINE TARIND വ KAHE KÄEGA ROBOT 
 

Kahekäelistel tööstusrobotitel on enamasti 15 vabadusastet, kusjuures kummalgi käel on 7 
vabadusastet ja lisaks pöörlemine ümber roboti aluse vertikaaltelje (joonis 11.1). Selle para-
meetrid annavad robotile head käsitsemisvõimet nõudvate rakenduste korral eelised paigal-
damisel või käsitsemisel, nagu näiteks inimeste puhul. 

 
Joonis 11.1. Kahe käega robot 

Kas otsite kindlat viisi paindlikkuse ja toodangu suurendamiseks? Vaadake robotisüsteemi, kus 
on ühe asemel kaks robotit. Kahe robotiga süsteemid pakuvad mitmeid eeliseid, sealhulgas 
järgmisi: 

• Paindlikud tarvikud. 

• Piirideta lähenemisnurgad. 

• Osade suuna muutmine ja uuesti haaramine. 

• Kahe käega toimingud വ sarnased inimese tehtava koostetööga. 

• Tootmistsükli aja lühenemine, säilitades samas ohutu töökiiruse. 

• Mitme tööülesande täitmine ühel ajal. 

• Sünkroniseeritud liikumine, mis võimaldab suuremate ja raskemate osade ohutut 
käsitsemist. 
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ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 
1. Tööstusroboti kinemaatikal võib olla mitu prismaatilist või pöörlevat R-liigendit. Nende 

kombinatsiooni järgi võime saada sellist tüüpi roboti: 
 

kombinatsioon Roboti tüübid 
 a) Cartesiuse b) Polaar C) silindriline d) SCARA e) ühekäeline 

1) TTT      
2) RRR      
3) RRT 
(vertikaalne) 

     

4) RTT      
 

2. Cartesian robotitel on järgmised eelised: 

a. Kõrge positsioneerimistäpsus 
Lihtne töö 
Mõeldud suurtele koormustele 
Lihtne programmeerimine 

b. Need on väga ebatäpsed 
Neid on lihtne kasutada 
Need on mõeldud ainult kergete objektide jaoks 
Lihtne programmeerimine 

c. Kõrge positsioneerimistäpsus 
Keruline programmeerida 
Need on mõeldud ainult kergete objektide jaoks 
Nad vajavad väikest põrandapinda 

 

3. SCARA roboti peamised rakendused: 

a. DŽŶƚĂĂǎ͕�ŬĂƵďĂĂůƵƐĞĚ͕�ďŝŽŵĞĚŝƚƐŝŝŶŝůŝƐĞĚ�ƌĂŬĞŶĚƵsed 

b. <ĂĂƌŬĞĞǀŝƚƵƐ͕�ŬĂƵďĂĂůƵƐƚĞ�ǀĂůŵŝƐƚĂŵŝŶĞ͕�ŵŽŶƚĂĂǎ 

c. Kaarkeevitus, biomeditsiinilised rakendused, pihustamine 

d. DŽŶƚĂĂǎ͕�ŬĂƵďĂĂůƵƐĞĚ͕�ďŝŽŵĞĚŝƚƐŝŝŶŝůŝƐĞĚ�ƌĂŬĞŶĚƵƐĞĚ͕�ƉƵŶŬƚŬĞĞǀŝƚƵƐ 
 

4. Kahekäelise roboti kinemaatiline struktuur on:  

a. Inimese moodi, kuid igal õlal peab olema ainult viie sõrmega haarats 

b. Inimsarnased ja roboti käte toimingud sarnanevad inimeste käte liikumisega 
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c. Need on 2 robotit üksteise kõrval 

d. See ei ole sarnane inimestele 
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KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 
 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 1-a, 2-e, 3-d, 4-c 

2 a 

3 a 

4 b 
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ÕPPETUNNI SISSEJUHATUS 
Reaalsed tööstusrobotmanipulaatorid on keerukad masinad, mis toimivad põhiliselt asendi- ja 
liikumisregulaatoritena. Neil on piisavalt võimas juhtimis- ja programmeerimiskeskkond ning 
head sidevahendid, mis juhivad tänu oma võimetele robotkäe ajameid nii, et need täidavad 
inimeste ülesannetega sarnaseid ülesandeid. 

Nende arenduse algusaegadest on tööstusrobotid koosnenud mitmest komponendist, sealhul-
gas mootoritest, silindritest, kaablitest ja laagritest. Liigendite liigutamiseks kasutatakse erine-
vaid ajamisüsteeme. Robotkäed on tavaliselt valmistatud sellisest materjalist nagu teras, alu-
miinium, komposiidid ja malm. Mõned erirobotid, näiteks puhasruumides kasutatavad robotid, 
on valmistatud titaanist. 

Robotiajamite ülesanne on robotkäte liigutamine etteantud viisil, et viia need etteantud liiku-
misolekusse, võimaldades täiturmehhanismil (tööorgan) täita etteantud täpsusega nõutavaid 
käsitsemistoiminguid või muid tehnoloogilisi toiminguid. 

Robotit saab käitada hüdrauliliste, pneumaatiliste või elektriliste vahenditega. Kasutatakse 
isegi kombineeritud ajamitega roboteid. Need ajamid sooritavad pöörd- või kulgliikumist. 

 

ÕPPETUNNI EESMÄRGID 
Õppetunni eesmärk on tutvustada robotite konstruktsiooni ja ajameid. Õppetunnist saate 
teada, mis ajameid tööstusrobotid kasutavad ning mis on nende eelised ja puudused. Saate 
olulisi teadmisi reduktormehhanismidest, mille ülesanne on vähendada elektrimootorite 
suurt kiirust väljundis, et tagada robotkäte vajalik liikumine. 

 
 

LÜHENDID 
 
AI Analoogsisend 

AO Analoogväljund 

CAD Raalprojekteerimine 

PLC Programmeeritav loogikakontroller 
 
 
 
 

TERMINITE SÕNASTIK 
Tabel 0.1  Põhiterminid 
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Nimi Määratlus 

adaptiivjuhtimine Juhtskeem, mille abil reguleeritakse juhtsüsteemi parameetreid 
lähtudes protsessi käigus mõõdetud tingimustest 

telje suund Kasutatakse roboti lineaar- ǀƁŝ�ƉƂƂƌĚƌĞǎŝŝŵŝ�ůŝŝŬƵŵŝƐĞ�ŵććƌĂŵŝͲ
seks. Märkus: „telge“ kasutatakse ka tähenduses „roboti mehaa-
niline liigend“ 

juhtsüsteem Loogika juhtimise ja toite funktsioonide komplekt, mis võimal-
dab jälgida ja juhtida roboti mehaanilist tarindit ning robotil su-
helda keskkonnaga (teised seadmed ja kasutajad). 

Tööstuslik robotsüs-
teem  

Süsteem, mis sisaldab tööstusrobotite tööorganeid ja mistahes 
masinaid, varustust, seadmeid, välised abitelgi või andureid, mis 
abistavad robotit ülesande täitmisel  

manipulaator Masin, mille mehhanism koosneb tavaliselt liigendatud või üks-
teise suhtes libisevate segmentide jadast, et haarata ja/või liigu-
tada tavaliselt mitmes vabadusastmes objekte (osasid või töö-
riistu) 

robotiandur Andur, mida kasutatakse sise- ja välisteabe hankimiseks roboti 
juhtimiseks 

robotiga käitatav 
mehhanism 

Kahe või enama programmeeritava teljega teatud määral auto-
noomne mehhanism, mis liigub oma keskkonnas, et täita ette-
nähtud ülesandeid 

robotkäsi Manipulaatori omavahel ühendatud primaartelgedega lülide ja 
liigutatavate liigendite komplekt, mis sisaldab piklikke lülisid, 
mis liigutavad rannet 

servojuhtimine Protsess, mille käigus roboti juhtsüsteem juhib roboti täitur-
mehhanisme, et tagada saavutatud poosi ühtimine etteantud 
poosiga 
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ÕPPETUNNI SISU 
Ainekavas (O2) esitatud teemad on nüüd järgnevates peatükkides täielikult lahti kirjutatud. 

 

1 ROBOTI AJAMISÜSTEEMID 
Robotite ajamid on moodustatud enamasti elektrilistest servomootoritest. Hüdromootoreid 
kasutatakse väga suurte koormuste korral ja plahvatusohtlikusse keskkonda paigutamisel. 
Pneumomootoreid kasutatakse enamasti selliste manipulaatorite või seadmete käitamiseks, 
mis teevad lihtsaid ja korduvaid liigutusi. 

Joonisel 1.1 on kujutatud tööstusrobotite (IR) ajamites kasutatavate mootorite põhiliigitust. 

 

 
Joonis 1.1. Mootorite põhiliigitus 

2 ROBOTI AJAMITE PÕHINÕUDED 
 

Roboti ajamite eesmärk on tagada sujuv, pidev ja löögivaba käsitsemise või tehnoloogiliste 
toimingute käik. Teine eesmärk on tagada väga täpne positsioneerimine. Selle saavutamiseks 
on suurte inertsjõudude ja kiiruse tõttu vaja tagada väike mass ja väiksed mõõtmed. Põhilised 
nõuded roboti ajamile on alljärgnevad: 

 
Sujuv käivitamine ja pidurdamine 
Löökideta töö on vajalik mitmel põhjusel. Esimene neist on haaratava objekti turvaline hoid-
mine. Kui käitamine on löögivaba, on vaja rakendada väiksemat haardejõudu, võrreldes olu-
korraga kui liikumine on ebaühtlane. Teine põhjus on väikesest jäikusest tingitud tööseadmete 
mistahes võimaliku võnkumise välistamine lõppasendi läheduses. 

 
Väga täpne positsioneerimine 
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Tööseadme positsioneerimise täpsus oleneb kasutatavast kinemaatilisest tarindist, pea tarindi 
jäikusest, ajami juhtimise täpsusest ja asukoha registreerimise meetodist. Liikumise juhtimi-
sega seotud ajami juhtimise põhimõtteid on kaks. Liikumise juhtimine üksiktelgede suunas വ 
avatud süsteemiga, liikumise juhtimine tagasisidega വ suletud süsteem (lõppelemendi asendit 
juhib tagasiside). 

 
Asendi piisav jäikus 
Liikumisüksuse seisev ajam peab hoidma asendit vaatamata välisjõudude mõjule (teatud pii-
rides). Termini „asendi jäikus“ all mõistetakse siis ajami võimet hoida saavutatud asendit. Sel-
line jäikus saavutatakse tänu mootori ja liikumisüksuse väljundi vahelise seose konstruktsioo-
nile. Suur asendi jäikus on näiteks tüüpiline hüdromootoritele. Elektri- ja pneumomootorite 
korral on asendi jäikus minimaalne. Seda probleemi lahendatakse näiteks piduri paigutami-
sega mootori väljundi ja liikumisüksuse väljundi vahele. 

On ilmne, et erinevate vabadusastmete tagamiseks on vajalikud erinevad robotiliigendid. Ma-
nipulaatori mehaanika ja juhtimise lihtsustamiseks on robotiliigendid tavaliselt piiratud ühe 
vabadusastmega. Robotitel on tavaliselt kahte tüüpi liigendid (joonis 2): 

x pöördliigendid 

x prismaatilised liigendid. 

 
Minimaalne raskus/mass 
Ajami mass mõjutab liikumisüksuse kogumassi, eriti kinemaatilistes jadatarindites, kus ajamid 
võivad olla paigutatud otse üksikute liikumisüksuste külge, mõjutades nii kogu roboti või ma-
nipulaatori tarindi dünaamilist käitumist. Ajami minimaalse massi nõue aitab tagada tarindi 
liikuvate osade dünaamikast tingitud minimaalsed inertsjõud ja energiatarbe. 

 
Minimaalsed mõõtmed 
Minimaalsed mõõtmed on seotud mitte ainult minimaalse massi nõudega, vaid ka parimate 
käsitsemisomaduste saavutamiseks vajalike eelduste loomisega. 

 
Sobiv ruumiline paigutus 
Ajamite õige ruumiline paigutus mõjutab roboti ja manipulaatori kogu tarindit. Samuti mõju-
tab see kogu tarindi kasutusvõimalusi keskkonnas, kus on erinevad takistused jne. 

Roboti ajamites kasutatavad mootorid peavad vastama ka muudele alljärgnevatele eeltingi-
mustele. 

x Suur väljundvõimsus kaaluühiku kohta, piisavad reguleerimisvõimalused. 

x Suur tõhusus, vaikne ja ühtlane töö ka väikestel kiirustel. 

x Pikk kasutusiga, minimaalne mõju keskkonnale. 

x Mootori stabiilne väljund või väljundi ülekoormuse talumisvõime. 
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x Asendi ulatus ja täpsus, kiiruse ja momendi juhtimine. 

x Seadme sobiv kinnitus, operaatori kaitse ja ohutus. 

x Hooldus, töökindlus, kasutusiga ja diagnostika. 

x Majandusnäitajad. 

 

2.1  Elektriajamid 
 

Alalisvoolu ja viimasel ajal ka vahelduvvoolu mootorite ning harmooniliste ja tsükloidsete re-
duktorite järkjärgulise arenguga on elektriajam muutunud robotites eelistatud ajamiks. Kasu-
tatakse servoajameid, millel on suur kiiruse reguleerimise vahemik ja seoses juhtsüsteemiga 
väga täpne suletud ahela asendi seadistus. Elektriajamite asukoha ja nende abil käe liiguta-
mise funktsioonide näide on esitatud joonisel 2.1.  

Roboti ajamiahel (süsteem) koosneb mootorist, reduktormehhanismist, nt ülekandesüsteemi-
dest, ja juhtsüsteemist. Robotkäe ajamiahela süsteemi näide on esitatud joonisel 2.2. 

 
Joonis 2.1. Elektriajamite asukohad ja nende käe liigutamise funktsioonid 

 

 
Joonis 2.2. Robotkäe ajamiahela tarind 
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Tööstusroboti konstruktsioonis kasutatakse kahte standardset ajami asendit. Esimese tüübi 
puhul paigutatakse ajamid roboti välisküljele (vt joonis 2.3). Selle paigutuse positiivne külg on 
lihtsam juurdepääs hooldamiseks, parem jääksoojuse ärajuhtimine ja võimalus kasutada suu-
remat tüüpi mootoreid. 

Teise tüübi puhul paigutatakse ajamid roboti erinevate osade sisse (vt joonis 2.4). Selle lahen-
duse eelis on see, et roboti liikumist tagavate juhtsignaalide edastamiseks vajalikud kaablid 
saab paigaldada roboti sisse. Teine võimalus on mõlemat tüüpi ajami paigutuste kombinat-
sioon. 

 
Joonis 2.3. Ajamid on paigutatud roboti välisküljele 

 

       
Joonis 2.4. Ajamid on paigutatud roboti erinevatesse osadesse ja DLR-roboti näide 

 

Kaasaegsete robotite ajamiüksuste väljatöötamisel keskendutakse mehhatroonilist tüüpi 
kompaktsetele ajamiüksustele. Need koosnevad reduktorist, asendi, kiiruse, kiirenduse, tem-
peratuuri, magnetvoo ja pöördemomendi anduritest, integreeritud toitemuunduriga 
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servomootorist, juhtüksusest ning sideliidesest (vt jooniseid 2.5 ja 2.6). Erinevalt traditsiooni-
listest ajamitest on eeltoodud ajamiüksuse kontseptsiooni eelis selle laiem kasutusvaldkond. 
See seisneb võimaluses kasutada ajamit erinevat tüüpi seadmetega lisamata ajamile täienda-
vaid andureid, kuna ajamis on need juba olemas. Üks selle ajami puudusi on kõrgem hanke-
hind. 

Nende kompaktsete ajamiüksuste koostu tarkvara on loodud nii, et oleks tagatud parameet-
rite autonoomne muutmine ja nende muutuste automaatne tuvastamine. Selle valdkonna 
arendamises keskendutakse uute kasutusmeetodite (nt ühenda toide ja tooda) rakendami-
sele. 

 
Joonis 2.5. Kompaktne ajamiüksus വ skeem 

BR -      Aeglustav ülekanna                   SV -      Vibroandur 

Servo M -     Servomootor                 B -       Pidur 

SO -   Väljundasendi andur                MC -   Liikumiskontroller 

SI -   Input position sensor                PS -    Toitepinge 

ST1, ST2 -     Temperatuuriandurid     SM -   Momendiandur 

SM -     Momendiandur                        SW -   Tarkvara 
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Joonis 2.6. Kompaktne ajamiüksus – reaalne ajam 

 

3 ROBOTITE REDUKTORISÜSTEEMID വ ÜLEKANDESÜSTEEMID 
 
Robotite reduktorisüsteemid võimaldavad edastada ja reguleerida liikumist mootori väljundis 
vastavaks liikumisele, mida nõutakse roboti kätelt. 

Ülekandesüsteemi võib lugeda roboti üheks olulisemaks sõlmeks, sest see võimaldab teisen-
dada mootori (servomootori) sisendkiiruse väärtuse robotkäte väljundkiiruse vajalikuks väär-
tuseks. Servomootorite kiirus on umbes 3000 p/min. Kuid robotkäte pöörlemiskiirus ümber 
pöördtelgede on ainult umbes 30 p/min. Seetõttu tuleb mootorite pöörlemiskiirust vähen-
dada umbes suhtes 100 : 1. Kiiruse vähendamiseks on robotitootja erinõuete kohaselt võima-
lik kasutada erinevat tüüpi ja erineva ehitusega reduktorisüsteeme. 

Robotite ehitamisel kasutatavad ülekandesüsteemid peavad tagama täpse, usaldusväärse ja 
lihtsa töö, millesse hoolduseks tuleb sekkuda minimaalselt. 

Ülekandesüsteemide põhitüüpide hulgas on järgmised robootikas kasutatavad reduktorid 
(joonis 3.1): 

x hammasratastega reduktorisüsteemid, 

x ülekande erisüsteemid, 

x rihmülekandesüsteemid, 

x kruviülekandesüsteemid. 
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Joonis 3.1. Ülekandesüsteemide põhitüübid 

 
 

Sobiva ülekandesüsteemi valikul tuleb hinnata nii tavapärast ülekandearvude vahemikku, 
jäikust, ülekande tõhusust kui ka paigalduse ja ühenduse jaoks vajalikke mõõtmeid. 

Robotseadmete ülekandesüsteemid võib liikumise muutmise tüübi järgi jagada kaheks tüü-
biks. Esimene tüüp on pöörleva sisendkiiruse muutmine pöörlevaks väljundkiiruseks (plane-
taarsed, laines-, tsükloidsed reduktorid, reduktor വ hammasratas വ väikehammasratas) ja 
teine tüüp on pöörleva sisendkiiruse muutmine translatoorseks väljundkiiruseks (hammaslatt 
വ väikehammasratas, hammasrihm, kuulkruvi, rullkruvi) või vastupidi. 

Roboti elektriajamitega liigendite liikumise lahenduse näiteid on kujutatud joonisel 3.2. 

 

 
Joonis 3.2. Liigendiajamid, kus kasutatakse harmoonilist ja planetaarset reduktorit. 

 
 
Kooder 
 
Kooder on seade, mis näitab mootori pöördvõlli asendit (nurka) (joonis 3.3). 
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Kooder võimaldab tagada kindla roboti liikumise ulatuse ja suuna. Optilistel koodritel on 
tavaliselt mootori pöördvõlli külge kinnitatud ketas. Kettas on korrapärase sammuga pilud 
valguse läbilaskmiseks ja kettast kummalgi pool on valgusdioodid (LED) ja valgustundlikud 
elemendid (fotodioodid), mis määravad valguse intensiivsuse (on valgus, valgust ei ole). 

 
Joonis 3.3. Optilise koodri tööpõhimõte 

 
Mootori pöörlemisel valgus kas läbib pilusid või on blokeeritud, nii et pöördenurka ja pöörle-
miskiirust saab määrata signaalide lugemisega. See võimaldab täpselt juhtida servomootorite 
asendit ja kiirust. 

 

3.1  Hüdroajamid 
Neid ajameid kasutatakse robotites, mis töötavad äärmuslike koormustega (kandevõime) või 
plahvatusohtlikes keskkondades. 

Tööstusrobotite ajamites kasutatakse enamasti lineaarseid hüdromootoreid koos lisaredukto-
riga või ilma selleta ja radiaalseid kolbmootoreid, kus võlli pöörleva liikumise ja kolvi lineaarse 
liikumise vahel on reduktor kas ekstsentrilise keskvõlli või rõnga kujul. 

Hüdrauliliste ajamitega robotkäe näidet on kujutatud joonisel 3.4, kus lülide nr 1, 2 ja 3 liigu-
tamiseks kasutatakse hüdraulilisi ajameid, mis tagavad robotkäe ühtlase ja tasakaalustatud 
liigutamise. 

Kolme ajamiga hüdraulilise roboti ühendusskeemi näidet on kujutatud joonisel 3.5. Sarnaselt 
sellele võivad olla ühendatud ka teised ajamid ja need võivad kokku moodustada mitmetelje-
lise hüdraulilise roboti. 
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Joonis 3.4. Hüdrauliline robotkäsi /mudel 3D CAD/ 

 
Joonis 3.5.  Hüdraulilise roboti ühendusskeem 

 

3.2  Pneumaatilised ajamid 
 

Neid ajameid kasutatakse lihtsates käsitsusseadmetes, mis teevad lihtsaid ja korduvaid liigu-
tusi, näiteks liigutavad objekte. 

Pneumaatiliste ajamite eelis on nende madal hind, lihtne hooldus ja suruõhu kättesaadavus 
enamikus töökohtades. Nende eeliste tõttu on pneumaatilistest ajamitest saanud tehnoloogi-
liste käsitsustoimingute automatiseerimise üks põhivahendeid ning neid on kasutatakse käsit-
susseadmete ehitamisel. 

Pneumaatiliste ajamite puudus on õhu kokkusurutavuse tõttu väiksem asenditäpsus, jõu ra-
kendusseadmete suuremad mõõdud ja piiratud arv etteantud asendeid ühe liikumistelje 
kohta. Pneumosilinder on tavaliselt ühendatud otse käsitsusseadme käega. 
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Seadmete (manipulaatorid, robotid jne) ehitamine pneumaatilistest elementidest on ena-
masti võimalik tänu erinevate liikumistelgede (translatoorsed, pöörlevad) modulaarsele tarin-
dile. Joonisel 3.6 on kujutatud neljateljelist pneumaatilist käsitsusseadet. 

 
Joonis 3.6.  Neljateljelise pneumaatilise käsitsusseadme näide [10] 

Manipulaatori pneumoskeemi on kujutatud joonisel 3.7. 

 

 
 

Joonis 3.7.  Manipulaatori pneumoskeem 

 

3.3  Erinevate ajamite eelised ja puudused 
 

Erinevalt hüdroajamitest võib elektriajamite eeliseks lugeda ka mootori lihtsat toidet, lihtsat 
ühendamist juhtelementidega, lihtsat hooldust ja puhast kasutamist. Erinevalt hüdroajamitest 
tekitavad elektriajamid üldiselt vähem müra, ei vaja nii suurt jahutusintensiivsust ega paigal-
dusruumi. Neil on ka väiksemad ostu-, käitamis- ja hoolduskulud. 

Võrreldes hüdroajamitega on nende puudus halvem massi ja väljundi suhe ja elektrilöögioht. 
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Võib välja tuua alljärgnevad pneumoajamite eelised 

x Odavus. 

x Lihtne juhitavus. 

x Töökindlus, võimalus kasutada ohtlikus keskkonnas. 

x Keskkonnasaaste puudumine. 

x Ei ole vaja tühjendada töövedelikust. 

x Võimalus teha kiireid liigutusi. 

x Võimalus tõsta raskeid koormaid. 

x „Pehmed omadused“. 

Põhilised puudused 
x Väiksem väljundvõimsus. 

x Soovitud kiiruse saavutamine on töövedeliku kokkusurutavuse tõttu raskem. 

x Positsioneerimise soovitud täpsuse saavutamine on raskem. 

x Vajab õhu puhastamist. 

x Vajab määrimist. 

 

Hüdroajamite eelised 
x Käitusüksuse väike mass. 

x Suur dünaamilisus. 

x PiŝƐĂǀĂĚ�ƌĞŐƵůĞĞƌŝŵŝƐŽŵĂĚƵƐĞĚ�;ƐƵũƵǀ�ŬćŝƚĂŵŝŶĞ͕�ƚćŝƐŬŽŽƌŵƵƐ�ŝƐĞŐŝ�ŬƵŝ�ʘ�с�ϬͿ͘ 

x Lineaarliikumiste või sirgjooneliste liikumiste sooritamise võimalus. 

 
Hüdroajamite puudused 

x Muutused mootori omadustes, mis on seotud temperatuuri muutumisega ja käitusa-
jaga. 

x Töövedelikule esitatavad kõrged nõuded. 

x Võimalik keskkonnasaaste. 

x Generaatoriüksuse müra. 

x Suurte kiiruste saavutamine on üsna keeruline. 
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KÜSIMUSED 
1. Robotkäsi võib kasutada: 

a. Ainult elektriajam 

b. Ainult elektriline ja pneumaatiline ajam 

c. Ainult pneumaatiline ja hüdrauliline ajam 

d. Elektriline, pneumaatiline ja hüdrauliline ajam 
 

2. Robotkäe ülekandesüsteemid: 

a. Need võimaldavad konversiooni 220V-lt 110V-le. 

b. Muudab mootori väljundkiiruse (3000 p/min) umbes 30 p/min-ks 

c. Analoogsignaalide muutmine digitaalseks 
 

3. Hüdraulilise ajamiga robot sobib kasutamiseks: 

a. Kergete esemete käitlemiseks 

b. Raskete esemete käitlemiseks 
 

4. Pneumaatiliselt juhitav robot esindab: 

a. Keerukat masinat, mis sobib töötlemisoperatsioonideks 

b. Käsitsemisseadmed, mis sobivad eriti keevitamiseks 

c. Lihtne käsitsemisseade, mis kasutab suruõhku 

d. Lihtsat käsitsemise seadet, kuna neil on elektrimootorid 
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KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 
 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 d 

2 b 

3 b 

4 c 
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ÕPPETUNNI SISSEJUHATUS 
Robotit võib käitada ainult selle funktsioone tundev töötaja. 

Robotite kasutamine ja programmeerimine on keeruline protsess, mille käigus on vaja prog-
rammeerida lisaks roboti asendile ka tööriista või haaratsi suunda ja liikumiskiirust ning suh-
teid teiste seadmete või töökeskkonnaga sisendite ja väljundite abil. Seadet, millega program-
meerija robotit navigeerib ja sisestab käske arvutisse, nimetatakse õpetamispuldiks. Õpeta-
mispult on kõige levinum roboti käsitsi manipuleerimise seade roboti võrguühendusega prog-
rammeerimiseks. 

Asendite tuvastamiseks kasutatakse koordinaatsüsteeme, mille abil määratakse robotite, töö-
koha objektide ja roboti liigutatavate või töödeldavate objektide suhtelisi asukohti. Tavaliselt 
kasutatakse ühist koordinaatsüsteemi. Robotite kalibreerimine (reguleerimine) toimub sel-
leks, et seada roboti erinevate lülide (telgede) õiged asukohad baaskoordinaatsüsteemi suh-
tes. Selles õppetunni osas keskendume tööstusrobotite kalibreerimisega seotud küsimustele, 
kalibreerimise tähtsusele TCP punktide asetuse täpsuse tagamisel roboti tööruumis ja töös-
tusrobotite kalibreerimismeetoditele. 
 

ÕPPETUNNI EESMÄRGID 
Selle õppetunni eesmärk on anda roboti käitamiseks vajalikud põhiteadmised. Eelmistest õp-
petundidest saite põhiteadmised roboti kinemaatikast ja funktsioonidest ning selles õppetun-
nis saate teada kuidas ja mil viisil robotit juhitakse. Kirjeldatakse programmeerimisüksust, 
mida nimetatakse õpetamispuldiks, millega saate robotit võrguühenduse kaudu liigutada ja 
programmeerida. Veel saate teada, millistes koordinaatsüsteemides robot töötab, ja milline 
on nendevaheline seos ning kuidas on robot kalibreeritud, st kuidas seada robotkäe vaikekoor-
dinaate. 

Pärast selle õppetunni läbimist oskate robotit õpetamispuldiga juhtida ja robotit tööks ette 
valmistada. 

 

LÜHENDID 
 

AI Analoogsisend 

AO Analoogväljund 

CAD Raalprojekteerimine 

PLC Programmeeritav loogikakontroller 
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TERMINITE SÕNASTIK 
Tabel 0.1. Põhiterminid. 

Nimi Määratlus 

baaskoordinaatsüs-
teem 

Koordinaatsüsteem, mis on seotud roboti alla jääva paigaldus-
pinnaga 

käsupoos / prog-
rammpoos 

Tööprogrammiga määratud poos 

liigendi koordi-
naatsüsteem 

Koordinaadisüsteem, mis on seotud liigendi telgedega, mille 
koordinaadid on määratud eelnevate liigendite koordinaatide 
või mõne muu koordinaatsüsteemi suhtes 

võrguühenduseta 
programmeerimine 

Programmeerimismeetod, kus tööprogramm määratakse robo-
tist eraldatud seadmetega selle programmi edaspidiseks ro-
botisse sisestamiseks 

pult/õpetamispult juhtsüsteemiga ühendatud käeshoitav üksus, millega saab robo-
tit programmeerida või liigutada 

tööriista keskpunkt, 
TCP 

Konkreetse rakenduse jaoks määratletud punkt seoses mehaa-
nilise liidese koordinaatsüsteemiga 

tööriista koordi-
naatsüsteem, TCS 

Mehaanilisele liidesele kinnitatud tööriista või tööorganiga seo-
tud koordinaatsüsteem  

globaalne koordi-
naatsüsteem 

Maaga seotud statsionaarne koordinaatsüsteem, mis on sõltu-
matu roboti liikumisest  

  



Kõrgtehnoloogilise tootmise kutseõppe ja professionaalse kooli-
tuse  
multifunktsionaalne uuenduslik tugivõrgustik 
Projekt nr 2018-1-PL01-KA202-050812    

  
 
 

 
- 8 - 

ÕPPETUNNI SISU 

Ainekavas (O2) esitatud teemad on nüüd järgnevates peatükkides täielikult lahti kirjutatud. 

 

1 ROBOTI JUHTIMINE JUHTPULDIGA 
Enne roboti käivitamist kontrollige, kas kõik avarii-seiskamisseadmed on õigesti paigaldatud 
ja ühendatud. 

Roboti käitaja kohustused hõlmavad masina seadistamist, kasutamist ja hooldamist. Kohus-
tuste hulka kuulub eelprogrammeeritud juhiste sisestamine, mida robot kasutab toote või 
komponendi valmistamiseks. 

Seadet, millega programmeerija robotit navigeerib ja sisestab käske arvutisse, nimetatakse 
õpetamispuldiks. Tegeliku roboti manipuleerimiseks käsitsi kasutab operaator juhtpulti. Õpe-
tamispult on kõige levinum roboti käsitsi manipuleerimise seade roboti online programmee-
rimiseks. 

See on tahvelarvutit meenutav seade, mida kasutatakse roboti üksikute liigendite ja kõigi 
funktsioonide juhtimiseks, joonis 1.1. Õpetamispuldiga viib programmeerija roboti erineva-
tesse asenditesse ja salvestab need programmi. Paljud tootjad pakuvad õpetamispulti roboti-
tarvikuna, võimaldades programmeerijal seda meetodit kergesti kasutada. Robotit saab prog-
rammeerida väga täpselt, kuna on võimalik sisestada täpseid koordinaate mis tahes koordi-
naatsüsteemis ning pöörata vastavalt vajadusele roboti erinevaid liigendeid. 

 
Joonis 1.1. Juhtpaneel KUKA smartPAD pre KRC4. 

 

Juhtpult sisaldab nii riist- kui ka tarkvara ning on iseseisev arvuti. See on ühendatud roboti 
kontrolleriga integreeritud kaabli ja pistmiku kaudu. Kiirühendusnupu valik võimaldab juht-
pulƚŝ�ĂƵƚŽŵĂĂƚƌĞǎŝŝŵŝƐ�ůĂŚƵƚĂĚĂ�ũĂ�ũćƚŬĂƚĂ�ƚƂƂĚ�ŝůŵĂ�ƐĞůůĞƚĂ͘ 
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1.1 Õpetamispuldi nupp ja funktsioon. 

Õpetamispuldi (juhtpult) näide on KUKA juhtpaneel, mille tähistus on KCP. Seda kasutatakse 
robotisüsteemi „KR C4“ lihtsaks ja vähenõudlikuks käitamiseks. Kõik juhtimise ja programmee-
rimise elemendid, välja arvatud pealülitid, asuvad KCP-s. 

Suure lahutusega värvigraafikaga LCD-ekraani kasutatakse juhtimis- ja programmeerimistoi-
mingute visualiseerimiseks. Eelprogrammeeritud makrod tagavad programmide kiire ja turva-
lise koostamise. Joonisel 1.2 on kujutatud juhtpaneeli KUKA smartPAD esikülje kõige olulise-
maid nuppe. 

 
Joonis 1.2. Nuppude asukoht juhtpaneelil Kuka smartPAD. 

 

1. Nupp juhtpaneeli smartPAD ühenduse katkestamiseks. 
2. Võtmelüliti ühendushalduri väljakutsumiseks. Lülitit saab pöörata ainult sisestatud 

võtme korral. ÜhendushaldƵƌŝŐĂ�ƐĂĂď�ŵƵƵƚĂ�ƚƂƂƌĞǎŝŝŵŝ͘ 
3. Avariiseiskamise nupp EMERGENCY STOP. Peatab roboti ohtlikes olukordades. Avarii-

seiskamise nupp EMERGENCY STOP lukustub, kui seda vajutatakse. 
4. Sammuhiir: roboti liigutamiseks käsitsi. 
5. Roomeklahvid: roboti liigutamiseks käsitsi. 
6. Klahv programmi tühistamiseks. 
7. Klahv roomekäsu tühistamiseks. 
8. Põhimenüü klahv: näitab smartHMI menüüelemente. 
9. Olekuklahvid. Olekuklahve kasutatakse peamiselt tehnoloogiapakettide parameetrite 

seadistamiseks. Nende täpne funktsioon sõltub installitud tehnoloogiapakettidest. 
10. Käivitusklahv: käivitusklahvi kasutatakse programmi käivitamiseks. 
11. Tagurpidi käivitamise klahv: tagurpidi käivitamise klahvi kasutatakse programmi täit-

miseks tagurpidi. Programmi täidetakse sammukaupa. 
12. Klahv STOPP: klahvi STOPP kasutatakse käitatava programmi peatamiseks. 

Klaviatuuriklahv: kuvab klaviatuuri. Klaviatuuri kuvamiseks ei ole üldjuhul vaja seda klahvi va-
jutada, kuna smartHMI tuvastab, millal on vaja klaviatuuri sisendit, ja kuvab klaviatuuri auto-
maatselt. 
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Joonisel 1.3 on kujutatud juhtpaneeli KUKA smartPAD tagakülje kõige olulisemaid nuppe ja 
elemente. 
 
 
 

 
Joonis 1.3. Nuppude ja elementide asetus paneeli tagaküljel 

 1 Lubamislüliti                   4 USB-ühendus 

2 Käivitusklahv (roheline)  5 Lubamislüliti 

 3 Lubamislüliti                  6 Andmeplaat 

 

1.2 Roboti juhtimise ƚƂƂƌĞǎŝŝŵŝĚ 

ZŽďŽƚŝ�ƚƂƂ�ũƵŚƚŝŵŝƐĞ�ƉƁŚŝƌĞǎŝŝŵŝĚ�ŽŶ�alljärgnevad. 
x Käsitsi ƌĞǎŝŝŵ 
x Käsitsi ƌĞǎŝŝŵ�ǀćŝŬƐĞŵĂů�ŬŝŝƌƵƐĞů 

Mis on käsitsi ƌĞǎŝŝŵ͍ 

Käsitsi ƌĞǎŝŝŵŝƐ�ũƵŚŝƚĂŬƐĞ�ŵĂŶŝƉƵůĂĂƚŽƌŝ�ůŝŝŬƵŵŝƐƚ�ŬćƐŝƚƐŝ͘ 

Kolme asendi võimaldavat seadet tuleb vajutada manipulaatori mootorite aktiveerimiseks, 
see tähendab liikumise võimaldamiseks. Käsitsi ƌĞǎŝŝŵŝ� ŬĂƐƵƚĂƚĂŬƐĞ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƌŝŵŝƐĞů� ũĂ�
programmi silumisel. 

On kaks järgmist käsitsi ƌĞǎŝŝŵŝ͘ 
x Väiksema kiirusega käsitsi ƌĞǎŝŝŵ͕�ŵŝĚĂ�ƚĂǀĂůŝƐĞůƚ�ŶŝŵĞƚĂƚĂŬƐĞ�ŬćƐŝtsi re-

ǎŝŝŵŝŬƐ͘ 
x Täiskiirusega käsitsi ƌĞǎŝŝŵ. 

 



Kõrgtehnoloogilise tootmise kutseõppe ja professionaalse kooli-
tuse  
multifunktsionaalne uuenduslik tugivõrgustik 
Projekt nr 2018-1-PL01-KA202-050812    

  
 
 

 
- 11 - 

 

Mis on väiksema kiirusega käsitsi ƌĞǎŝŝŵ͍ 

Väiksema kiirusega käsitsi ƌĞǎŝŝŵŝƐ�ŽŶ�ůŝŝŬƵŵŝƐŬŝŝƌƵƐ�ƉŝŝƌĂƚƵĚ�ŬŝŝƌƵƐĞŐĂ�ϮϱϬ�ŵŵͬƐ͘�>ŝƐĂŬƐ�ŽŶ�ƉŝŝͲ
ratud iga telje maksimaalselt lubatud kiirus. Need teljepiirangud sõltuvad robotist ja neid ei 
saa muuta. Manipulaatori mootorite aktiveerimiseks tuleb vajutada kolme asendit võimalda-
vat seadet. 

HOIATUS. 

Võimaluse korral tuleb käsitsi ƌĞǎŝŝŵŝƐ� töötamise korral hoida kõik inimesed ruumi kaitstud 
osas. 

 

Tööd, mida tehakse tavaliselt väiksema kiirusega käsitsi ƌĞǎŝŝŵŝƐ͘ 

Väiksema kiirusega käsitsi ƌĞǎŝŝŵŝƐ�ƚĞŚĂŬƐĞ�ƚĂǀĂůŝƐĞůƚ�alljärgnevaid töid. 

x Manipulaatori roomeliikumine tagasi oma liikumisteele pärast avariiseiskamist. 

x Sisend-/väljundsignaalide väärtuste parandamine pärast veaseisundeid. 

x RAPID-programmide koostamine ja silumine. 

x Programmi käivitamine, täitmine sammukaupa ja peatamine, näiteks programmi testi-
misel. 

x Programmeeritud asendi häälestamine. 

Tööd, mida tehakse tavaliselt täiskiirusega käsitsi ƌĞǎŝŝŵŝƐ͘ 

Standardi ISO 10218-1:2011 kohaselt tehakse täiskiirusega käsitsi ƌĞǎŝŝŵŝƐ�alljärgnevaid töid. 

x Programmi täitmise käivitamine ja peatamine programmi lõplikuks kontrollimiseks. 

x Programmi täitmine sammukaupa. 

x Kiiruse seadistamine (0–100%). 

x Programmiviida seadmine (põhiprogrammile, alamprogrammile, kursorile, teenus-
programmile jne). 

dćŝƐŬŝŝƌƵƐĞŐĂ�ŬćƐŝƌĞǎŝŝŵŝƐ�Ğŝ�ƐĂĂ�ƚĞŚĂ�ũćƌŐŵŝƐŝ�ƚƂŝĚ͘ 

x Süsteemi parameetrite väärtuste ja süsteemi andmete muutmine. 
 

1.3 Roboti programmeerimine meetodiga Teach-in õpetamispuldi abil. 

Roboti programmeerimisel liigutab operaator robotit õpetamispuldiga ühest punktist teise ja 
salvestab eraldi iga asendi (joonis 1.4). Operaator saab programmeerimise ajal programmi ka 
testida. Kuna töötatakse tegeliku robotiga, on programmeerimise ajal võimalik programmi 
funktsionaalsust ja tõhusust testida otse ning võib-olla täpsustada programmi mõningaid osi. 
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Joonis 1.4. Programmeerimine Teach-in 

Teises etapis programmeeritakse haaratsi ja lisaseadmete juhtimise loogilist osa. Selles osas 
sisestatakse ka liikumiskiirused roboti erinevatel liikumisteedel. Oluliste punktide asukohad ja 
tööriista suund nendes punktides sisestatakse automaatselt meetodiga Teach-in käsitsi sea-
distamise kohaselt. Roboti muud funktsioonid programmeeritakse arvutis või vahetult juht-
seadme redaktoris. Programmeerimisüksused võimaldavad jälgida sisendeid/väljundeid ja 
süsteemiteavet, kirjutada redaktoris programme, võimaldada juurdepääsu tootmisandmetele 
(keskmine tsükliaeg, tootmistsüklite arv, ...), seadistada vahetult juhtseadmes nt keevitamise 
tööparameetreid. Kaasaegsematel üksustel on roboti töö optimeerimiseks analüütilised funkt-
sioonid. 

Operaator töötab reaalses füüsilises keskkonnas, mis tagab talle ülevaate roboti asukohast, 
töökoha takistustest ning erinevate masinate ja seadmete asukohast. Tänu sellele suudab see 
kiiresti tuvastada võimalikud kokkupõrked ja probleemid roboti liikumise planeerimisel. 
 

1.4 Roboti liikumiskiiruse seadmine õpetamispuldiga (tühistamine) 
 

Punktide täpse reguleerimise korral on soovitava eesmärgi saavutamiseks vaja vähendada ro-
boti liikumiskiirust. Selleks kasutatakse olekuklahvi „Käsitsi tühistamine“, mis on lubatud ai-
ŶƵůƚ�ƚƂƂƌĞǎŝŝŵŝƐ�„Space-Mouse“ (sammuhiir) või „Operation key“ (tööklahv). Saate „Manual 
override (HOV)“ (käsitsi tühistamise) väärtust muuta ekraani paremas alumises nurgas oleva 
olekuklahvi „Override“ (tühista) abil. Väärtuse muutmiseks vajutage klahvi +/-. Seatud väär-
tust kuvatakse ka olekuklahvide paremal ribal HOV-sümboliga ja olekuribal (joonis 1.5). 
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Joonis 1.5. HOV-seadete kuvamine olekuribal ja ikoonil 

 

2 ROBOTITE KOORDINAATSÜSTEEMID 
2.1 Koordinaatsüsteemide tüübid ja nende tähendus 
 

Robotmanipulaatori liigendite, tööriista või haaratsi liikumist saab kirjeldada erinevates 
koordinaatsüsteemides. Neid koordinaatsüsteeme kasutatakse mitmete juhtfunktsioonide 
teostamiseks, sealhulgas võrguühenduseta programmeerimiseks, programmi kohandamiseks, 
mitme roboti või roboti ja täiendavate servoajamite liikumise koordineerimiseks, 
roomeliikumiseks, programmide kopeerimiseks ühest robotist teise jne. 
Koordinaatsüsteemid, mida kasutatakse roomeliikumise ja võrguühenduseta 
programmeerimise hõlbustamiseks. 

Roboti liikumise kirjeldamiseks kasutatavaid peamisi koordinaatsüsteeme on kujutatud 
joonisel 2.1. 

x Globaalne koordinaatsüsteem on määratleb asendi põranda suhtes ja on teiste 
koordinaatsüsteemide lähtepunkt. Selles koordinaatsüsteemis saab roboti asu-
koha seostada töökoja teatud kindla punktiga. Globaalne koordinaatsüsteem on 
väga kasulik ka siis, kui kaks robotit töötavad koos või kui kasutatakse robotikan-
durit. 

x Baaskoordinaatsüsteem on seostatud roboti alla jääva paigalduspinnaga. 

x Tööriistakoordinaatsüsteem määrab tööriista keskpunkti ja suuna. 

x Kasutaja koordinaatsüsteem määrab kinnitusvahendi või tooriku manipulaatori 
asukoha. Objekti koordinaatsüsteem määrab tooriku asetuse kinnitusvahendis või 
tooriku manipulaatoris. 
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Joonis 2.1. Tööstusroboti koordinaatsüsteemid 

 

Liikumise juhtimisel on kõige olulisem haaratsi või tööriista liikumise juhtimine. Kuna erinevat 
tüüpi haaratsitel ja tööriistadel on erinevad mõõtmed, valitakse eripunkt, mis ei sõltu tööriista 
tüübist ja mida nimetatakse tööriista keskpunktiks (TCP). See punkt on 
tööriistakoordinaatsüsteemi alguspunkt. Sarnast punkti saab kasutada haaratsi või randme 
koordinaatsüsteemi kirjeldamiseks. Tööriista, randme ja muude koordinaatsüsteemide 
omavahelisi seoseid on kujutatud joonisel 2.2. See on ka punkt, mis liigub etteantud teekonnal 
etteantud kiirusel. 
 

 
Joonis 2.2. Tööriista ja randme koordinaadid 

 

Roomeliikumine on väikese kiirusega käsitsi juhitav liikumine. Roboti roomeliikumist saab kä-
ƐŝƚƐŝ�ũƵŚƚŝĚĂ�ũćƌŐŵŝƐƚĞů�ǀŝŝƐŝĚĞů͗�оůŝŝŬƵŵŝŶĞ�ƚĞůŐŚĂĂǀĂů͕�Ɛƚ�ƺŬƐ�ƚĞůŐ�ŬŽƌƌĂŐĂ�о kulgliikumine വ töö-
riista keskpunkt liigub koordinaatsüsteemis kulgevalt о modifitseeritud liikumine tööriista 
keskme ümber, sammukaupa roomeliikumise korral saab valida sammu suuruse. Roomeliiku-
mine võimaldab TCP täpselt asetada, kuna roboti käsitsi juhtimisel juhtkangiga liigub manipu-
laator väga aeglaselt ja väga lühikeste sammudega. Käsitsi juhtimisel juhtpuldiga saab kuvada 
manipulaatori ja robotisüsteemi täiendavate täiturite teavet asendi kohta. 
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2.2  Kuka robotite koordinaatsüsteemid 
 

Roboti käsitsi juhtimisel käitusklahvidega (JOG) või sammuhiirega, nn 6D-hiirega, on vaja va-
lida koordinaatsüsteem. 

Vajaliku koordinaatsüsteemi seadmine toimub olekuklahvi vajutamisega, nagu on kujutatud 
joonisel 2.3. 
 
 
 

 
 

 

Joonis 2.3. Koordinaatsüsteemi valiku klahv 
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Kuka robot saab kasutada alljärgnevaid koordinaatsüsteeme (tabel 2.1). 
Tabel 2.1.  KUKA robot വ koordinaatsüsteemid 

 
Ikoon Tähendus 

 

 
1. 
Teljepõhine koordinaatsüsteem 
Roboti igat telge saab liigutada eraldi positiivses või negatiivses suunas 

 

2. 
GLOBAALNE koordinaatsüsteem 
Ortogonaalne koordinaatsüsteem, mille alguspunkt on roboti alusel. 

 

3. 

BAAS koordinaatsüsteem 

Ortogonaalne koordinaatsüsteem, mille alguspunkt on töödeldaval osal. 

 

4. 

TÖÖRIISTA koordinaatsüsteem 

Ortogonaalne koordinaatsüsteem, mille alguspunkt on tööriistal. 

 

2.2.1 Teljepõhine koordinaatsüsteem. 
 

Teljepõhises koordinaatsüsteemis on roboti igat telge võimalik liigutada eraldi positiivses või 
negatiivses suunas (joonis 2.4). Selleks kasutatakse käitusklahve või sammuhiirt, kusjuures 
sammuhiir võimaldab ühel ajal käitada 3 või 6 telge. 
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Joonis 2.4. Teljepõhine koordinaatsüsteem 

 

Üksikute telgede liigutamisel kasutatakse alljärgnevaid käitusklahve ja sammuhiire liikumis-
suundi (joonis 2.5). 
 
 

 
Käitusklahvid Sammuhiir 

 

Joonis 2.5. Käitusklahvid ja sammuhiir liikumiseks BASE süsteemis 

 

2.2.2 GLOBAALNE koordinaatsüsteem 
 

GLOBAALNE referentskoordinaatsüsteem on absoluutne ortogonaalne koordinaatsüsteem, 
mille alguspunkt paikneb roboti aluses. Võrdlussüsteemi nullpunkt jääb roboti liikumise ajal 
paigale, st ei liigu koos robotiga (joonis 2.6). 
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Joonis 2.6. GLOBAALNE koordinaatsüsteem 

Üksikute telgede liigutamiseks saab kasutada alljärgnevaid käitusklahve ja sammuhiire suundi 
(joonis 2.7). 
 

 
Käitusklahvid Sammuhiir 

Joonis 2.7. GLOBAALSES koordinaatsüsteemis liikumiseks kasutatavad käitusklahvid ja sammuhiir 

2.2.3 Baaskoordinaatsüsteem 
 

Baaskoordinaatsüsteem on ortogonaalne (Cartesiuse) koordinaatsüsteem, mille alguspunkt 
on välistööriistas (joonis 2.8). See võib olla nt keevituspiht. Kui töötate selles võrdluskoordi-
naatsüsteemis, on määrav välistööriista koordinaatsüsteem, st toorik liigub piki vastavaid 
koordinaattelgi või nende ümber. Roboti tarnimisel asub baaskoordinaatsüsteemi algus roboti 
alusel. 
 

 
Joonis 2.8. Väline baaskoordinaatsüsteem 
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Üksikute telgede liigutamiseks saab kasutada alljärgnevaid käitusklahve või sammuhiire liiku-
missuundi (joonis 2.9). 

 
Käitusklahvid Sammuhiir 

Joonis 2.9. Baassüsteemis liikumiseks kasutatavad käitusklahvid ja sammuhiir 

 

2.2.4 TÖÖRIISTA koordinaatsüsteem 

TÖÖRIISTA koordinaatsüsteem on ortogonaalne (Cartesiuse) koordinaatsüsteem, mille 
alguspunkt on tööriistas. Selle koordinaatsüsteemi suund valitakse tavaliselt nii, et X-telg 
langeb kokku tööriista töösuunaga. TÖÖRIISTA koordinaatsüsteemis jälgitakse tööriista 
liikumist, joonis 2.10. Roboti tarnimisel asub TÖÖRIISTA koordinaatsüsteemi alguspunkt roboti 
ääriku keskel. 

 
Joonis 2.10. TÖÖRIISTA koordinaatsüsteem 

 

Üksikute telgede liigutamiseks saab kasutada järgmisi käitusklahve ja sammuhiire liikumis-
suundi (joonis 2.11). 

 
Käitusklahvid Sammuhiir 

Joonis 2.11. Tööriistakoordinaatsüsteemis liikumiseks kasutatavad käitusklahvid ja sammuhiir 
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3 ROBOTI KALIBREERIMINE 
3.1 Roboti kalibreerimise määratlus ja tähendus 
 

Robotite kalibreerimine on protsess, mida kasutatakse robotite täpsemaks muutmiseks. 
Robotite kalibreerimine võib märkimisväärselt parandada võrguühenduseta 
programmeeritud robotite täpsust. Kalibreeritud robotil on võrreldes kalibreerimata robotiga 
suurem nii absoluutne kui ka suhteline asetustäpsus; st roboti tööorgani tegelik asukoht 
vastab paremini roboti matemaatilise mudeli järgi arvutatud asendile. Absoluutne 
asetustäpsus on eriti oluline seoses robotite vahetatavuse ja täppisrakenduste 
võrguühenduseta programmeerimisega. Lisaks roboti kalibreerimisele võib selle tööriistade ja 
töödeldavate toorikute kalibreerimine (nn elemendi kalibreerimine) minimeerida esinevaid 
ebatäpsusi ja suurendada protsessi turvalisust. 

Roboti kalibreerimine on roboti eri liigendite nullasendite määramine. Seda võib kirjeldada kui 
protsessi, millega tagatakse eri liigendite anduritelt saadud andmete vastavus robotkäe 
tegelikule asendile. Terminit kalibreerimine kasutatakse ka seoses roboti TCP seadistamisega, 
mille eesmärk on suurendada roboti TCP asukoha määramistäpsust tööruumis. 
Jadakinemaatikas, kus üksikud kinemaatilised paarid paiknevad jadamisi, arvutatakse kõik 
roboti eri liigendite kõrvalekalded, mis põhjustavad kokkuvõttes TCP nihutatud (vale) asetuse, 
võrreldes andurite edastatud väärtuste kohase asendiga. Seda olekut on kujutatud joonisel 
3.1, kus TCP 1 on robotkäe tegelik asend ja asend TCP 2 vastab anduriandmete kohasele 
asendile. Tööstusrobootika areng eemaldub individuaalsest ja „isoleeritud“ paigaldusest ning 
on suunatud rühmapaigalduste ja robot-inimese tööjaamade ehitamise poole (joonis 17). 
 

 
Joonis 3.1. Tegelik asend ja andurikohane asend 

Kalibreerimismeetodid 
 

Nagu juba mainitud, on kalibreerimise eesmärk tagada, et koodrite andmed vastavad robot-
käe tegelikule asendile. Kalibreerimist teeb roboti tootja selle koostamise viimases etapis ja 
tavaliselt ei ole seda tavapärase töö käigus vaja korrata. Tööstuspraktikas on siiski olukordi, 
mis nõuavad kalibreerimist alljärgnevatel juhtudel. 
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x Soovimatu kokkupõrge töökohal വ nt löök vastu robotmanipulaatorit või selle põrge. 

x Ühe juhitava telje mootori või koodri vahetamine. 

x Sisekaabelduse asendamine. 

x Tugiakude tühjenemine ja sellest tingitud kalibreerimisandmete kadu. 

On mitmeid kalibreerimistoiminguid, mis on erinevatel robotitel erinevad. Levinud ja lihtne 
meetod on kalibreerimine referentsmärkide järgi. See tehnika põhineb roboti iga telje visuaal-
sel reguleerimisel asendisse 0°, mille puhul kasutatakse roboti telgedel asuvaid referents-
märke. Need on näiteks sildid, sälgud jne (joonis 3.2). 

 

 
Joonis 3.2. Referentsmärgid 

 

Pärast roboti liigutamist referentsasendisse korrigeerib juhtsüsteem automaatselt iga juhitava 
telje koodrite väärtusi. Selle kalibreerimismeetodi täpsus sõltub visuaalsest seadistusest ja on 
seetõttu väiksema täpsusega meetod. 

Robotites telgede nullasendite visuaalse seadmise see puudus on kõrvaldatav elektrooniliste 
seadmetega, mis on ette nähtud referentsasendi täpseks määramiseks korrigeerimise teisen-
dusalgoritmidega ja referentsasendite automaatseks seadistamiseks. 
 

3.2 Kuka roboti kalibreerimine 

Kuka robotite kalibreerimine (reguleerimine) toimub selleks, et seada roboti erinevate lülide 
(telgede) õiged asukohad baaskoordinaatsüsteemi suhtes. Kalibreerimismeetod eri tüüpi ro-
botite korral on erinev olenevalt roboti kinemaatikast ja tootja eelistustest. 

KUKA tööstusrobotite korral kasutatavas kalibreerimismeetodis kasutatakse alljärgnevaid 
kahte tüüpi mõõteseadmeid. 

1. Hälbemõõdik വ kalibreerimise ajal kinnitatakse see keermega mõõteteraviku kohale. 
Enne seda on vaja abijooned reguleerida nii, et need on kohakuti. Nihutades kätt järk-
järgult põhiväärtuse väikseimalt kiiruselt negatiivsele, mõõteteravik liigub, mida on 
võimalik jälgida mõõtekella käel. Kui teravik jõuab soone põhja ja käsi hakkab tõusma, 
on mõõtmine lõppenud. 
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2. EMD വ elektrooniline mõõteseade വ töötab mõõtekellaga sarnasel põhimõttel, kuid 
erineb selle poolest, et EMD on varustatud ühenduskaabliga roboti ühendamiseks ka-
libreerimisseadmega. EMD-st saadud teave edastatakse robotile, nii et pärast kalibree-
rimisasendisse jõudmist lülitub robot automaatselt välja (joonis 3.3). 

 

 
Joonis 3.3. Digitaalne mõõtevahend EMD roboti kalibreerimiseks. 

 

Asendi määramiseks kasutatakse resolverit, mis tagab absoluutse tsüklilise mõõtmise. Kalib-
reerimisel on roboti eri telgede asendiväärtused järgmised: A1 = 0°, A2 = -90°, A3 = 90°, A4 = 
0°, A5 = 0°, A6 = 0 (joonis 3.4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joonis 3.4. 20 Roboti telgede asendid 

 

EMD kalibreerimine toimub järgmiselt: 

1. Kalibreerimine toimub ainult käsitsi ƌĞǎŝŝŵŝƐ�ƚĞůũĞ�ŬŽŽƌĚŝŶĂĂƚƐƺƐƚĞĞŵŝ abil. 

2. Iga telg tuleb seadistada eraldi. 
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3. Alustada tuleb esimesest teljest ja liikuda sellest edasi. 

4. Sooritatav liikumine peab olema positiivsest väärtusest (+) kuni negatiivse väärtuseni 
(-). 

5. Telgedel on abijooned ja liigutatavad mõõteteravikud, mis peavad mõõtmise ajal 
jääma täpselt kohakuti, joonis 3.5. 

 
 

 
 

Joonis 3.5. EMT asend enne mõõtmist ja mõõtmistoiming 

 

Seeria kinemaatikaga robotite puhul kasutatakse nuppude komplekti, mille abil saab iga ketta 
eraldi vabastada. Täpsed koordinaadid konkreetse roboti kalibreerimiseks on esitatud 
kalibreerimismärgil. 
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ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 
 

1. Seade, millega programmeerija programmeerib robotit, nimetatakse: 
a. Vastutav töötleja 
b. Wi-Fi 
c. Õpetamispult 
d. Manipulaator 

 
2. Roboti liikumist saab kirjeldada erinevates koordinaatsüsteemides. Robotite 

koordinaadid on järgmised: 
a. Maailma koordineerimissüsteem 

Baaskoordinaatide süsteem 
Kasutaja koordinaatide süsteem 

b. Maailma koordinaatide süsteem ja tööriistakoordinaatide süsteem 
c. Baaskoordinaatide süsteem 
d. Maailma koordineerimissüsteem 

Baaskoordinaatide süsteem 
Tööriista koordinaatide süsteem 
Kasutaja koordinaatide süsteem 

 
3. Roboti kalibreerimist kasutatakse selleks, et: 

a. Täpsuse parandamine 
b. Kandevõime suurenemine 
c. Kiiruse suurenemine 
d. Suurendada kandevõimet, suurendades samal ajal kiirust 

 
4. TCP tähendab – 

a. Kolm programmitöö tsüklit 
b. Tööriista keskpunkt 
c. Tööriista muutmise punkt 
d. Suletud pult 

VIITED 
 

[1] J. Semjon, P. Marcinko. Programovanie priemyselných robotov II. TU Kosice, 2019 
[2] https://www.controleng.com/articles/tool-calibration-method-speeds-

implementation-of-6-axis-industrial-robots/ 
[3] Daily Automation, Základy Priemyselnej robotiky- Kalibrácia priemyselných robotov 
[4] https://www.dailyautomation.sk/kalibracia-priemyselnych-robotov/ 

https://www.controleng.com/articles/tool-calibration-method-speeds-implementation-of-6-axis-industrial-robots/
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https://www.dailyautomation.sk/kalibracia-priemyselnych-robotov/
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[5] Operator’s manual Kuka, FlexPendant, 2018 
[6] Universal Robots e-^ĞƌŝĞƐ͕�WŽƵǎşǀĂƚĞ�ƐŬĄ�ƉƌşƌƵēŬĂ͕�ϮϬϭϵ 
[7] https://www.youtube.com/watch?v=6BtgdmH8hrk 
[8] https://www.youtube.com/watch?v=cRQUxkt73is 
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KÜSIMUSED ÕIGED VASTUSED 
 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 c 

2 d 

3 a 

4 b 
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ÕPPETUNNI SISSEJUHATUS 

Õppetunni eesmärk on tutvustada õpilastele tööstusrobotite programmeerimise põhimõtteid 
ja robotite programmeerimise meetodite kasutamist tööstuses. Kirjeldatakse tööstusroboti 
programmi erinevaid ehitusplokke ja käsitlusi ning tutvustatakse laialdaselt kasutatavaid 
tootespetsiifilisi robotite programmeerimise meetodeid. Kirjeldatakse tööstusroboti 
programmeerimise eripära ja tööstuse piiravaid tegureid. Näidatakse võrguühenduseta ja 
võrguühendusega programmeerimise eeliseid ja puudusi ning kirjeldatakse ja näidatakse 
tööstusrobotite programmeerimise tulevasi suundumusi. 

ÕPPETUNNI EESMÄRGID 

Selles õppetunnis tutvustatakse tööstusrobotite programmeerimise meetodit. Õpilased 
tutvuvad tööstusrobotite programmeerimise peamiste põhimõtete ja tüüpidega, samuti enim 
kasutatavate programmeerimismeetodite ja -tööriistadega. 

LÜHENDID. 
 

AI     tehisintellekt 

CAD    raalprojekteerimine 

COBOL, ALGOL, Fortran, SIGLA, ROL, FUNKY, ERF, CIRCA   

   esimesed robotite programmeerimise keeled 

CPU     kesktöötlusseade, mida nimetatakse ka keskprotsessoriks 

l/O      sisend/väljund, teabetöötlussüsteemi side 

OEE     seadmestiku üldtõhusus 

OLP     programmeerimine võrguühenduseta 

PLC     programmeeritav loogikakontroller, tööstuslik digitaalne arvuti 

RAP      reaktsioonil põhinev toimingute pakett 

ROS     roboti operatsioonisüsteem 

RTS     reaalajasüsteem 

TAP     testitoimingu paar 

TCP     edastuse juhtprotokoll 

WFH     kaugtöö kodust 
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Terminite sõnastik 
Tabel 0.1. Põhiterminid 

Nimi Määratlus 

Analoogsisend Signaalmooduli osa, mis võtab andurilt vastu pideva (analoog-) 
signaali, lülitab jne ning teisendab selle digitaalseks signaaliks 
(binaarväärtus), mida saab kasutada PLC programmis. 

Analoogväljund Signaalmooduli osa, mis muundab PLC programmi loodud 
digitaalse signaali (binaarväärtus) pidevaks (analoog-)signaaliks, 
mis saadetakse automaatsüsteemi täituri(te)le. 

Andmeplokk (DB) Programmeerimisvahendis STEP 7 moodustatud plokk. DB 
sisaldab ühte või mitut andmeüksust. Andmeüksuste väärtused 
määrab kasutaja või PLC programm. Mõnda DB-d kasutavad FB-
d oma väljundandmete salvestamiseks. 

Digitaalne sisend Signaalmooduli osa, mis võtab andurilt vastu kaheolekulise 
(digitaalse) signaali, lülitab jne ja muundab selle ühebitiseks 
binaarväärtuseks, mida kasutatakse PLC programmis. 

Digitaalne väljund Signaalmooduli osa, mis muundab PLC programmi moodustatud 
ühebitise binaarväärtuse kaheolekuliseks (digitaalseks) 
signaaliks, mis saadetakse automaatsüsteemi täituri(te)le. 
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Õppetunni sisu 
 

1 ROBOTITE VARANE PROGRAMMEERIMINE 
1.1 Robotite programmeerimise algus 

Esimene tegelik „roboti programmeerimine“ algas koos esimese tööstusrobotiga. Roboti 
Unimate leiutas George Devol 1954. aastal. Roboti programmeerimistase oli väga madal ja 
hõlmas roboti „õpetamist“. Kasutaja käsu peale viidi robot teatud asendisse ja seejärel 
salvestati kõigi liigendite asendid. Kui programm käivitati, liikusid liigendid ühest asendist teise 
ja võrdlesid neid viimase asendiga. „Keelt“ kui sellist ei olnud, kuid see protsess siiski toimus 
tänapäevaste robotite programmeerimiskeelte madalal tasemel [1]. 

Esimene roboti programmeerimiskeel oli MHI, mis töötati välja 1960. aastal MIT-is robotkäe 
juhtimiseks. Alles 1970. aastatel ilmusid robotite esimesed üldotstarbelised 
programmeerimiskeeled. Sellele järgnes järgmise mitme aasta jooksul 
programmeerimiskeelte populaarsuse märkimisväärne kasv. See tõi kaasa probleeme. 
Robotite kõiki keeli on võimatu kirjeldada, sest neid on nii palju. Nende mõtestamiseks 
keskendutakse tavaliselt roboti programmeerimiskeelte kolmele „põlvkonnale“ [1,2]. 

1.2 Esimese põlvkonna keeled: programmeerimine õpetamise kaudu 

Programmeerimiskeel VAL töötati välja 1973. aastal Stanfordi ülikoolis kasutamiseks väikeste 
uurimisrobotitega Vicarm. Alles 1977. aastal, kui Unimation ostis Vicarmi, võeti see keel 
kasutusele tööstuses. See oli esimese põlvkonna keelte ajastu. Esimese põlvkonna keeled 
käsitlesid robotilt väga primitiivsel tasemel ja sobisid seetõttu vaid korratavate ülesannete 
täitmiseks. Enamik neist põhines 1950. aastatel väljatöötatud programmeerimiskeeltel, 
näiteks keeltel COBOL, ALGOL või Fortran. Need keeled said roboti funktsioone ja liikumist 
kirjeldada lihtsal viisil. Need olid piiratud andurite sisendi ja teiste robotitega side osas. 
Esimese põlvkonna roboti keelte näited hõlmavad ka keeli SIGLA (1974), ROL (1976), FUNKY 
(1977) ja SERF (1978) [1,2] 

2 ROBOTI PROGRAMMEERIMISE PEAMISED PÕHIMÕTTED 
2.1 Neli stsenaariumit roboti võrguühenduseta programmeerimiseks 

Kuigi robotautomaatika võib tootmist kiirendada, võib see põhjustada ka märkimisväärseid 
viivitusi, kui roboti programmeerimine ei ole sobivalt kavandatud. Robotite tõrgeteta töö 
hõlbustamiseks tootmisettevõtetes, kus ei saa lubada tootmise katkestusi ajaks, kui roboti 
programmi koostatakse punkthaaval juhtseadmega, kasutatakse keerukate 
süsteemilahenduste koostamiseks üha enam robotite võrguühenduseta programmeerimise 
platvorme. 

Kasutades roboti tööelemendi kolmemõõtmelist kujutist, mis näitab visuaalselt, kuidas robot 
liigub mööda programmeeritud teekonda, saab programmeerida võrguühenduseta (OLP) 
originaalseadmete tootja (OEM) spetsiifiliste tarkvaraplatvormide või kolmandate osapoolte 
pakutavate valikute kaudu. OLP annab kogenud ja algajatele roboti programmeerijatele 
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võimaluse koostada, katsetada ja kohandada roboti programme või töid mugavalt 
arvutipõhises virtuaalses programmeerimiskeskkonnas enne nende rakendamist tehases. 
Võib eristada nelja järgmist olukorda [1]. 

2.1.1 STSENAARIUM 1: piiratud juurdepääs tootmisele 

Uute terviseprobleemide ja -reeglite keeris on ärgitanud ettevõtteid rakendama sotsiaalse 
distantseerumise ja kodus töötamise poliitikaid. Selle tagajärg on piiratud juurdepääs 
robotitele tehases, mis on raskendanud tööde programmeerimist/ümberprogrammeerimist. 

2.1.2 STSENAARIUM 2: kohanemine muutuva nõudlusega 

Üldkasutatavate toodete nõudluse kasv on sundinud tootjaid rekordilise kiirusega tootma 
erikonstruktsiooniga väikseid tootepartiisid. Vajalike muutustega kohanemiseks on suuremat 
tähelepanu pööratud nutitehnoloogiale, näiteks OLP-tarkvarale, et vähendada 
programmeerimisseisakuid ja optimeerida seadmete üldist tõhusust (OEE). 

2.1.3 STSENAARIUM 3: automaatika kiire lisamine 

Sarnaselt teise stsenaariumiga peavad ettevõtted nõudluse kasvu tingimustes integreerima 
uusi roboteid või uut viisi kasutama vanu roboteid. Mõlemal juhul on nende oluliste toodete 
valmistamisele sujuvama ülemineku hõlbustamiseks soovitatav kasutada OLP-tarkvara. 

2.1.4 STSENAARIUM 4: uue meetodi katsetamine 

Ettevõtted on otsustanud raskete katsumuste ületamiseks loovate ja koostööl põhinevate 
robotautomaatika meetodite kasuks. Kasutatakse vanu roboteid uut viisi või ostetakse uusi 
roboteid. Robotautomaatikat võidakse tehases rakendada esimest korda. Olenemata 
lähenemisest on toimiv meetod uute keerukamate roboti tööde tegemiseks võrguühenduseta 
programmeerimine. 

2.2 Võrguühenduseta programmeerimise neli peamist iseärasust 

Enamik kasutajaid otsib võrguühenduseta programmeerimise platvorme, millel on ulatuslik 
mudeliteek ja mis võimaldavad kasutada nelja alljärgnevat põhifunktsiooni [1]. 

2.2.1 Roboti kokkupõrke tuvastamine 

Kui kõrvuti töötab mitu robotit, peaksid nad olema programmeeritud töötama meeskonnana. 
Võrguühenduseta programmeerimisel annab kokkupõrke tuvastamise funktsioon märku 
võimalikest põrkeohtudest, mis võimaldab programmeerijal teha kulusid vältivaid kohandusi 
enne programmi rakendamist tehases. 

2.2.2 Roboti teekonna planeerimine 

Kuigi robot on programmeeritud liikumiseks ühest punktist teise, on hädavajalik planeerida 
selle liikumistee ümber teatud takistuste, näiteks ümber kinnitusosade. Teekonna 
planeerimisega on roboti programmeerimine ümber teatud punktide manööverdamiseks 
lihtsam, kuna see aktiveerib kokkupõrgete tuvastamise häired. 
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2.2.3 Robotkonveieri jälgimine 

Kui osad on erinevates asendites, võib konveieri jälgimine aidata robotil neid osi joondada 
vajaduse järgi. 

2.2.4 Roboti CAM teekond 

Keevitusrakenduse, väljastusrakenduse või muu keeruka ülesande täitmisel võib CAM 
teekonna funktsioon kaasa aidata protsessi automatiseerimisele. Robotile punktide käsitsi 
õpetamise asemel tekitab CAM teekond need punktid automaatselt. Need funktsioonid 
aitavad katsetada roboti stsenaariumit, näiteks: „Kui kiiresti robot liigub antud rakenduses?“ 
või „Kas robot saab keevitada antud detaili?“ jne. 

2.3 Tootja neli võrguühenduseta programmeerimise eelist 

OLP tarkvara õige ja tõhus kasutamine võib aidata tootjatel saavutada muuhulgas järgmisi 
eesmärke [1]: 

2.3.1 Kiire integreerimine robotitega 

Võrguühenduseta programmeerimine annab võimaluse roboti programmi koostamiseks ajal, 
kui tööelement on alles valmistamisjärgus. See protsess lühendab integreerimisaega, kuna 
andmefailid saab üle kanda pärast tööelemendi valmimist ja tehasesse paigaldamist. 

2.3.2 Robotite kiirvahetus 

Kui robotit kasutatakse mitme detaili töötlemiseks, võimaldab võrguühenduseta 
programmeerimine programmeerida robotit „detailile B“, samas kui „detail A“ on veel töös. 
Kui „detail A” on lõpetatud, saab programmeeritud failid robotisse alla laadida, et käivitada 
„detail B”. 

2.3.3 Robotite funktsionaalse ohutuse seadistamine 

OLP võimaldab seadistada näiteks roboti käte lubamatuid kokkupuuteid, kiirusepiiranguid ja 
turvatsoone. See hõlmab võimalust esitada simulatsiooni ajal ohutsoonid (robotite 
töövahemiku piirid) graafilise ülekattega, tagades visuaalse pildi ja liikumise katsetamise 
simulatsiooni ajal. 

2.3.4 Robotite kiire tsükli tagamine 

Kui on vajalik ülikiire tsükkel, võivad OLP-platvormid aidata kasutajatel jälgida roboti töötsüklit 
ja mootorite tööd. 

3 TÜÜPILISE ROBOTI PROGRAMMI ARHITEKTUUR JA STRUKTUUR 
3.1 Roboti programmi arhitektuur 

Üks esimesi samme reaktiivsuse ja tahtlikkuse integreerimise suunas oli Firby [3] loodud 
integreeritud kolmekihilise arhitektuuri alusel loodud reaktsioonil põhinevate toimingute 
pakettide (RAP) süsteem. Selle arhitektuuri keskmine kiht on RAP-süsteem. 

Kuigi kolmekihilised roboti arhitektuurid on väga populaarsed, kasutatakse ka erinevaid 
kahekihilisi arhitektuure. Reaalajas juhtimise koostööprogrammi arhitektuur (CIRCA) on 
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kahekihiline arhitektuur, mille eesmärk on tagada usaldusväärne käitumine [4,5]. See 
rakendab piiratud reaktiivsuse mõistet, mille korral eeldatakse, et roboti ressursse ei ole kõigi 
ülesannete täitmiseks alati piisavalt. CIRCA koosneb reaalajasüsteemist (RTS) ja tehisintellekti 
(AI) süsteemist (AIS), mis on üldiselt sõltumatud. RTS täidab katsetamistoimingu paaride (TAP) 
tsüklilisi järjestusi, mis vastavad keskkonna tunnetamise osas halvimale käitumisele ja 
toimivad vastuseks tinglikult. AIS-i ülesandeks on luua ajakava, mis on tagab katastroofiliste 
rikete tekkimise vältimise tegelikus reaalajas töötamise käigus. 

 

Joonis 1.  Multiroboti arhitektuur [1] 

3.2 Ülesannete kirjeldused 

Programm ei saa robotit juhtida samal viisil nagu õpetatakse töötama inimest. Kuna 
oskustöölised teavad valmistatava toote rakendusi, seadmeid, protsesse ja üldnõudeid, 
peame tegema vajalikest toimingutest vaid kokkuvõtte. Kuna paljusid nõutavaid 
taustateadmisi on raske kodeerida, on praktikas meie eesmärk selliste 
programmeerimispõhimõtete järgimine, mis sarnanevad (täiesti) kogemusteta töötaja 
juhendamisele, rääkides täpselt, kuidas tuleb täita ülesande kõiki aspekte. Seetõttu tuleb 
roboteid programmeerida [1], 

• suunates robotit käsitsi vajalikesse kohtadesse või isegi mööda soovitud teekonda või 
trajektoori, kui inimese täpsusest piisab; 

• võimaluse korral rakendades lihtsal viisil CAD-andmeid; 

• kasutades erinevaid täiendavaid viise (inimese ja roboti vahelisi suhtlusviise), näiteks 
ŬĂƐƵƚĂĚĞƐ�ŬƁŶĞƚ�ũĂ�ǎĞƐƚĞ͖ 

• imiteerides tööülesande kohast liikumist, näiteks tsükleid ja tingimusi, nõudmata 
põhjalikku programmeerimisoskust; 

• kasutades vahendit aktsepteeritava variatsiooni kirjeldamiseks, näiteks nagu on 
oodatud, või tavalist kõrvalekallet nimiteekonnast; 
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• kasutades spetsifikatsiooni selle kohta, kuidas tuleb kasutada välistaju uut tüüpi 
liikumise või tundmatu muutuse käsitlemisel. Varem olid olemas mõned 
värvimisrobotid, mida sai programmeerida käsitsi juhendades. 

Mõnikord nimetatakse seda paratamatuks probleemiks, kui tööruumis tuleb tegeleda 
üksikute eripäradega, kuigi tänapäeval haldavad neid probleeme OLP-süsteemid. Roboti 
programmeerimise ülesanne peaks sisaldama tabelis 1 esitatud tegurite kirjeldusi. 

Tabel 1. Roboti ülesandega seotud tegurid [1] 

  Toode. Toorikute lõppkuju ja koostude kirjeldus seoses selle tootega; 
roboti süsteem kavandab toimingud. 

 Protsess. Eritootmistoimingute teadaoleva järjestuse põhjal on kõik 
need määratletud protsessi parameetritega. 

 Tööriist. Roboti käes oleva tööriista liikumine on määratud 
programmidega või käsijuhistega; kasutaja teab toimingut, mida see 
sooritab. 

 Käsi. Robotkäsi ja otsaplaat tööriista kinnitamiseks on programmeeritud 
liikumiseks Cartesiuse ruumis; kasutajale on tööriist teada. 

 Liigend. Igas antud kohas määratakse liigendinurgad, mistõttu 
kulgliikumised on keerulised; robot tagab koordineeritud servojuhtimise. 

• Tootekeskne süsteem genereerib konfiguratsioonid ja roboti programmid ning juhendab 
operaatorit igal vajalikul juhul sekkuma käsitsi (nt haaramiseks ja kinnitamiseks). Süsteem 
määrab keevitusandmed, näiteks keevitustüübi ja iga õmbluse korral keevisõmbluste arvu. 

• Protsessikeskne süsteem aktsepteerib seevastu sisendit kasutatavate keevitusparameetrite, 
sealhulgas keevisõmbluste arvu osas. Süsteem valib protsessiseadme sisendsignaalid (näiteks 
millise väljundpinge peab roboti kontroller seadma selleks, et keevitamine toimuks etteantud 
voolutugevusega) ning rakendab roboti programmid, mis suunavad keevituspüstoli liikumist. 

• Tööriistakeskne programmeerimisviis eeldab, et operaator seadistab protsessi käsitsi, 
konfigureerides seadmed nende algseadistuste järgi ja asjakohased tööriistaandmed 
konfigureeritakse nii, et roboti kontroller saab teha programmeeritud liikumisi, mis on 
määratud tööorgani koordinaatide ja liikumisandmetega. 

• Käekeskne süsteem on sarnane tööriistakeskse lähenemisega selle poolest, et liikumisi 
Cartesiuse koordinaatsüsteemis saab programmeerija selgelt määrata/programmeerida (ja 
peab nii määrama/programmeerima), kuid see vajab lisatööd, kuna robot ei toeta tööriista 
üldist raami. 

• Liigendikeskset stiili on vaja, kui kasutatakse väga varajast roboti süsteemi, mis eeldab 
sirgjoone programmeerimist mitme üksteise lähedal asuva liigendiruumipoosiga. 

3.3  Roboti juhtsüsteemid 

Ka
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Roboti piirang 
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Roboti kontrolleril on mõned olulised ülesanded, mida tuleb täita programmi täitmiseks, 
robotmanipulaatori liigutamiseks ja juhtimiseks, kontrollerisiseste ja arvutiside vahendite 
tagamiseks, anduriliidese võimaldamiseks ning vajalike mehhanismide ja funktsioonide 
rakendamiseks, mis võimaldavad tagada roboti programmeerimist, roboti ja kasutaja vahelist 
liidest ning programmi täitmist. 

 

Joonis 2.  Roboti juhtsüsteemi põhiarhitektuur [2] 

Liikumise juhtimine hõlmab mitmeid erinevaid ülesandeid ja etappe, mida on kujutatud 
joonisel 3. 

  

Joonis 3.  Roboti juhtimise põhietapid [2] 

Teekonnaplaneerija põhiülesanne on roboti teekonna ettevalmistamine ja asjakohaste 
andmete edastamine teekonna interpolaatorisse. Roboti liigutamine tähendab roboti TCP 
{tööriista keskpunkti} algasendi/suuna {Ti} ja lõppasendi/suuna {Tf} määramist. Teekonna 
interpolaator arvutab planeerija andmetest iga interpoleerimisvahemiku vahepunktid 
etteantud kiiruse ja kiirenduse põhjal. Interpolaatori väljundid on servosilmuste põhisisendid, 
st need koosnevad sihtpunktidest (referentspunktidest), kuhu servokontrollerid peavad 
jõudma. Interpolaatorist edastatud andmed filtreeritakse enne edastamist 
servokontrolleritesse teekonnafiltriga, et tagada sujuvam kiirendus/aeglustus ja hoida 
mootori pöördemoment servomootori vahemikus. Samuti on vajalik liikumisparameetrite, 
sealhulgas kiiruste ja kiirenduste täpne määramine. Mõnikord on alg- ja lõppkonfiguratsiooni 
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vahel vaja määrata asendi/suuna vahepunktid. See protseduur tagab parema vastavuse 
nõuetele ja aitab kaasa teekonna lõplikule kujunemisele. Lisaks peab sujuva teekonna 
tagamiseks teekonnaplaneerija olema pidev funktsioon esimese pideva tuletisega ja 
eelistatult ka teise pideva tuletisega [2]. Näiteks võib teekonna generaatorit kasutada 5. järgu 
polünoom. Kõrgema järguga polünoomi kasutamine on põhjendatav sellega, et 5. järgu 
polünoomi on vaja asendi, kiiruse ja kiirenduse määramiseks iga teekonnasegmendi alguses ja 
lõpus. 

Üks põhilisemaid asju, mida roboti juhtsüsteem peab tegema, on PLC-laadsete funktsioonide 
rakendamine. Roboteid kasutatakse selliste detailide tootmisel, kus digitaalsed 
kontrollerid/analoogkontrollerid ja loogikakontrollerid juhivad sündmuste toimumist, nimelt 
juhivad materjalide käsitsemise, transportimise, tuvastamise jms eest vastutavaid süsteeme. 
Nende süsteemide ühendamiseks peab roboti kontroller „rääkima“ sama keelt ja toimima 
loogikakontrollerina või tal peab olema vähemalt sama funktsionaalsus. Sellest tulenevalt 
peavad roboti kontroller ja programm suutma täita järgmisi funktsioone. 

3.3.1 Muutuva ja seadistatava pingetasemega digitaalsete signaalide haldamine 

Robot peab olema võimeline lugema (erineva pingetasemega) digitaalseid sisendeid ja 
rakendama loetud andmetele põhilisi loogikafunktsioone: plokkide lugemine, 
loogikafunktsioonide rakendamine, nihutamine, loendamine, taimeri rakendamine, ääre 
tuvastamine jne. Roboti kontroller peab olema võimeline toimima ka digitaalsetele 
väljunditele, muutes nende olekut (ON/OFF), rakendama ajastatud impulsse jne. 

3.3.2 Analoogsignaalide haldamine 

Robot peab olema võimeline lugema analoogsisendeid, et tagada elektroonikaahelad 
multipleksimiseks ja analoog-digitaalseks muundamiseks, matemaatilised funktsioonid 
tulemuste töötlemiseks ning vajalikud ahelad ja digitaal-analoogmuundurid 
analoogväljundsignaalide töötlemiseks. 

3.3.3 Manipuleerimisfunktsioonide rakendamine 

Roboti kontrolleri programmeerimiskeel peab rakendama keerukaid matemaatilisi 
funktsioone ja andmestruktuure, mida saab kasutada roboti programmis, et kasutaja saaks 
roboti liikumist koordineerida, lugeda teavet või töödelda vooluahelaid (avada/sulgeda 
haaratsit, reguleerida pneumotäiturite rõhku, reguleerida vooluinverteritega või 
välisservokontrolleritega käitatavate välismootorite kiirust, käitada käivitus-
/peatamisseadmeid jne) 

Täite- ja järelevalvearvutite ja roboti kontrollerite vahelist sidet ja isegi roboti kontrollerite 
endi vahelist sidet toetatakse tavaliselt TCP/IP Ethernetipõhise võrgu kaudu. Seda tüüpi sidega 
seotud funktsioonid hõlmavad failide ja programmide vahetamist ning kaugoperatsioonide 
tegemist, näiteks varundamist, süsteemi hooldust jne. Tüüpiline roboti programm sidestub 
l/O digitaalsete signaalide kaudu (joonised 4 ja 5). 
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Joonis 4.  Roboti programmi I/O side [2] 

I/O-protseduuril on järgmised erandid. 

1. �ƵƚŽŵĂĂƚƌĞǎŝŝŵŝƐ� ƌŽďŽƚ� ĂŝŶƵůƚ� ĂŬƚƐĞƉƚĞĞƌŝď� ŬćƐŬĞ͘� <ćƐŝtsi ƌĞǎŝŝŵŝƐ� ǀƁŝ� ǀĞĂŽůĞŬƵƐ� ei 
aktiveerita roboti valmisoleku signaali kunagi. 

2. Käsitsi ƌĞǎŝŝŵŝƐ�ŽŶ�ƐƺƐƚĞĞŵ�ĂůĂƚŝ�võrguühenduseta olekus. 

3. Veaolekus annab süsteem veaoleku teate ja küsib kasutajalt vea tühistamise käsku. 
 

  
Joonis 5.  Roboti programmi I/O-side graafilise liidese näide [6] 

4 PROGRAMMEERIMISKEELED 
4.1 Tarkvaraarenduse tööriistad 

Kuna täpselt määratletud roboti süsteemi arhitektuuri stiile kasutavate süsteemide 
koostamisel saadakse märkimisväärseid eeliseid, on paljudel arhitektuuri stiilidel ka 
tarkvaratööriistad, mis hõlbustavad selle stiili rakendamise järgimist. Need tööriistad võivad 
esineda funktsioonikutsete teekidena, spetsiaalsete programmeerimiskeeltena või graafiliste 
redaktoritena. Tööriistad hõlbustavad tarkvara arendamist antud stiilis ja mis veelgi olulisem 
വ muudavad selle arhitektuuristiili piirangute rikkumise võimatuks (või vähemalt väga 
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raskeks). Tulemuseks on see, et selliste tööriistade abil moodustatud süsteeme on tavaliselt 
lihtsam juurutada, mõista, siluda, kontrollida ja hooldada. Need on enamasti ka 
usaldusväärsemad, kuna tööriistad pakuvad hästi kavandatud võimalusi üldjuhul vajalikele 
juhtfunktsioonidele, näiteks sõnumite edastamisele, täiturmehhanismide ja anduritega 
ühendamisele ning samal ajal täidetavate ülesannete haldamisele. 

Robotite programmeerimiskeeled ja -keskkonnad jagatakse traditsiooniliselt 
võrguühendusega programmeerimiseks (toimega kohapealse tegeliku robotiga) ja 
võrguühenduseta programmeerimiseks (tarkvaratööriistade kasutamine ilma robotita). 
Võrguühendusega programmeerimine ei ole praegusel ajal tavaks, välja arvatud 
võrguühenduseta koostatud programmide kontrollimine ja käsitsi kohandamine. Roboti 
programmeerimise keeled ja tarkvaratööriistad peavad toetama mõlemat 
programmeerimismeetodit. Ehkki erinevate tootjate roboti programmeerimiskeeled näevad 
välja sarnased, on seal palju semantilisi erinevusi, mis mõjutavad nii programmide tööd (kui 
robot sooritab oma toiminguid) kui ka roboti juhtimise viisi. Sellised funktsioonid nagu 
programmi tagurpidi käitamine (seoses liikumiskäskudega) ja interaktiivne redigeerimine 
roboti töö ajal (koos programmeerimise lihtsustamise piirangutega) muudavad roboti keeled 
tavalistest arvuti programmeerimise keeltest erinevaks. 

Viimasel kümnendil ja praegustes arengutes on võetud suund keskenduda tööriistale (roboti 
tööorganile) ja tootmisprotsessis vajalikele protsessiteadmistele ning operaatoril nendes 
terminites roboti ülesande kirjeldamisele. Selle arengu tulemusel tekib kõrgema 
abstraktsioonitaseme vajadus programmeerimise lihtsustamiseks, mis peegeldab asjaolu, et 
nn roboti programmeerija tunneb tootmisprotsessi väga hästi, kuid tema 
programmeerimisoskused on üsna piiratud. Sisseehitatud pöördkinemaatika võimaldab 
määrata tööriista liikumist Cartesiuse koordinaatides, mis on paljude rakenduste korral selgelt 
suur lihtsustus. See tähendab, et roboti kasutaja võib keskenduda mitte niivõrd robotile 
endale kuivõrd roboti tehtavale tööle. Kuid roboti omadusi, nt liigendite piiranguid, ei saa jätta 
tähelepanuta. Üha rohkem on võimalusi tõsta abstraktsiooni taset, et veelgi lihtsustada 
robotite kasutamist, kodeerides juhtsüsteemidesse rohkem teavet roboti, tööriistade, 
protsessi ja tööelementide kohta.  

Seega võiks kasutaja lihtsalt robotile öelda mida tuleb teha ja robot teab kuidas seda teha, 
kuid see nõuab ulatuslikku teavet keskkonna ja nn tehisintellekti kohta. Roboti keskkonna 
laiendatud modelleerimise vajadus on hästi teada. Keskkonna tunnetamine on kulukas, kuid 
tööstuskeskkonnas on see vajalik vaid aeg-ajalt. Modelleerimine peab hõlmama 
komponentide täielikku dünaamikat ja tootmisprotsessi piiranguid. Nende raskuste juures ei 
ole programmeerimine ülesande tasandil kirjeldamisena praktikas veel saavutatav. 
Tänapäeval on tavaline, et CAD-failidesse koostatakse geneerilised roboti programmid, 
kasutades roboti ja keskkonna geomeetrilisi andmeid. See tähendab, et CAD-rakendus võib 
olla keskkond, mida kasutatakse selleks, et määrata kuidas robot peaks tegema vajalikke 
toiminguid etteantud osadega. CAD-tarkvara paketid on võimsad 3D-tööriistad ja on nüüd 
tootmisettevõtetes väga levinud. Järelikult on nende tööriistade kasutamine robotite 
programmeerimiseks soovitav, kuna operaator võib alustada vajalike tootmistoimingute 
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võrguühenduseta programmeerimist toote 3D-mudeli abil. Selleks on kaks alljärgnevat 
võimalikku lähenemist. 

1. CAD-liidese kasutamine eelnevalt määratletud roboti programmide parameetriseerimiseks, 
kohandades nende käitumist geomeetrilise teabega [7,8]. See tähendab liikumiste määramist, 
protsessi parameetrite lisamist, otsustamist mida teha seadmete andmetega jne. 

2. CAD-faili andmetest kogu roboti koodi, sealhulgas elemendiseadmete käsitsemise 
liidesekoodi genereerimine [9,10]. Põhiliselt võimaldab see kasutajal programmeerida 
tööelementi, mille moodustavad näiteks robot ja painutuspink. Robotit kasutatakse metall-
lehtede etteandmiseks painutuspinki ja nende töötlemiseks ning lõpptoodete laadimiseks 
kaubaalustele. 

Süsteemi programmeerimiseks ja parameetriseerimiseks võib kasutada ka juhtpulti (TPU) 
(joonis 6). Need seadmed on põhiliselt arvutiüksused, mis töötavad kohalikul 
operatsioonisüsteemil (nt Windows CE), mis pakuvad mitut tüüpi kasutajatele võimalust 
programmeerida, parameetriseerida ja käitada robotmanipulaatorit. Tegelikud roboti 
kontrollerid on ka multitegumtöö süsteemid, mis võimaldavad kasutajal ühel ajal arendada ja 
käitada mitut ülesannet. See võimaldab uusi funktsionaalsustasemeid, pakkudes süsteemi 
arendajale uusi võimalusi. Olemasolevate tavaliste ülesannete vahelisi sidemehhanismide 
kasutamine koos võimalusega reguleerida ülesande prioriteete (CPU kasutusaja protsent) 
võimaldab koostada rakendusi, mis tulevad toime kõigi tööstuslike tootmiselementide 
tekitatud probleemidega. 

 

Joonis 6.  Juhtpult, programmeeritud protsessi graafilise liidese näide 

Juhtpuldi kasutamist roboti programmeerimisel on näidatud ja funktsionaalsust on käsitletud 
ABB YuMi roboti lisatud videos. 

4.2 Programmeerimiskeel ROS 

Avatud lähtekoodiga robotioperatsioonisüsteemi (ROS) on kasutatud juba üle kümne aasta ja 
täna koostavad sellega pakette tuhanded arendajad. ABI Researchi 2019. aasta aruandes 
märgiti, et 2024. aastaks kasutab peaaegu 55% maailma robotitest ROS-paketti.  

2007. aastal Stanfordi ülikooli tehisintellekti laboris välja töötatud ROS on vahetarkvara kiht, 
mis võib töötada mitmel operatsioonisüsteemil või ilma operatsioonisüsteemita. Kuigi see ei 
ole operatsioonisüsteemi (OS), pakub ROS võimalusi, mida tavaliselt oodatakse 
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operatsioonisüsteemilt, näiteks riistvara eraldamine, seadmete lihtjuhtimine, üldkasutatavate 
funktsioonide rakendamine, protsesside ja paketihalduse vaheliste sõnumite edastamine. 

ROS-i tarkvara tagab paindlikkuse. Korraldatuna pakettidena võib see sisaldada sõlmi, 
andmekogumeid, konfiguratsioonifaile või kõike, mis moodustab kasuliku mooduli. See 
muudab ROS-i kasulikuks mitmetes robotirakendustes ja võimaldab arendada isegi juba 
tehastesse paigaldatud tööstusliku riistvara võimalusi. 

Näiteks rakendatakse seda ladudes isejuhtivatel sõidukitel, et vältida kokkupõrkeid teiste 
masinatega, ning noppimis-asetusrobotitel objektide manipuleerimiseks ja 
eelprogrammeeritud ülesannete täitmiseks muutliikumistel. Kuid need kohandusfunktsioonid 
on sageli üsna piiratud. 

Avatud lähtekoodiga tarkvara eelis seisneb selles, et see annab kasutajatele täieliku 
juurdepääsu lähtekoodile. Kui tehase haldur soovib roboti programmi kohandada, siis on 
arendajal olemas nii juurdepääs koodile kui ka võimalus seda koodi litsentsilepingu raames 
redigeerida. Näiteks on välja töötatud moodul, mis võimaldab kahel robotil teha koostööd 
käsitsemisülesande täitmisel. Nende robotite funktsioon põhineb kaamerate punkt-
pilvandmetel, mis annavad keskkonna mõistmiseks stereovaate ja sügavustaju. Seetõttu on 
ROS-põhise koodiga robotirakenduste võimalused lõputud, kuna tootjad võivad paigaldada 
näiteks 3D-kaamerad ümber tööelemendi, et koguda andmeid robotite ja töödeldavate osade 
vastasmõju kohta. Tarkvara vananemise minimeerimine on samuti ROS-i kasutamise oluline 
eelis (ROS kasutab Interneti standardset edastus-ohjeprotokolli/Internetiprotokolli (TCP/IP)). 
See tähendab, et tootmisliinile saab installida uue robotriistvara, lugemata süsteemi teisi osi 
vananenuks, ja et kogu seadmestik jääb ilma kuluka ümberprogrammeerimiseta ikka 
omavahel „suhtlema“. 

Üldiselt iseloomustavad robotite operatsioonisüsteemi ROS-i järgmised omadused. 

• See on sidesüsteem (avaldamise, tellimise ja kaugmeetodi väljakutsumine). 

• See on raamistik ja tööriistad (süsteemi ja sõltuvuse haldamine, visualiseerimine, 
salvestamine ja kordamine). 

• See on ökosüsteem (keele seosed, ajamid, teegid ja simulatsioon (Gazebo)). Robotite 
operatsioonisüsteem (ROS) on avatud lähtekoodiga algoritmide, riistvaraajamite 
tarkvara ja robotite juhttarkvara arendamiseks loodud tööriistade kogum.  

ROS sisaldab valmis avatud lähtekoodiga teeke, mida kasutatakse navigeerimiseks, 
juhtimiseks, liikumise planeerimiseks, nägemiseks, simulatsiooniks jne (joonis 7). 
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Joonis 7.  ROS 2 sisu [11] 

 
Tootmise eesmärgiks on olemas ROS-Industrial, mis sisaldab palju tööstusele kohandatud 
eritarkvarapakette. Üldteavet pakettide kohta leiate konkreetse paketi wiki-linkidest. 

5 TOOTJASPETSIIFILINE ROBOTSIMULATSIOON JA 
PROGRAMMEERIMISTÖÖRIISTAD 

5.1 Ühilduvus 
Iga müüja roboti kontrollerid planeerivad liikumist erinevalt, seega pole mingit garantiid, et 
simuleeritud roboti liikumine langeb kokku roboti tegeliku liikumisega. Kuid isegi kui üksikute 
telgede liikumine erineb simulatsioonist, on TCP määratud liikumine Cartesiuse ruumis sama. 
Üldiselt aga ükskõik milline on valitud OLP-lahendus, võib kindlasti öelda, et valitud 
simuleeritav robot on toetatud. Enamasti saab konkreetse vajaliku roboti mudeli lisada 
simuleerimisele teegist (näiteks KUKA, Fanuc, ABB jne). Kui töötate koos väiksema või 
vähemtuntud roboteid müüva ettevõttega, võib see olla keerulisem. OLP tarkvaras saab 
simulatsiooniga koostatud programme genereerida konkreetse soovitud robotimargi 
omandikaitsega keeltes. 
Tööriistu ja tööorganeid, näiteks keevituspüstoleid, haaratseid või jaotureid võib olla raskem 
täpselt simuleerida. Nõutavad on tööriista parameetrid, samuti TCP hälve roboti keelest. 
Paljudel juhtudel saab kasutada tööriista CAD-mudelit, kuid see pole otseselt nõutav [12]. 
Kui tööriist on robotmoodulisse korralikult integreeritud, saab simulatsioonil I/O signaale 
saata tööriista tootja kehtestatud I/O signaali alusel. Simulatsioonil saab sisse ja välja lülitada 
konkreetse I/O, mis korreleerub keevitamisel kaare sisse- ja väljalülitamisega või 
plasmaprotsessis plasma sisse- ja väljalülitamisega või pihustamise sisse- ja väljalülitamisega. 
Kui programmeerite robotit käsitsi, on robot tavaliselt kalibreeritud konkreetse võrdlusraami 
järgi ning selle liigendid on kalibreeritud täpsetesse asenditesse. Punktide õpetamiseks 
liigutab programmeerija roboti roomeliigutamise abil täpsesse asukohta, et õpetada mingit 
punkti. Programmeerija saab visuaalselt veenduda, et programmeeritav punkt on 
kalibreeritud soovitud füüsilisse asukohta. Mõningaid punkte saab programmeerida ka otse 
koordinaatide sisestamisega. Programmis, mis on näiteks ette nähtud liimi väljutamiseks 10 
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mm vuugi sisse, võib programmeerija seda robotile õpetada. Anduritega võivad mõned 
robotid seda kalibreerimise erinevust tunnetada. Näiteks võib sisestamisülesannet sooritav 
robot ülitäpsest punktist lähtumise asemel kasutada augu leidmiseks kontaktandurit. 
Olenevalt kliendiprotsessist võivad need või muud tüüpi andurid lisaks roboti väikese täpsuse 
kompenseerimisele aidata teoreetilist CAD-mudelit sobitada tegeliku olukorraga [2]. 

5.2  Laialt kasutatavad margispetsiifilised programmeerimistööriistad 
Enamik margispetsiifilisi programmeerimise/simuleerimise pakette ei toeta muu margi roboti 
mudeleid, seega võib ühilduvuse tagamine olla keeruline. Lisaks võivad kasutatud robotite 
kasutajatel tekkida raskused vanadele kontrolleriversioonidele toe leidmisel uue 
margispetsiifilise tarkvara hulgast. Mõned robotite laialdaselt kasutatavad 
programmeerimistööriistad on esitatud tabelis 2. 
  

Tabel 2. Tööstuslike robotite simulatsiooni ja programmeerimise tööriistad 

 

Siemens Process Simulate 

See võimaldab kasutajatel 
siduda oma roboti 
simulatsioon toote kogu 
olelusringi haldussüsteemiga 
koos muud tüüpi 
tootmisandmetega, 
sealhulgas konstruktsiooni ja 
protsessidega. Kuid see seos 
ei ole käitamiseks vajalik. 

 

Robotmaster 

Robotmasteril on klõpsamise 
ja lohistamise liides roboti 
asendite ja trajektooride 
moodustamiseks ning 
muutmiseks. Nagu enamik 
teisi universaalseid 
lahendusi, on ka 
Robotmaster universaalne ja 
töötab kõigi robotite ja 
tööorganite markide ja 
mudelitega. 
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VisualComponents 

Riistvaraneutraalne 
simulatsiooniplatvorm, mis 
käitab enam kui 30 
robotimargi mudelit. 

 

OCTOPUZ 

OCTOPUZ töötab ka 
simulatsiooniplatvormil 
Visual Components. Sellel 
platvormil toetab OCTOPUZ 
protsessispetsiifiliste 
teekondade sisestamiseks 
protsessispetsiifilisi 
lisamooduleid ja 
programmid toetavad 15 
robotimarki. 

 

RoboDK 

RoboDK-ga saab importida 
CAM-i tööriista teekonna ja 
teisendada see roboti 
programmiks, nt 
robottöötlemise 
rakendusteks. 

 
Muud robotite simulatsiooni põhitööriistad. 
· Autodesk PowerMill (https://www.autodesk.ca/en/products/powermill/overview) 
· Delmia (https://www.3ds.com/products-services/delmia/) 
· Energid Actin (https://www.energid.com/actin) 
· SprutCam Robot (https://www.sprutcam.com/home/sprutcam-robot) 
· Artiminds (https://www.artiminds.com/) 
· Kuka.SIM (https://www.kuka.com/en-ca/products/robotics-systems/software/simulation-
planningoptimization/kuka_sim) 
· FANUC RoboGuide (https://www.fanucamerica.com/products/robots/robot-simulation-
software-FANUCROBOGUIDE) 
· ABB RobotStudio (https://new.abb.com/products/robotics/robotstudio) 
· Yaskawa Motoman MotoSim EG (https://www.motoman.com/products/software/default) 

https://www.autodesk.ca/en/products/powermill/overview
https://www.3ds.com/products-services/delmia/
https://www.energid.com/actin
https://www.sprutcam.com/home/sprutcam-robot
https://www.artiminds.com/
https://www.kuka.com/en-ca/products/robotics-systems/software/simulation-planningoptimization/kuka_sim
https://www.kuka.com/en-ca/products/robotics-systems/software/simulation-planningoptimization/kuka_sim
https://www.fanucamerica.com/products/robots/robot-simulation-software-FANUCROBOGUIDE
https://www.fanucamerica.com/products/robots/robot-simulation-software-FANUCROBOGUIDE
https://new.abb.com/products/robotics/robotstudio
https://www.motoman.com/products/software/default
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5.3 Margispetsiifiline roboti programmeerimine ROS 
ROS-Industrial pakub tugitarkvara paljudele müügiplatvormidele. Iga platvorm nõuab ROS-
Industrial kasutamiseks erinevaid seadistamis- ja konfigureerimisetappe. 
ABB tarkvarapakett ( http://wiki.ros.org/abb ) sisaldab draivereid ja ABB tööstusrobotite 
tugipakette. Vastavad õpetused ( http://wiki.ros.org/abb_driver/Tutorials ) 
Tarkvarapakett Fanuc ( http://wiki.ros.org/fanuc ) sisaldab Fanuci tööstusrobotite liideseid ja 
tugipakette. 
 
 
 

5.4 Roboti programmeerimise näide ABB RobotStudioga 

Võrguühenduseta simulatsioonikeskkonna kasutamist robotite programmeerimiseks on 
demonstreeritud ja käsitletud lisatud videos ABB YuMi roboti baasil ja illustreeritud tabelis 3.  

 
Tab 3 Robot programmeerimise näide (ABB RobotStudio [13]) 

  

  

  

http://wiki.ros.org/abb
http://wiki.ros.org/abb_driver/Tutorials
http://wiki.ros.org/fanuc
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ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 

1. Millal oleks asjakohane kasutada roboti offline programmeerimist? 

a. Inseneridel tootmises ja ettevõttes ei ole head programmeerimisoskust 

b. Roboti operaator on hästi kogenud programmeerimise mees ja robot vajab otsest 
testimist 

c. Robot ja kogu tootmissüsteem vajavad erinevate konfiguratsioonide testimist 

2. Miks on vaja robotit kalibreerida enne programmi käivitamist? 

a. Et olla kindel, et füüsiline asukoht ja koordinaadid vastavad programmeeritud 
koordinaatidele 

b. Ainult kahe või enama tootmises koostööd tegeva roboti puhul 

c. Lihtne programmeerimine 

d. Robotoperatsioonide ohutuse tagamiseks 

e. See on robot tootja nõue 

3. Robot õpetamise pulti kasutatakse 

a. Roboti operatsioonide visuaalseks jälgimiseks 

b. Offline (ühenduseta) roboti programmeerimiseks 

c. Lihtne programmeerimine ja koheste toimingute testimine 

d. See on arvuti hiir ekraanil roboti elementide valimiseks 

e. Andmete säilitaminseks roboti operatsioonide ajal 
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KÜSIMUSED ÕIGED VASTUSED 
 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 a, c 

2 a, d 

3 c 
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ÕPPETUNNI SISSEJUHATUS 
Roboti haaramisprotsessi keerukust sageli alahinnatakse, kuna see näib inimestele väga 
lihtne. Õppetunnis saate teada, et see, mida teeb inimese käsi, on roboti tööorganile kee-
ruline. Tööorgani määratlusest saate teada, et tööorgan on osa robotist, mis suhtleb kesk-
konnaga. Nagu inimkäed, nii vajab ka robot objektidega manipuleerimiseks vahendeid. See 
tööorgan on tavaliselt ühendatud roboti randme otsaga. Tööorgan võib varieeruda olene-
valt tehtavast tööst. Samuti saate teada, et tööorgani põhieesmärk on manipuleerimisüle-
sande täitmine täpselt, ohutult ja kiiresti ning objekti kahjustamata. 
 

ÕPPETUNNI EESMÄRGID 
Selles õppetunnis saate teada, millist tüüpi tööorganeid kasutatakse manipuleerimiseks ja 
milliseid tehnoloogilisteks toiminguteks, haaratsi töö mõistmiseks on üksikasjalik manipu-
leerimisprotsess esitatud graafiliselt. Lisaks kirjeldab õppetund haaratsite põhiliigitust ja 
tutvustab mitme sõrmega haaratsite kasutusvaldkondi ning haaratsisõrmede liigutamiseks 
kasutatavaid mehaanika põhimõtteid. Eraldi jaotistes on loetletud haaratsid, mis kasuta-
vad vaakumit ja elektromagnetjõude. 

 

LÜHENDID (VALIKULINE) 
 

AI Analoogsisend 

AO Analoogväljund 

CAD Raalprojekteerimine 

PLC Programmeeritav loogikakontroller 
 

TERMINITE SÕNASTIK 
Tabel 0.1. Põhiterminid 

Nimi Määratlus 

automaatne tööor-
gani vahetussüsteem 

Haakeseade mehaanilise liidese ja tööorgani vahel, mis või-
maldab tööorganite automaatset vahetust. 

Tööorgan Seade, mis on spetsiaalselt ette nähtud kinnitamiseks mehaa-
nilise liidese külge, et robot saaks täita oma ülesannet. 

haarats Tööorgan, mis on ette nähtud haaramiseks ja hoidmiseks 
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Nimi Määratlus 

tööstusrobot Automaatselt juhitav, ümberprogrammeeritav, mitmeotstar-
beline manipulaator, mis on kolme või enama programmeeri-
tava teljega, mis võib olla kas statsionaarne või mobiilne ja 
mida kasutatakse tööstusautomaatika rakendustes. 
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ÕPPETUNNI SISU 

Ainekavas (O2) esitatud teemad on nüüd järgnevates peatükkides täielikult lahti kirjutatud. 

 

1 TÖÖORGANI MÄÄRATLUS JA MANIPULEERIMISPROTSESS 
 

Tööorgan on üldmõiste, mis hõlmab kõiki seadmeid, mida saab paigaldada roboti randme 
külge. Tööriist „End of Arm Tooling“ (käeotsa tööriist e. täitur) (EOT) on robotkäe kõige oluli-
sem perifeerne osa. Levinumad tüübid on keevitusseadmed, pihustuspüstolid ja haaratsid. 

Tööorgan on määratletud alljärgnevalt. 

x Seade, mis kinnitub robotkäe randme külge ja võimaldab üldotstarbelisel robotil täita 
eriülesannet. 

x Tööorgan tähendab roboti viimast lüli (või otsa). 

x Laiemas mõttes võib tööorganit käsitleda roboti osana, mis on vastasmõjus keskkon-
naga. 

Roboti tööorganeid on kahte tüüpi. 

Tüüp 1. Tüüp 1 on haaratsid, mis on ette nähtud objektide manipuleerimiseks. Nende üle-
sanne on objekt haarata, viia see teise kohta ja vabastada. Haaratsid on kõige tavalisem tööor-
gani tüüp. Need võivad kasutada erinevaid haaramismeetodeid ja juhtimisstiile. Robotihaarat-
sid kasutavad objekti mõjutamiseks inimese sõrme sarnast mehhanismi, joonis 1.1. 
 

 
Joonis 1.1. Inimese ja roboti sõrme mehhanism objekti mõjutamiseks 

 

Tüüp 2. Roboti teist tüüpi tööorganid on tehnoloogilised tööriistad, millega robot osaleb et-
teantud tehnoloogilises protsessis. Tööriistadega osaletakse näiteks sellistes protsessides, 
nagu punktkeevitus, pihustamine, värvimine, 3D-printimine, freesimine, lõikamine, mõõt-
mine. 

Roboti haaramisprotsessi (joonis 1.2) võib jagada järgmisteks etappideks. 

I. Objektile lähenemine. Selles etapis seatakse haarats objekti lähedale. 

II. Kokkupuutesse viimine. Haaratsi kokkupuude toorikuga on selleks ajaks saavutatud. 
Kontaktivaba käsitsemise korral on toorik haaratsi jõuväljas. 
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III. Jõu suurendamine. See jõu juurdekasv peab jääma teatud piiridesse, nii et nimetatud 
osad ei saa kahjustada ega libise haaratsi mokkade vahelt välja. 

IV. Objekti kinnitumine. Piisava jõu rakendamisel kaovad objekti vabadusastmed ja objekt 
ei liigu enam haaratsist sõltumatult. 

V. Objekti teisaldamine. See etapp hõlmab objekti viimist soovitud asukohta. 

VI. Objekti vabastamine. Üldiselt toimub objekti vabastamine tavaliselt raskusjõu toimel. 
 
 

 
Joonis 1.2.  Haaramisprotsessi etapid 

 

Haaratsite liigitus 

Üldiselt võib haaratseid liigitada alljärgnevalt (joonis 1.3). 
 

 
Joonis 1.3. Roboti haaratsite üldine liigitus 
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Liigitus sõrmede arvu järgi 

Sõrmede arvu järgi saab haaratsid jagada kahe-, kolme-, neljasõrmelisteks ja enama sõrmede 
arvuga haaratsiteks (joonis 4). 

Ühesõrmelised haaratsid 

Enamasti konks. See on ilmselt kõige lihtsam viis panna robotile haarats. Isegi kui see tundub 
naeruväärne, on mõnes rakenduses eesmärgi saavutamiseks vaja lihtsalt konksu või sondi. 
Täpsuse ja korratavuse osas pole see tõenäoliselt eriti täpne, kuid on saadaolevatest ka oda-
vaim, ei vaja elektrit ega hooldust. 

Kahesõrmelised haaratsid 

Kahesõrmelistel haaratsitel on objekti haaramiseks ainult kaks sõrme. Seda tüüpi haaratsid on 
objektiga tavaliselt piirkonnakontaktis, kuna sõrmede kuju tõttu ei taga need üle kahe kokku-
puutepunkti. 

Kolmesõrmelised haaratsid 

Kuna haaratsil on kolm sõrme, võib sellel olla nii piirkonna- kui ka pinnakontakt. Kuid kolme 
sõrme kasutamine haaramisel suurendab ka haaratsi ehituse keerukust ja sellele tuleb välja 
töötada keerukam juhtimine. 

Kolmesõrmelised haaratsid on teine tööstuslikes rakendustes kasutatav levinud tüüp. Kolme-
sõrmelistel haaratsitel on kolm mokka, mis paiknevad üksteise suhtes 120º nurga all. Need 
haaratsid on ette nähtud silindriliste objektide haaramiseks. 

Neljasõrmelised haaratsid 

Neljasõrmelised haaratsid on mõnikord kahesõrmeliste haaratsite kombinatsioon ja mõnikord 
sõltumatute koos toimivate sõrmede kombinatsioon. Neid haaratseid kasutatakse suhteliselt 
kulukates ja täpsust nõudvates rakendustes. 

Viiesõrmelised haaratsid, antropomorfsed käed. 

Need haaratsid on välja töötatud vaid teaduspõhiselt, et suurendada haaramise osavust (sar-
naselt haaramisele inimkäega). 

Samuti on olemas haaratsid, millel on rohkem kui viis sõrme. Nii paljude erinevate haaratsite 
olemasolu, on tingitud sellest, et on olemas palju erinevaid rakendusi, kus erihaaratsid saavad 
hakkama kõige paremini. 
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Joonis 1.4. Mitmesõrmelised haaratsid 

Objekti haaramiseks vajalik jõud 

Kuigi robotkäega üles tõstetud kehale mõjub palju jõudusid, mõjub sellele põhiliselt hõõrde-
jõud. Haardepind võib olla valmistatud suure hõõrdeteguriga pehmest materjalist, et objekti 
pind ei saaks kahjustada. Roboti haarats peab vastu pidama mitte ainult objekti raskusele, vaid 
ka kiirendusele ja liikumisele, mis on põhjustatud objekti sagedasest liigutamisest. Objekti 
haaramiseks vajaliku jõu arvutamiseks kasutatakse alljärgnevat valemit. 
 

 

 

kus  

F 

 

on objekti haaramiseks vajalik jõud, 
 m on objekti mass, 

 a on objekti kiirendus, 

 µ on hõõrdetegur ja 

 n on haaratsi sõrmede arv. 

 

2 ÜLEKANDEMEHHANISMIDEGA AKTIIVSED HAARATSID 
2.1 Kangmehhanism 
 

See on kõige sagedamini kasutatav mehhanism, eriti tänu oma lihtsusele ja piisavale haara-
mistäpsusele. Haardejõud sõltub avanemisnurga suurusest. Üksikutele elementidele avalda-
tav jõud (vt joonis 2.1) muutub samuti eelnimetatu järgi. 
 

 
Joonis 2.1. Kangmehhanism 

2.2 Hammasmehhanism 
 

Seda tüüpi plokk on kangmehhanismidest raskem. Nende eelis on see, et täishammastusega 
rataste asemel kasutavad nad ainult hammastatud segmente (vt joonis 2.2). Need on täpsed 
ja tagavad mokkade väga hästi sünkroniseeritud liikumise. Tänu erinevatele 
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ülekandeteguritele on võimalik tagada mokkade avanemine erineva kiirusega. See võimaldab 
ära jätta roboti ühe liigutuse ja seega säästa aega. 
 

 
Joonis 2.2. Hammasmehhanism 

 

2.3 Nukkmehhanism 
 

Selle eelis on võimalus kohandada täpselt haardejõu muutumist. See sisaldab ketast, trumlit 
või esinukke (vt joonis 2.3). 

 

 
Joonis 2.3. Nukkmehhanism 

 

2.4 Mall-mehhanism 
See on sarnane eelmainitud mehhanismiga. Erinevalt nukkmehhanismist on selle sisendliiku-
mine siiski sirgjooneline (vt joonis 2.4). 
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Joonis 2.4.  Mallmehhanism 

2.5 Kruvimehhanism 
 

Seda mehhanismi kasutatakse kõige enam siis, kui on vaja tagada sisendliikumise (ajami) ja 
mokkade liikumise vahel suur ülekandetegur. Selle muundurmehhanismiga varustatud tööor-
ganid suudavad haarata raskeid objekte ja hoida rakendatud jõudu püsivana, mis aitab tagada 
ohutuse (vt joonis 2.5). 
 

 
Joonis 2.5. Kruvimehhanism 

 

3 KONTAKT OBJEKTIGA 
 

Kolme põhilist haaratsitüüpi võib eristada lähtudes järgmistest kontaktitüüpidest. 

x Punktkontakt 

x Joonkontakt 

x Piirkonnakontakt 

Punktkontakt 

Nagu nimigi ütleb, toimub haaramine punktkontaktiga siis, kui haaratsi sõrmed ja haaratav 
objekt puutuvad kokku teatud punktides. Seda tüüpi haaramisel on haaratsi sõrmede ja haa-
ratava objekti vahel vähemalt kolm kuni neli kontaktpunkti. 

Joonkontakt 
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Joonkontakti korral tekib kontakt haaratsi mokkade/sõrme vahel mööda joont, mis sõltub ob-
jekti kujust. Joonkontakti korral tuleb veenduda, et kokkupuute ajal moodustuvad hüpoteeti-
lised jooned on paralleelsed või võimalikult paralleelsed, vastasel juhul muutub korralik haa-
ramine liiga keeruliseks. 

Piirkonnakontakt 

Punktide või joonte asemel puutub objektiga kokku sõrmede kogu pindala. Üldiselt piisab ob-
jekti haaramiseks piirkonnakontaktiga kokkupuutest pinnapiirkondade kahe vastasküljega. 

Tegelikult jääb mokkade ja objekti vahel kontakti haaratsi aktiivne pind, mis sõltub mokkade 
ehituse geomeetriast. See on tähistatud järgmiselt: A punktkontakt, B joonkontakt, C pinna-
kontakt, D ringkontakt ja E kahekordne joonkontakt (joonis 3.1). 

 
Joonis 3.1. Mokkade ja objekti vaheline kontakt 

 

4 MAGNETHAARATSID 
 

On kahte tüüpi magnethaaratseid: püsimagnetitega ja elektromagnetitega haaratsid. Mag-
nethaaratsid sobivad ainult rauast objektide noppimiseks ja neid on noppimisel ja vabastami-
sel lihtne juhtida. Püsimagnet on valmistatud magnetiseeritud materjalist. Püsimagnetid vaja-
vad mehhanismi haaratud eseme vabastamiseks, nagu on näidatud joonisel 4.1. 
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Joonis 4.1. Magnethaarats 

 

Lisaks püsimagnetitele saab magnetvälja tekitada elektriliselt. Magnetvälja tekitab mähiseks 
keritud traat. Kui mähist läbib vool, tekib magnetväli ja kui vool lülitatakse välja, magnetväli 
kaob. Elektromagnetilisi tõstukeid kasutatakse sageli mitmesuguste rauast ja terasest objek-
tide noppimiseks. Need on levinud töötlevas tööstuses. Mõned objektid magneetivad, kui neid 
nopitakse elektromagnetitega, kuid seda probleemi saab kõrvaldada, kui ühendada elektro-
magnetid vahelduvvooluga. Elektromagnetilised haaratsid saavad objekte noppida ja vabas-
tada mõne sekundiga, mis on piiratud aja korral kasulik. Muud elektromagnetiliste haaratsite 
eelised seisnevad selles, et need võivad olla ehitatud väga suurte jõudude rakendamiseks. 
 

5 VAAKUMHAARATSID 
 

Vaakumhaaratsid sisaldavad iminappasid, iminapad on valmistatud kummist või elastsest 
plastist. Iminapad on torude kaudu ühendatud vaakumpumbaga. Esemete noppimiseks või 
esemete vabastamiseks tekitatakse iminappades vaakum või lastakse iminappadesse õhku. 
Vaakumit saab tekitada alljärgnevate seadmetega. 

x Vaakumpumbad 

x Ejektorid 

x Imilõõtsad 

x Pneumosilindrid 

Vaakumhaaratsid töötavad, kui atmosfäärirõhu ja vaakumi rõhu või alarõhu vahe on piisav, et 
objekte tõsta, hoida, liigutada jms. See on võimalik siis, kui objekti üks külg on piisavalt suur ja 
piisavalt tasane, et vaakumhaarats saaks tekitada piisavalt suure rõhkude vahe. 

Vaakumhaaratsid kasutavad noppimisseadmetena iminappasid (vaakumnappasid). 
Iminappasid on erinevat tüüpi ja napad on tavaliselt valmistatud polüuretaanist või kummist 
ning neid saab kasutada temperatuurivahemikus –50 °C kuni 200 °C. Iminappasid on olemas 
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nelja erinevat tüüpi: universaalsed iminapad, lattidega iminapad, lõõtsaga iminapad ja 
sügavusiminapad, nagu on näidatud joonisel 5.1. 

 
Joonis 5.1. Erinevat tüüpi iminapad 

Universaalseid iminappasid kasutatakse lamedatel või kergelt kumeratel pindadel. Universaal-
sed iminapad on turu ühed odavamad iminapad, kuid seda tüüpi iminappadel on mitmeid 
puudusi. Kui alarõhk on liiga suur, deformeerub iminapp palju, mis toob kaasa suurema kulu-
mise. Tõkestitega iminapad sobivad lamedate või painduvate objektide puhul, mis vajavad 
tõstmisel abi. Seda tüüpi iminapad tagavad koormuse korral väikese liikumise ja säilitavad piir-
konda, millele mõjub alarõhk, see vähendab tõkestitega iminapa kulumist ja võimaldab kiire-
mat ja ohutumat liigutamist. Lõõtsaga iminappasid kasutatakse tavaliselt kumeratel pindadel, 
näiteks kui on vajalik eraldamine või kui on haaratud väiksem osa, mida on vaja vähem liigu-
tada. Seda tüüpi iminappasid saab kasutada mitmes valdkonnas, kuid need võimaldavad väi-
kese alarõhu korral haaramisel suuri nihkeid ja ei ole stabiilsed. Sügav-iminappa saab kasutada 
väga ebakorrapärastel ja konarlikel pindadel või kui eset on vaja tõsta üle ääre. 

Vaakumhaaratsi kasutamise näidet robotil on kujutatud joonisel 5.2. 

 
Joonis 5.2. Vaakumhaaratsi kasutamise näide 

 

6 TÖÖORGAN – TÖÖRIISTAD 
 

- Materjali eemaldamise tööriistad 

Sellesse kategooriasse kuuluvad roboti tööriistadena paigaldatud lõikamis-, puurimis- ja kraa-
dieemaldustööriistad. 
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- Keevituspõletid 

Keevitamine on väga levinud robotirakendus. Keevituspõletitest on seega saanud väga tõhu-
sad tööorganid, mida saab optimaalse keevitamise tagamiseks juhtida keerulisel viisil. Mõnel 
põletil on ka keevitustraadi etteandja, et juhtida protsessi veelgi paremini. 

- Keevituspüstolid 

- Värvipihustuspüstolid 

- Spindel puurimiseks ja freesimiseks 

- Kruvikeerajad 

- Kuumutuspõleti 
 

7 TÖÖORGANI VAHETID 
 

Tööorgani vaheteid kasutatakse juhul, kui üks robot peab järjest kasutama mitut erinevat 
tööorganit. Neid kasutatakse roboti ääriku ja tööriista aluse vahelise standardse liidese korral. 
Need võivad olla manuaalsed või automaatsed (vt alltoodud joonist). 
  

https://blog.robotiq.com/bid/52886/Industrial-robots-5-most-popular-applications
http://robotiq.com/en/applications/robotic-welder.php
https://blog.robotiq.com/bid/32219/Robotic-Tool-Changers-Top-5-Problems
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8 VAHETATAVA MEHHANISMIGA MOODULTÖÖORGANI NÄIDE 
 

 
 

ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 
1. Milline on võimalik kontakt haaraja ja objekti vahel? 

a. ainult kontaktpunkti kontaktis 

b. Punkt- ja joonkontakt 

c. Ainult kontaktpind 

d. Punkt-, joon- ja pindkontakt 
 

2. Klassifikatsiooni haaratsid arvuliste sõrmede kuulub: 
a. Ühe sõrme haaratsid ja keevitusotsik 
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b. Kolme sõrmega dripper ja liimipüstol 
c. Üks sõrm ja/või kaks ja/või rohkem sõrmi 

 

3. Mis tüüpi kontakt objektiga võib olla: 
a. Ainult kontaktpunkt kontaktis 
b. Punkt- ja joonkontakt 
c. Ainult pindkontakt 
d. Punkt-, joon- ja pindkontakt 

  

4. Milline samm EI ole osa operatsioonist – manipuleerimine objektiga? 

a. Objekti vabastamine 

b. Kontakteerumine 

c. Objektile lähenemine 

d. Objekti kindlustamine 

e. Objekti liigutamine 

f. Jõu suurendamine 

g. Punktkeevitus 
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KÜSIMUSED ÕIGED VASTUSED 
 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 d 

2 c 

3 d 

4 g 
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ÕPPETUNNI SISSEJUHATUS 
Tunni eesmärk on tutvustada õpilastele koostööroboteid (Cobot), mis eeldatavasti tulevases 
toodangus hakkavad domineerima, ja nt 5. autonoomsustaseme robotite sujuvat kasutamist 
koostöökeskkondades. Viimase kümnendi jooksul on robotite kasutamine tohutult kasvanud. 
Tootmist on mõjutanud koostöörobotite arvu suurenemine. Tehases pole enam vaja robotite 
ja inimeste vahelisi füüsilisi tõkkeid. Koostöörobotid ehk Cobotid on suhteliselt uus arendus, 
millel on inimese ja masina vahelise ohutu koostoime võimaldamisel paljutõotav tulevik. 
Võimaldades töötaja ja roboti vahelist vahetut koostööd, lisavad nad uue dimensiooni meie 
arusaamisele sellest, kuidas juurutada tööstuses automatiseerimist. Koostöörobotid, muidu 
tuntud ka kui Cobotid, on ette nähtud töötamiseks ohutult koos inimestega samas tööruumis. 
Need robotid saavad oma suurema paindlikkuse ja osavusega täita delikaatseid ülesandeid, 
mida tavalised robotid ei suuda, ja seetõttu peetakse neid tööstusrobootika üheks 
tulevikusuundumuseks. 

ÕPPETUNNI EESMÄRGID 
Selles tunnis tutvustatakse õpilastele koostööroboteid, kirjeldades koostöörobotite mõistet ja 
funktsionaalsust. Eesmärk on tutvustada õpilastele Cobotite määratlust, Cobotite 
parameetreid ja võimalusi, erinevate tööstusvaldkondade Cobot-rakenduste erinevaid 
aspekte ja Cobotite sellekohast funktsionaalsust. Üldeesmärk on anda teadmisi 
koostöörobotite ja koostööfunktsionaalsuse potentsiaali kohta, et kasutada seda potentsiaali 
praktikas tootmisprotsessi tõhususe ja tulemuslikkuse suurendamiseks. 

LÜHENDID (VALIKULINE) 
 

Cobot  Koostöörobot 

SLP   Ohutu piirasend  

STR   Pöördemomendi ohutu vahemik 

SRMS   Jälgitav ohutu seiskamine 

SSM   Kiiruse ja kauguse jälgimine 

PFL   Võimsuse ja jõu piirang 
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KOOSTÖÖROBOTITE ÕPPETUNNI SISU 

1 TAUST JA MÕISTED 
1.1 Taust 

Mitsubishi Electric pakkus välja termini „koostöörobot“, mis hõlmab laiendatud koostöö 
määratlust, mis veelgi laiendab Cobotite määratlust, mille korral käsitletakse keskkondi, kus 
inimesed ei tööta lihtsalt roboti kõrval, vaid vajavad robotelemendile regulaarset 
juurdepääsu. Sellistes rakendustes piiravad reguleeritavad turvatsoonid (näiteks 
turvaskannerite abil) koos funktsioonidega, näit. ohutu piirkiirus (SLS), ohutu piirasend (SLP) 
ja pöördemomendi ohutu vahemik (STR), inimese lähenemisel järk-järgult roboti asendit, 
kiirust ja pöördemomenti. 

Tootmises on ohutus alati peamine eesmärk. Koostöörobotite kasutuselevõtt 2005. aasta 
paiku muutis tehaste ülesehitust. Enne seda oli tehases robotite ja inimeste vahel tavaliselt 
füüsiline barjäär. Uued koostööroboti süsteemid võimaldavad tagada inimeste ja robotite 
vahel paindlikuma koostöö. Nad võivad olla samas ruumis ja hoolikalt kavandatud seadistuse 
kaudu on neil võimalik omavahel dünaamiliselt suhelda. Tänapäeval on koostöörobotid 
peaaegu eranditult ette nähtud väiksemate koormustega ülesannete täitmiseks. Ohutus jääb 
peamiseks eesmärgiks ka rakenduste hulga võimaliku laienemise korral. 

1.2  Mis on koostöörobot? 

Mõiste „koostöörobot“ on sageli väärnimetus. Ehkki koostöörobot on ette nähtud 
töötamiseks koos inimestega, pole seade ise tingimata piiratud rakenduva jõu poolt. See 
tähendab, et robotelementi jälgitakse, see on inimesest kaastöötajatele ohutu ja toetub 
ŶĞůũĂƐƚ�ŬŽŽƐƚƂƂƌĞǎŝŝŵŝƐƚ�ǀćŚĞŵĂůƚ�ƺŚĞůĞ͘�Termin „koostöörobot“ on ainulaadne selle poolest, 
et see tähendab inimeste ja robotite omavahelist koostööd, mitte seda, kas robotid on 
piiratud rakenduva jõu poolt. „Cobot“ on slängisõna, mida kasutatakse koostööroboti 
tähistamiseks. Veelkord, rääkides piiratud rakenduva jõuga robotitest kasutatakse enamasti 
terminit „Cobot“. Seega võib põhiliselt öelda, et piiratud rakenduva jõuga robot on Cobot. 

Cobotite kasutamisel tuleb mõista järgmist. 
• Mille poolest see erineb „traditsioonilisest“ robotist? 
• Mida tuleb pidada COBOT-iks? 
• HRC (Human-Robot Collaboration (inimese-roboti koostöö)) tööruumi põhiomadused. 
• Uued kiiruse ja kauguse jälgimise tehnikad, mis võivad Coboti rakenduste ohutust 

veelgi parandada. 
• Kas Cobotid on tõesti nii ohutud nagu räägitakse? 

Koostöörobotid on ette nähtud tööks koos inimestega. Neisse on ehitatud turvaelemendid, nt 
integreeritud andurid, passiivvastavus ja liig-voolu tuvastus. Integreeritud andurid tunnetavad 
välisjõude ja kui jõud on liiga suur, peatavad need roboti liikumise. Enamikku koostööroboteid 
saab hõlpsasti treenida harjutamisega, omamata selleks põhjalikke programmeerimisalaseid 
teadmisi. Tänu nende rakendamise lihtsusele ja asjaolule, et täiendavaid turvaelemente (nt 
piirdeid või lüliteid) ei ole vaja, saab neid kasutusele võtta palju kiiremini. Enamikku 
koostööroboteid saab tehases ka ümber paigutada, et täita muid ülesandeid teistes kohtades. 
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Olles osavamad ja paindlikumad, võivad nad täita rohkem ülesandeid ja teha isegi kõike seda, 
mida suudab inimene [1]. 

2 INIMESE JA ROBOTI KOOSTÖÖ 
Inimesed ja robotid töötavad samas tehases ja tavaliselt peavad nad kasutama sama 
tööruumi. Koostööruum on selgelt jagatud tõkestatud ruumiks ja koostööruumideks. 
Traditsiooniliste tööstusrobotite ruum on piiratud või kui kasutatakse mingit koostööruumi, 
tuleb need peatada. Seevastu Cobotid võivad kasutada sama tööruumi ilma mistahes väliste 
turvavahenditeta (tabel 1). 

 
Tabel 1. Piiratud tööruum ja koostööruum [1] 

 

 

 
On arvestatud vaba ruumi vajadusega 
takistuste, nt ümber kinnitusdetailide, 
seadmete, ehitustugede ja 
juurdepääsuteede juures. 

Tööstusrobotite tööruum on täielikult piiratud 
Koostöömeetodid 
Jälgitava ohutusega seiskamine (SRMS): 
SISENEB INIMENE 

2016 Jaotis 5.5.2 (ISO/TS 15066) 
Takistatakse juurdepääsu piiratud 
tööruumile väljaspool koostööruumi. 
Kui inimene siseneb koostööruumi, 
aktiveeritakse avariiseiskamine [2]. 

Kiiruse ja kauguse jälgimine (SSM) 
2016 Jaotis 5.5.4 (ISO/TS 15066:2016) 
Kui robotsüsteemi ohtliku osa ja mis tahes 
operaatori vaheline kaugus väheneb alla 
turvalise vahekauguse, käivitab robotsüsteem 
avariiseiskamise. 

Koostöötoiming 

 

Koostöötoimingud 
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Võimsuse ja jõu piirang (PFL) 
2016 Jaotis 5.5.5 (ISO/TS 15066: 
Robotsüsteemi on projekteeritud nii, et 
sellega saab adekvaatselt vähendada 
riske operaatorile, keelates ületada 
kontaktipõhiseid kohaldatavaid 
piirväärtusi [2]. 
Vältida tuleb kontakti tundlike 
kehapiirkondadega, sealhulgas kolju, 
otsmiku, kõri, silmade, kõrvade või 
näoga. 

 

 

 
Joonis 1.  Inimese ja roboti koostöö [3] 

 

3 TÖÖSTUSROBOT VS KOOSTÖÖROBOT 
Oma paindlikkuse tõttu ja võrreldes täisautomaatse robotsüsteemiga suhtelise lihtsuse tõttu 
peetakse Coboteid üldiselt taskukohaseks ja atraktiivseks valikuks väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele. Need tootjad saavad robotite traditsioonilisest väärtustest kasu — 
nad võivad täita korduvaid või ebaturvalisi ülesandeid, lisades väärtust palju madalamate 
sisendkuludega kui inimtöötajad. 

3.1 Coboti funktsionaalsus 

Ohutusstandardis ISO 10218-1 [4] eristatakse nelja tüüpi koostööroboteid. 

3.1.1 Ohutusjälgitav peatamine 

Jälgitava ohutusega seiskamine võimaldab peatada roboti liikumise, kui operaator on 
koostööruumis. Robot jääb pingestatuks, kuid ei saa liikuda. See tööruum on ühisruum, kus 
inimene ja robot täidavad tööülesandeid. Kui tööruumis ei ole operaatoreid, töötab Cobot 
suurel kiirusel. Selle tulemusel on tsüklid kiiremad. 
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3.1.2 Käsitsi juhtimine 

Käsitsi juhtimine võimaldab Cobotit liigutada operaatori otsese sisendiga. Cobot jääb jälgitava 
ohutusega seiskamise seisundisse seni, kuni operaator käivitab lubava lülitiga käsitsi juhtimise 
seadme. Selliseid abivahendeid on lihtsam kasutada kui traditsioonilisi seadmeid. 

3.1.3 Kiiruse ja kauguse jälgimine (SSM) 

Kiiruse ja kauguse jälgimist nimetatakse vahel tõketeta robotsüsteemiks. Koostöörobot võib 
liikuda operaatoriga ühel ajal, kui nad jäävad üksteisest etteantud kaugusele. Sageli täidab 
seda Coboti funktsiooni ohutuslaseri piirkonnaskanner. 

3.1.4 Võimsuse ja jõu piirang tarindi ehituse või juhtimisega 

Võimsuse ja jõu piiramiseks on vaja erirobotit, kuhu on võimsuse või jõu tagasiside sisse 
ehitatud. See süsteem võimaldab Cobotil tuvastada kontakti inimesega. Selline on kõige 
levinumat tüüpi Cobot. See nõuab ulatuslikku riskihinnangut, kuna operaator võib jääda 
Coboti haardeulatusse. 

3.2 Teostus 

3.2.1 Projekteerimisetapp 

Isehäälestuvat lahendust, mis sobib teie robotile mehaaniliselt, elektriliselt ja tarkvaraliselt, 
on lihtsam rakendada. See lihtsustab oluliselt protsessi projekteerimisetappi ja võimaldab 
inseneridel võimalikult kiiresti naasta oma igapäevase töö juurde. 

3.2.2 Integreerimisetapp 

Kui olete oma Coboti kätte saanud, tuleb see programmeerida. Programmeerimine on 
tavaliselt aeganõudev ja keeruline etapp, mis nõuab erioskusi. See on üks põhjus, miks valida 
robot, millel on lihtne lohistamisega programmeerimisliides, tarkvara viisard või vastav 
rakendus, mida operaator oskab pärast lühitutvustust kasutada. 

3.2.3 Käitusetapp 

Võib osutuda vajalikuks veenduda, et robot ei seisa kaua. Niipea kui robot peatub, peaks keegi 
vea leidmiseks olema lähedal. Tootmise kiiremaks taaskäivitamiseks on ülitähtis tarkvara, mis 
saab jälgida neid toiminguid ja teavitada roboti olekust. Coboti tarkvara on võrreldes 
tööstusrobotite tarkvaraga tavaliselt odav. 
Tihedam Cobot-masina integreerimine on hõlpsam sisseehitatud digitaalsete I/O-kontrollerite 
või Etherneti-põhiste sideprotokollide, näiteks Ethernet IP abil. Keerukuse minimeerimiseks 
piirake suhtlemist masinaga põhikäskudega, nt tsükli käivitamine ja tsükli lõpetamine. 

3.3 Coboti spetsiifilised rakendusparameetrid 

3.3.1 Siseohutus 

Cobotid kasutavad mitut tüüpi andureid, kuid nende põhierinevus on see, et need ei saa teid 
vigastada. Kui 35 kg koormaga robot võib põhjustada vigastuse, kui midagi läheb valesti, siis 
olemuslikult ohutud robotid on lihtsalt liiga nõrgad, et teid vigastada. 
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3.3.2 Tunnetus naha kaudu 

Seda tüüpi jõupiiranguga robot on tööstuses vähem levinud, kuid on arvatavasti kõige 
turvalisem variant. Need robotid kasutavad mõju tajumiseks erinevaid kompamismeetodeid. 
Andur mõõdab keha juhtivust ja peatab roboti automaatselt, kui see on teatud künnise 
ületanud. 

3.3.3 Jõuanduriga alus 

Seda tüüpi piiratud jõuga robotitel on teine viis oma kehale mõjuva jõu tunnetamiseks: suur 
jõu-pöördemomendi andur roboti alusel jälgib erinevaid jõude. Kui robot on programmeeritud 
liikuma mistahes suunas, kuid miski takistab selle liikumist, tunnetab jõuandur ebanormaalset 
jõudu ja peatab roboti. Seda tehnikat kasutatakse sageli ettevõtetes, kus ehitatakse oma 
tööstusrobotid ümber koostöörobotiteks. Tööstusroboti paigaldamine jõu-pöördemomendi 
anduri kohale ja pehme naha alla võimaldab robotitootjal koostööroboti ehitamiseks 
taaskasutada roboti väljakujunenud tarindit. 

3.3.4 Liigendi anduriga 

Liigendisse sisseehitatud anduriga robot on kõige levinumat tüüpi piiratud jõuga robot. 
Tegelikult kasutab seda tüüpi Cobot kehale mõjuvate jõudude jälgimiseks oma liigendeid. 
Mõni robot kasutab oma mootori sisendvõimsust, mõni aga oma liigenditesse sisse ehitatud 
jõu-pöördemomendi andureid. Seda tüüpi tuvastamine on lõppkasutajale lihtne: tuleb 
kontrolleris seadistada ainult üks või kaks turvaparameetrit ja ohutu robot on kasutusvalmis. 

3.4 Standardsed funktsioonid 

Tehnilises spetsifikatsioonis ISO / TS 15066 „Robotid ja robotseadmed വ koostöö 
tööstusrobotid“ kirjeldatakse kaitseprintsiipide ja ohutusnõuete osas nelja tüüpi koostööd 
alljärgnevalt. 

• Võimsuse ja jõu piirang (PFL) 
• Käsijuhtimine 
• Kiiruse ja kauguse jälgimine (SSM) 
• Jälgimise ohutu peatamine 

Spetsifikatsiooni ISO/TS 15066 kohase hindamise esimene etapp on riskide hindamine 
standardi EN/ISO 12100 kohaselt. Selles riskihindamises peaks arvestama kogu koostööruumi, 
juurdepääsu, vaba ruumi ja seda, kuidas operaator robotiga suhtleb. Arvestada tuleb iga 
mõistlikult prognoositava kontaktolukorraga, mis võib tekkida operaatori ja roboti vahel. 
Oluline on kaaluda, kas tegemist on statsionaarsete tarinditega, ja arvestada muid aspekte, 
nagu nt tööorgan ja toorik. 

Pärast iga potentsiaalse kontaktolukorra liigitamist ja piiride kehtestamist, tuleb neid kõiki 
katsetada või hinnata. Kasutatav meetod sõltub mõju konkreetsest tüübist. 

Cobotid on piiratud kiiruse ja koormusega, mis valmistab pettumuse mõnele kasutajatele, kes 
otsib tavalist robotit, mis ei vaja kallist ohutuskaitset. Cobotite suurim väärtus ilmneb seal, kus 
nad saavad vabastada oskustööjõu lihttöö aspektidest, et ta saaks keskenduda ainult suurt 
lisaväärtust tootvatele aspektidele. 
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Ohutusstandardis ISO 10218-1 eristatakse koostöörobotite kasutamisel nelja tüüpi 
ohutusfunktsioone. 

3.4.1 Võimsuse ja jõu piirang (PFL) 

Roboti võime rakendada jõudu on piiratud. Rakendusvaldkonnad: 
• väikesed või ulatuslikult varieeruvad rakendused; 
• tingimused, mis nõuavad operaatori sagedast kohalolekut; 
• masina hooldus; 
• laadimine/mahalaadimine. 

3.4.2 Käsitsi juhtimine 

Operaator juhib robotit liigutuste abil. Rakendusvaldkonnad: 
• roboti tõsteabi; 
• ulatuslikult varieeruvad rakendused; 
• piiratud või väikeste partiide tootmine. 

3.4.3 Kiiruse ja kauguse jälgimine (SSM) 

Robot tuvastab takistuse ja vähendab kiirust. Rakendusvaldkonnad: 
• ühel ajal korraga tehtavad ülesanded; 
• operaatori otseliides. 

3.4.4 Ohutusjälgitav peatamine 

Robot peatub operaatori või takistuse olemasolu korral. Rakendusvaldkonnad: 
• osade vahetu laadimine või mahalaadimine; 
• protsessi kontrollimise töö; 
• kiiruse ja kauguse jälgimise seiskamisfunktsioon. 

3.5 Mida võib Cobotitega teha ja mida mitte? 

3.5.1 Ärge kasutage vaikeväärtustega tootmises 

• dĞĂĚŬĞ͕�ŵŝůůŝƐƚ�ĞƚƚĞĂŶƚƵĚ�ŶĞůũĂƐƚ�ƚƵƌǀĂƌĞǎŝŝŵŝƐƚ�ŬĂƐƵƚĂƚĞ͘ 
• Tehke jõu, kiiruse, rõhu, energia arvutused, sisestage õiged väärtused. 
• Kolmanda osapoole kaudu valideerimine on soovituslik. 

3.5.2 See peab olema 20 N, kuid selle roboti jaoks lubatud minimaalne väärtus on 100 N 

• Ärge kasutage liiga suurt robotit. 
• Minimaalse suurusega robotid tagavad piirangute parema juhtimise. 

3.5.3 Ärge kasutage kaitset kauguse järgi, kui peate tegelikult kaitsma võimsuse ja jõu 
piirangu (PFL) järgi 

• dĞĂĚŬĞ͕�ŵŝůůŝƐƚ�ĞƚƚĞĂŶƚƵĚ�ŶĞůũĂƐƚ�ƚƵƌǀĂƌĞǎŝŝŵŝƐƚ�ŬĂƐƵƚĂƚĞ�ŝŐĂ�ƌĂŬĞŶĚƵƐĞ�ŬŽƌƌĂů͘ 

3.5.4 Ärge kavandage töötlemist teravate tööriistadega ega töötlemist ilma minimaalse 
pindalata 

• Kõik pinnad peavad olema ümardatud ja vähemalt minimaalsete pindaladega. 
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3.5.5 Ärge tekitage külgnevate pindadega muljumiskohti 

• Määratlege koostööruum selgelt ja arvestage muljutavate kohtadega. 

3.5.6 Koostöö turvaparameetrite seadmine ja muutmine peab olema parooliga kaitstud 

3.5.7 Operaatoril peavad olema vahendid järgmisteks toiminguteks: 

• Roboti liikumise peatamine mistahes ajal ühe tegevusega. 
• Koostööruumist takistamatult väljumine. 

3.5.8 Avarii-seiskamisseadmed peavad olema operaatorile kergesti ligipääsetavad 

3.6 Cobotite valimine 

3.6.1 Standardsed Cobotid ja nende omadused 

Tagavad ohutu treenimise. Kuna operaator vastutab roboti liikumise eest, peab ta alati 
teadma kus asuvad ümbritsevad seadmed ja olema teadlik ohutusalastest probleemidest 
(joonis 2). Operaatori turvalisuse tagamiseks võib kehtestada liikumispiirid, näiteks ruumi 
piirid ja programmeerida telje piirid. 
Ohutu töö tagamine. Operaator peab kõigepealt vabastama kaitstud ruumi. Seda saab 
tuvastada ohutusanduritega või täiendava operaatori kontrolliga. Roboti käitamise 
taastamiseks peab olema ette nähtud tahtlik reǎŝŝŵŝǀĂůŝŬ͘ 
 

Tabel 3. Coboti arvestatavad funktsioonid 

Käitusomadused Esindustehnoloogiad 
Suhteliselt madal hind / kiire investeeringu 
tasuvus 
Programmeeritav lihtsasti / kiiresti 
Kiire juurutamine ja integreerimine 
Kerged süsteemid / väike jalajälg 
Inimeselaadne suurus ja tööulatus 
Töötab inimestega koos ohutult ja tõhusalt 
Väiksem voolu-/hooldusvajadus 
Mitmekülgne, toetab mitut 
automatiseerimisülesannet 
Kasutajad võivad olla erineva 
haridustasemega töötajad 

6 või 7 DoF-iga liigendkäsi 
Jõu tajumine / jõu reguleerimine 
Puuduvad muljumiskohad / teravad servad 
Programmeerimine ettenäitamisega 
Kerge tarind / uued materjalid 
Mitteagressiivne välimus / lahedad värvid 
Integreeritud andurid (pöördemoment, 
nägemine, sonar jne) 
Tarkvarakeskne / programmeeritav / „taju“ 
Ühilduv / kompenseeritud raskusjõuga / 
tagurpidi juhitavad käed 
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Joonis 2.  Standardsete Cobotite valik 

 

 
 

Tabel 4. Mõned Cobotid ja nende parameetrid 

 
 
Reeglina on Cobotitel visuaalse programmeerimise ja enamasti funktsionaalse simulatsiooni 
võimalus. 

  
Joonis 3. Cobotite programmeerimine tööstuses 
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Tööstus- ja koostööroboteid on kokkuvõtvalt võrreldud tabelis 5. 
 

Tabel 5. Tööstus- ja koostöörobotite vahelised tüüpilised erinevused 

Tööstusrobotid Koostöörobotid 
• Suur, fikseeritud varustus 
• Nõuab tavaliselt turvavõret 
• Suur maht, kiire tootmine 
• Keeruline integreerimine ja 
programmeerimine 
• Keerukas muuta/ uuesti kasutusele 
võtta 
• Suured kasutuselevõtu kulud 

• Väike ja paindlik 
• Kiirus sarnaneb inimese kiirusega 
• Kiire seadistus 
• Lihtsasti kasutatav 
• Töötajatele ohutu 
• Väikesed alustamiskulud ja kiire 
investeeringu tasuvus 

  

 

3.6.2 Cobot YuMi (ABB) 

Turul on palju koostööroboteid ja näitena on valitud ABB YUMI IRB14000. ABB YuMi IRB14000 
on ABB robootika esimese põlvkonna kahekäeline robot. [5] Nimi YuMi on tuletatud sõnadest 
„You and Me“ (sina ja mina), mis, nagu nimigi ütleb, on ette nähtud töötamiseks tööstuses 
tihedas koostöös inimestega [6]. Robot YuMi on kerge ja seda ei pea katma kaitsealaga, mis 
tagab nii töötajale kui ka robotile turvalisema töökeskkonna. 

Roboti kummalgi käel on 7 telge, mis võimaldavad suuremat paindlikkust. Roboti YuMi käte 
ning positiivsete ja negatiivsete liikumissuundade ülevaade on esitatud joonisel 4. Kummalgi 
käel on liikumisruumi mööda Y-telge umbes 664 mm, mööda Z-telge 1018 mm ja mööda X-
telge 681 mm. Need väärtused on olulised liikumispiiride määramisel, kui võrrelda inimkäe ja 
robotkäe liikumisulatust. 
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Joonis 4. ABB koostöörobot YuMi ja YuMi telgede ülevaade [6] 
 

4 COBOTITE KASUTAMINE 
Cobotite kasutamine peaks algama projektitsükli kavandamisest, mis hõlmab alljärgnevaid 
etappe. 

 

 
 

Joonis 5.  Coboti kasutustsükkel [1] 

Kasutamise kavandamisel tuleb kaasata järgmine teave: 

1. koostöörakenduse juhised ja teave, mis puudutab nõuetekohast käsitsemist, 
paigaldamist ja kasutuselevõttu, testide tegemist, käivitamistoiminguid, 
süsteemiteavet jne; 

2. teave roboti, tööriistade ja tooriku kohta, sealhulgas tegelik koormus ja roboti liikuvate 
osade kogumass; 

3. eeldatavad ja mõistlikult prognoositud robotsüsteemi ja operaatori vahelised 
kontaktolukorrad. 
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Cobot on paindlik ja kohaneb kiiresti erinevate ülesannetega – alates noppimisest ja 
asetamisest kuni masina hooldamiseni (joonis 6). 

 
Joonis 6. Cobotite kasutusvaldkonnad [7] 

 

4.1.1 Noppimine ja asetamine 
Käsitsi noppimine ja asetamine on tänapäeval üks kõige korduvamaid ülesandeid, mida 
inimtöötajad täidavad. Selle ülesande lihtsus võib sageli põhjustada vigu ja füüsiliste liigutuste 
kordamine võib põhjustada pinget või vigastusi. Noppimise ja asetamise ülesanne on mis 
tahes töö, kus toorik nopitakse välja ja asetatakse mujale. See võib tähendada pakendamis- 
või sorteerimistööd alusel või konveieril; viimane nõuab sageli täiustatud nägemissüsteemi. 
Noppimise ja asetamise funktsioonid vajavad tavaliselt tööorganit, mis suudab objekti 
haarata. See võib olla kas haaratsiga või vaakumnappadega tööorgan. 

4.1.2 Masina hooldus 
Masina hooldus eeldab, et inimene seisab pikki tunde CNC-masina, sissepritse-valumasina või 
muu sarnase seadme ees ja reguleerib selle käitusvajadusi. Need võivad olla tööriista 
vahetamine või tooraine asendamine. See töö on inimoperaatorile pikk ja väsitav. Cobotid 
vabastavad inimoperaatori sellest tööst ja enamgi veel, üks Cobot võib hooldada mitut 
masinat, mis suurendab tootlikkust. 

4.1.3 Pakendamine ja kaubaaluste laadimine 
Noppimise ja asetamise tööde hulka kuulub ka toodete pakkimine ja kaubaaluste laadimine. 
Enne tehasest väljastamist tuleb tooted tarnimiseks korralikult ette valmistada. See võib 
hõlmata mähkimist termikahanevasse plasti; paigutamist kastidesse ja laadimist; samuti 
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kastide virnastamist või asetamist tarnimiseks kaubaalustele. Need tööd on korduvad ja 
toimuvad väikeste koormustega, mistõttu sobivad need Cobotitele ideaalselt. Kiire 
tootevahetus on võtmetähtsusega igas ettevõttes, kus toodetakse suuri või väikseid 
tootepartiisid. Selle rakenduse jaoks on vajalik konveieri jälgimine, et sünkroonida roboti 
liikumine konveieriga. 

4.1.4 Töötlusülesanded 
Töötlusülesanne on mis tahes töö, kus tooriku töötlemiseks vajatakse tööriista. Levinumad 
näited on liimimine, väljastamine või keevitamine. Kõigis nendes töötlusülesannetes vajatakse 
etteantud teekonna korduvaks läbimiseks tööriista. Uute töötajate koolitamisele nende 
töötlusülesannete täitmiseks ja vajaliku viimistlustaseme saavutamiseks kulub palju aega. 
Cobotiga saab programmeerida ühe seadme ja kopeerida programmi teistesse. Cobot 
lahendab ka probleemi, mis seisneb selles, et töötaja peab sooritama täpseid ja korduvaid 
liigutusi. 
Paljude koboti süsteemide eelis on programmeerimise lihtsus kas asetamise ja asukoha 
registreerimise meetoditega või traditsioonilise CAD/CAM-programmeerimisega, mis 
hõlbustab roboti programmeerimist ja võimaldab Cobotit programmeerida kõigil, kes tunneb 
keevitamist. 

4.1.5 Viimistlusülesanded 
Viimistlusülesanded nõuavad inimoperaatoritelt käsitööriista ja suurt jõudu. Tööriista 
vibratsioon võib tekitada operaatorile vigastusi. Cobot suudab tagada viimistlustööks vajaliku 
jõu, korduste arvu ja täpsuse. Need viimistlustööd võivad hõlmata poleerimist, lihvimist ja 
kraatide eemaldamist. Robotit saab treenida käsitsi või arvuti programmeerimise 
meetoditega. Jõuregulaatoriga Cobotid võivad muuta roboti tugevamaks. See võimaldab 
robotil toime tulla erinevas mõõdus osadega. See tagatakse jõu tajumise kaudu. 

4.1.6 Kvaliteedikontroll 
Kvaliteedikontroll hõlmab tavaliselt viimistletud osade täielikku kontrolli, täppistöödeldud 
osade kõrglahutusega pilte ja osade võrdlemist CAD-mudelitega. Tulemuste kiirendamiseks ja 
protsessi automatiseerimiseks saab kobotitele paigaldada mitu kõrglahutusega kaamerat. 
Kontrollida saab samuti digitaalselt ja digiteerida võrdluse arvutimudeliga. Koboti kasutamine 
kontrollimisel võib tagada kvaliteetsema kontrolli, mille tulemusel saadakse kõrgema 
kvaliteediga toodete partiid. 

5 ARENGUSUUNAD 

Cobotite kasutamise kasvutempo oli veidi suurem (23%) kui traditsiooniliste robotite puhul, 
mille põhjus olid muu hulgas puudulik teavitus ja muutuste juhtimine ning tõhusama 
tehnoloogia kasutusjuhtumite või ettevõtte investeeringu tasuvuse hinnangute puudumine. 
Koostöörobotite tarned ja tulud kasvavad prognoosi kohaselt järgmise viie kuni kümne aasta 
jooksul kiiresti [8]. Kuni suhteliselt hiljutise ajani piirdus Cobotite pakkumine käputäie 
tarnijatega. Enamik suurematest tööstusrobotite müüjatest arendavad seda sektorit nüüd 
oma Coboti lahendusega. Cobotid seisavad silmitsi üha suurema hulga katsumustega ja 
juhtivad tööstused jäävad killustatuks, selle asemel et asendada traditsiooniliste 
tööstusrobotite töö. Koostöörobotid on olnud edukad uutel turgudel ja rakendustes, mida 
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traditsioonilised tööstusrobotid pole hästi katnud või teenindanud. Selle tulemusel suureneb 
kogu Cobotite turg järgmiste tegurite tõttu. 

• Installimise ja süsteemi integreerimise kogukulud on Cobotite korral väiksemad. 
• Coboteid saab kasutada eraldi ja individuaalsetes tööjaamades ning neid pole vaja 

kogu tootmisliini sügavamalt integreerida. 
• Cobotite programmeerimiseks on vaja vähem koolitust ja insenere. 
• Suuremad koormused ja raske tööga seotud rakendused. 

 

ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 

1. Mida see tähendab – kiiruse ja kauguse jälgimine (SSM) 

a. Robotsüsteem on projekteeritud peatuma juhul, kui kaugus robotsüsteemi osa ja 
mis tahes operaatori vahel muutub väiksemaks kaitsvast eralduskaugust. 

b. Robotsüsteem on loodud peatuma, kui inimene siseneb koostööplatvormi 

c. Robotsüsteem on mõeldud peatuma, kui operaator liigub väga kiiresti 

2. Millised neist väidetest kirjeldavad Cobotide eeliseid tööstuslike robotite ees? 

a. Väike & paindlik 

b. Tavaliselt on vaja turvapuuri/kaitsevõret 

c. Suure mahuga, kiire tootmine 

d. Sarnane kiirus nagu inimesel 

e. Kiire seadistamine 

f. Lihtne kasutada 

g. Keerukas integratsioon ja programmitöö 

h. Ohutu töö koos töötajatega 

3. Nimetage neli Coboti töö tüüpi vastavalt standardile ISO 10218-1 ja ohutusele 

a. Võimsust ja jõudu piirav 

b. Käsitsi suunamine 

c. Kiiruse ja eraldusvõime seire 

d. Ohutuse hindamise alusel jälgitav peatumine 

4. Milline teave tuleb lisada Coboti kasutusdokumentidesse? 

a. Cobotite sertifitseerimise menetlused ja viimased sertifitseerimise kuupäevad 
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b. koostöötaotlusele omane teave nõuetekohase käitlemise, paigaldamise ja 
kasutuselevõtmise katsete kohta 

c. Turvatulede asukoht ning nende värvus ja vilkumiskiirus 

d. teave roboti, tööriistade ja töödeldava detaili kohta, sealhulgas tegelik kasulik 
koormus ja roboti liikuvate osade kogumass 

e. Mõistlikult eeldatavad kontaktolukorrad robotsüsteemi ja operaatori vahel 

f. Varuosade loetelu 

VIITED 
[1] Robotiq Company, www.robotiq.com 
[2] ISO/TS 15066:2016, Robots and robotic devices — Collaborative robots 
[3] International Federation of Robotics, https://ifr.org 
[4] ISO 10218-1, Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots 

— Part 1: Robots 
[5] ABB Robotics, Product specification IRB14000, Västerås: ABB, 2018.  
[6] YuMi-IRB 14000, Collaborative Robot, 

https://new.abb.com/products/robotics/industrial-robots/irb-14000-yumi 
[7] Cobot Market Outlook, https://www.roboticsbusinessreview.com/wp-

content/uploads/2019/01/Cobot_infographic.png 
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KÜSIMUSED ÕIGED VASTUSED 
 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 a 

2 a, d, e, f, h 

3 a, b, c, d 

4 b, d, e 
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JOONISTE LOETELU 
 
Joonis. Siserobotite 1-1 näited: a) iRobot Roomba 675 (https://www.irobot.com/); b) 
Koobalti robootika autonoomne siseruumide turvarobot (https://www.cobaltrobotics.com/)
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ÕPPETUNNI TUTVUSTUS 
See õppetund annab põhimõistete, määratluste ja teenindusrobotite terminite sõnastiku 
nende erinevates rakendustes. Kõik terminid on järjestatud tähestikuliselt. 

ÕPPETUNNI ÕPIEESMÄRGID 
Selle õppetunni eesmärk on tutvustada õpilastele teenindusrobootikas kasutatavat sõnavara 
ja termineid. Sõnavara õppimine aitab õpilastel edasi iseseisvalt uurida ja mõista probleeme, 
mis on seotud teenindusrobotite kasutamisega erinevates eluvaldkondades. 

 

LÜHENDID 
 

AGV  Automatiseeritud juhitav sõiduk või automaatne juhitav sõiduk   

AI  Tehisintellekt 
 

TERMINITE SÕNASTIK 
Tabel0.1 Põhimõisted 

Nimi Määratlus 
Võrdlusraamistik (või võrdlusraami) koordinaatsüsteem ruumis, mille suhtes määratakse 

konkreetse kere asend või asukoha muutus. 
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ÕPPETUNNI SISU 

1 ERINEVAD MÕISTED, MIS ON SEOTUD TEENINDUSROBOTITEGA 
Põllumajandusrobotid - põllumajandusrobotid on mobiilsed robotid, mida kasutatakse 
traditsiooniliselt töömahukate põllumajandusoperatsioonide automatiseerimiseks, millest 
mõned on täiesti autonoomsed ja mõned poolautonoomsed. Põllumajandusrobotid aitavad 
lahendada meie kasvavat elanikkonda ümbritsevaid konkreetseid ühiskondlikke probleeme 
järgmiselt: 

x saagikuse parandamine, 
x keskkonnajalajälje seire ja 
x leevendavad laialdast tööjõupuudust. 

Samuti aitavad need põllumajandustootjatel suurendada tõhusust, vähendada 
tegevuskulusid ja võimaldada uusimaid täppis-põllumajandusmeetodeid. 

Põllumajandusrobotid on populaarsemad. Nad on varustatud täiustatud nägemisanduritega, 
et edukalt arvesse võtta erinevate rakenduste tingimusi: 

x robotitega umbrohutõrje pihustamine; 
x põllukultuuride automaatne arukas saagikoristus; 
x robotitega istutamine ja külvamine ja 
x robotitega lõikamine ja harvendamine. 

Teine oluline robottehnoloogia on lasteaedade automatiseerimine. 

 

AGV - Automatiseeritud juhitav sõiduk või automaatne juhitav sõiduk on mobiilne robot, 
mis võib jälgida piki märgistatud pikki jooni või juhtmeid põrandal või kasutab raadiolainete, 
nägemiskaamerate, magnetite või laserite signaale navigeerimiseks. Neid kasutatakse 
raskete materjalide transportimiseks suures tööstushoones, näiteks tehases või laos.  

 

AI, Tehisintellekt - See on arvutite intelligentse käitumise meetodite kogum. Arvuti on 
intelligentne sel määral, et see teeb oodatavaid operatsioone, mitte valet asja. Õige on see, 
et kõige tõenäolisemalt saavutatakse eesmärk või tehnilisemas mõttes meede, mis 
maksimeerib eeldatavat kasulikkust. Tehisintellekt hõlmab selliseid ülesandeid nagu 
õppimine, mõtlemine, planeerimine, tajumine, keele mõistmine ja robootika. 

 

Autonoomne robot -  tuntud ka kui autorobot või autobot. On robot, mis võib töötada 
pikema aja jooksul iseseisvalt ilma inimese sekkumiseta.  Autonoomseid roboteid peetakse 
tavaliselt tehisintellekti rakenduse alamvaldkonnaks. On robot, mis täidab käitumist või 
ülesandeid, millel on suur autonoomia (ilma välise mõjuta). Iseseisvate robotite toimimiseks 
on vaja põhilisi tehnilisi elemente, näiteks: 

x liikumissüsteem, 
x kaardistamine, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Robot
https://en.wikipedia.org/wiki/Behavior-based_robotics
https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomy
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x navigatsioonialgoritmid ja 
x keskkonnaseire tehnoloogia.  

 

Autonoomia -  on  vaba välisest kontrollist või mõjust; sõltumatu. Autonoomsete mobiilsete 
robotite maailmas tähendab see, et ta täidab oma ülesannet null või minimaalse inimeste 
kaasamisega.  

Teenuse mobiilse roboti autonoomsus võimaldab: 
x Autonoomne uurimine. Roboti algoritm suudab tuvastada veel uurimata ala ja 

määratleb optimaalse uurimisstrateegia. 
x Tee leidmine. Algoritm otsib optimaalset liikumistee. 
x Samaaegne lokaliseerimine ja kaardistamine selle ümbruse suhtes. Lidariga tunneb 

robot ära oma lähiümbruse ja kasutadab andurite andmeid, et lokaliseerida ennast 
kaardil, mis valmib liikumise käigus. 

x Automaatne tee järgmine 
x Takistuste tuvastamine ja vältimine  
x Reaalajas teekonna ümberplaneerimine. Kui takistuse vältimine toob kaasa olulise 

erinevuse, võrreldes algselt kavandatud teega, leiab see funktsioon loodud kaardil 
tee, mis võimaldab robotil saavutada oma lõppeesmärgi. 

x Objektide liigitamine kategooriatesse järgmiselt:  visuaalne äratundmine, õppimine ja 
äratundmise algoritm. 

 

Ehitusrobotid -  need robotid on professionaalsed teenindusrobotid, mida kasutatakse uute 
hoonete ehitamisel. Nagu enamik roboteid, ehitusrobotid õigustavad oma väärtust, 
pakkudes suuri operatiivseid kulude kokkuhoide tänu suurenenud tööajale ja vähenenud 
tööjõukuludele.  

Ehitusrobotid on endiselt alles esimeses arengujärgus.  

 Ehitusrobotite uuste kasutusviisidena võib mainida järgmisi eesmärke: 
x Suurte struktuuride 3D-printimine robotkäte ja täiendavate tehnoloogiliste 

meetodite abil; 
x robotid telliste ladumiseks; 
x kahe käega robottehnilised raske-seadmed katastroofiabi andmiseks; 
x ronimisrobotid kõrgete konstruktsioonide ehitamiseks; ja 
x kantavad eksoskeletid, et aidata töömahukaid ülesandeid täitvaid töötajaid. 

Ehitusrobotid on endiselt suhteliselt uued.   
 

Teenindusrobotite klassifitseerimine - Teenindusrobotid liigitatakse vastavalt personaalsele 
või professionaalsele kasutamisele. 
 

x Personaalseks teenindamiseks mõeldud robot või teenindusrobot isiklikuks või 
koduseks kasutamiseks,  

https://www.photonics.com/Article.aspx?AID=61118
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x Professionaalne teenindusrobot või professionaalseks kasutamiseks mõeldud 
teenindusrobot.  

 

Klienditeeninduse robotid - need on professionaalsed teenindusrobotid, mis on mõeldud 
klientidega suhtlemiseks. Need robotid võivad olla humanoidsed ja mittehumanoidsed ning 
aitavad automatiseerida paljusid kõige põhilisemaid ülesandeid klienditeeninduses. Nende 
väärtus seisneb tööjõu säästmises, tõhususes ja tööseisakute vältimises. 

Enamik klienditeeninduse roboteid kasutatakse klientide abistamiseks eseme leidmisel või 
ülesande täitmisel. Neid kasutatakse jaemüügis, et suunata kliente nii kaupluses kui ka 
külalislahketes ettevõtetes.  

Klienditeeninduse robotid võib leida järgmistest valdkondadest: 
x pangad, 
x kaubanduskeskused, 
x pere meelelahutuskeskused ja  
x paljudest teistest kohtadest. 

Klienditeeninduse robotite väärtus ei seisne mitte ainult nende võimes suhelda klientidega 
kulutõhusamalt kui inimtöötajad, vaid nende võimes koguda kliendiandmeid näost näkku 
suhtlemisel.  Klienditeeninduse robotitel on suur potentsiaal interaktiivse turunduse ja 
mainekujunduse strateegiate arendamiseks ning klientide käitumise jälgimiseks ja 
analüüsimiseks. 

 

Kaitsevaldkonna robotid - need  robotid on professionaalsed teenindusrobotid, mida 
sõjavägi kasutab lahingtingimustes. Sageli on nende eesmärk suurendada sõdurite 
olemasolevaid võimeid, kaitstes neid nii palju kui võimalike kahjude eest. Üks kaitserobotite 
grupp on kaitserakenduste eksoskeletid, mis on projekteeritud sõdurite vastupidavuse ja 
võimekuse suurendamiseks. Niisugused robotid võivad olla järgmisel kujul: 

x täiskeha eksoskeletid; 
x alakeha eksoskeletid; 
x passiivsed sõjalised eksoskeletid; 
x energiasäästu eksoskeletid; 
x statsionaarsed sõjaväe eksoskeletid. 

Teine kaitseroboti vorm on välirobotid. Need robotid täidavad mitmesuguseid funktsioone, 
sealhulgas: 

x raskete seadmete vedamine; 
x tegutsemine ohtlikes olukordades, et hoida sõdureid ohutus kauguses; 
x haavatud sõdurite päästmine lahingupiirkondades. 

Välirobotid võivad olla mitmetes kaitserakendustes, mis on varustatud ründerelvadega. 
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Autonoomsuse aste -ISO 8373 teenindusrobotid nõuavad „autonoomiat“, mis on „võime 
täita kavandatud ülesandeid, mis põhinevad antud hetke seisundil ja andurite signaalidel, 
ilma inimsekkumiseta“. Teenindusrobotite puhul ulatub see osalisest autonoomiast – 
sealhulgas inimese roboti interaktsioonist – täieliku autonoomiani ilma aktiivse inimese 
roboti sekkumiseta.  

 

Eksoskeleton Robotid - eksoskeleton robotid on kasutuses paljudes rakendustes, mille 
eesmärk on imiteerida, suurendada või täiendada inimese enda keha liigutusi. Need robotid 
pakuvad olulist tuge inimliikumisele, mille võimalikud kasutusalad ulatuvad igapäevatarbest 
kuni sõjaliste rakendusteni. 

Esmased eksoskeleton robotite rakendused tänapäeva turul on keskendunud 
rehabilitatsiooniteenused meditsiini valdkonda – lihaste ja liikumise treening ja abi 
vigastuste taastusravis täpsemal ja tõhusamal viisil, kui oli varem võimalik. Neid kasutatakse 
ka sõjaväes, et võidelda lahingus sõdurite väsimuse ja vigastustega. Osalised eksoskeletid 
võivad pakkuda ergonoomilist tuge töötajatele tööstuses, kes teevad korduvaid või 
stressirohkeid tööoperatsioone. 

Nende robotite arendamine väljaspool sõja- ja tervishoiusektorit keskendub peamiselt ala- 
või ülakeha eksoskelettidele, pidades silmas konkreetset rakendust.  

 

Kompimise seade -  võimaldab kasutajatel tunda, kas nad puutuvad kokku objekti pinnaga, 
pakkudes kombatavat tagasisidet. Tagasiside suurust võib kohandada vastavalt erinevatele 
koetüüpidele ning tundliku elemendi liikumise ja pinna normaali vahelisele nurgale. 
Puutetundlik tagasiside tuleb anda väga kiiresti, sest kombataval meelel on kõrge ajaline 
eraldusvõime. Kuigi geomeetrilise mudeli ajakohastamine sagedusega 50 Hz on 
puhtvisuaalse tagasiside saamiseks piisav, siis masinatel on vaja palju suuremat sagedust - 
1000 Hz, et kasutada puutetundlikkust objktide detekteerimisel. 

 

Inim-robotite koostoime - inimese ja roboti vaheline teabevahetus ja tegevuse 
koordineerimine, et täita ülesannet kasutajaliidese abil. 

 

Humanoidrobotid - need robotid on professionaalsed teenindusrobotid, mis on ehitatud 
inimese liikumise ja suhtlemise jäljendamiseks. Humanoidrobotid on suhteliselt uus 
professionaalse teenindusroboti vorm.  

Humanoidroboteid kasutatakse elektrijaamades inspekteerimisel, hooldamisel ja 
katastroofidele reageerimisel, et vabastada inimtöötajad töömahukatest ja ohtlikest 
ülesannetest. Samuti on nad valmis üle võtma astronaudide rutiinseid ülesandeid 
kosmosereisidel. Muud erinevad rakendused hõlmavad eakatele ja haigetele seltsi 
pakkumist, juhirolli ja klientidega suhtlemist administraatori rollis ning potentsiaalselt isegi 
inimsiirdamisorganite kasvu võõrustajaks olemist. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/tactile-feedback
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Siseruumi robotid – seda tüüpi robotid töötavad kaetud hoonetes, kodudes ja ruumides. 

 

 
Joonis. 1. Siserobotite näited: a) iRobot Roomba 675 (https://www.irobot.com/); b) Cobalt Robotics 

autonoomne siseruumide turvarobot (https://www.cobaltrobotics.com/)  

 

Tööstuslikud puhastusrobotid - need on tavaliselt mobiilsed rakendusspetsiifilised robotid, 
mis automatiseerivad tööstuslikud puhastusprotsessid. Need robotid automatiseerivad 
rutiinset, ohtlikku või määrdunud tööd ohutuse ja tõhususe huvides. Ülesanne on erinevaid 
majapidamistöid, nagu ruumi desinfitseerimine ja mürgise värvi eemaldamine jms, nad 
aitavad ka muuta tööruume esteetiliselt meeldivamaks ja hoida tööoperatsioonide 
sujuvamat toimimist. Tööstuslikke puhastusroboteid saab kasutada mitmel erineval viisil. 

Nende rakendused hõlmavad tavaliselt järgmist: 
x täisautomaatsed klaasipuhastussüsteemid suurtele konstruktsioonidele; 
x tööstusobjektide niisutamine, tolmuimemine ja puhastamine ning hoonete hooldus; 
x Seinaronimisrobotid katla seina puhastamiseks; 
x anumate ja paakide puhastamine, poleerimine ja värvi eemaldamine; 
x suurte laevade kerede robotite abil puhastamine; 
x hoidlate puhastamine robotite abil. 

Tööstuslikud puhastusrobotid saavad iseseisvalt puhastada peaaegu iga tööstuspinna või 
tööplatsi.  

 

Inspekteerimisrobotid -  need robotid on mobiilsed teenindusrobotid, millel on täiustatud 
nägemisandurid, mida tavaliselt kasutatakse kriitilise ja väärtusliku infrastruktuuri 
kontrollimiseks. Inspekteerimisrobotid on kas poolautonoomsed, kus neile on õpetatud 
väljakujunenud teed, või täiesti autonoomsed, võimelised ise navigeerima. 
Inspekteerimine/kontrollid on täpsemad, kui robotid seda teevad, ja kuna robotid võivad 
töötada pikka aega ilma katkestusteta, siis pakuvad niisugused lahendused põhjalikumaid 
kontrolle kui manuaalsed protsessid, seda eriti ohtlike seadete puhul. 

Inspekteerimisroboteid kasutatakse: 
x mobiilsete robotitena või droonidena torude visuaalseks või ultraheliga 

kaugjälgimiseks ja kontrollimiseks; 

https://www.irobot.com/
https://www.cobaltrobotics.com/
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x tuuma- ja energiarakendustes ferromagnetiliste struktuuride kontrollimine; 
x paakide, torude, anumate, suurte plaatide ja konstruktsioonide kiire visuaalne 

kontroll; 
x maismaal nafta ja gaasi taseme, lekke, pinnatingimuste ja akustiliste kõrvalekallete 

mobiilne ja kaugkontroll; 
x autonoomne kanalisatsiooni ülevaatus; 
x tuuleturbiini rootori labade kontroll droonide abil. 

Inspekteerimisrobotid annavad manuaalse kontrolli protsessidega võrreldes palju eeliseid, 
eriti ohtlike stsenaariumide korral. 

 

Logistika robotid - need automatiseerivad kaupade ladustamise ja liigutamise protsessi, kui 
nad jõuavad tarneahelas kasutusse. Neid kasutatakse sageli ladudes ja ladustuskohtades, et 
korraldada ja transportida tooteid. Logistika robotid ei ole ajaliselt tööajaga piiratud, mis 
toob kaasa suurema tootlikkuse kasvu ja kasumlikkuse logistikarobotite juurutajatele. 

Logistikarobotite peamine rakendus on mobiilsete automatiseeritud juhitavate sõidukite 
(AGV) kasutamine ladudes ja laoruumides kaupade veoks.  

Muud logistikarobotite näited on robotkäed, mis sorteerivad esemeid prügiliinidel või 
ŵŽŶƚĂĂǎŝůŝŝŶŝĚĞl.  Haiglates ja laborites on kasutusel mõned logistikarobotite vormid, mida 
kasutatakse meditsiini- ja laborinäidiste kohaletoimetamiseks. 

 

Mobiilne robot - on masin, mida juhib tarkvara, mis kasutab andureid ja muud tehnoloogiat 
oma ümbruse tuvastamiseks ja keskkonnas liikumiseks. Mobiilsed robotid kasutavad 
tehisintellekti ja füüsiliste komponentide, näiteks rataste, roomikute ja jalgade 
kombinatsiooni. 

 

Roboti navigeerimine -  see  tähendab roboti võimet määrata oma asukoht oma liikumise 
raamides ja seejärel planeerida liikumisteed mingi eesmärgi-asukohani jõudmiseks. Oma 
keskkonnas navigeerimiseks vajab robot või mistahes muu liikumisseade oma asukohta, st 
keskkonna kaarti ja võimet seda esitust tõlgendada.  

Navigeerimist võib määratleda kolme põhipädevuse kombinatsioonina:  
x Eneselokaliseerimine 
x Liikumisteede planeerimine 
x Kaardi ülesehitamine ja kaardi tõlgendamine 

Mõned robotnavigatsioonisüsteemid kasutavad samaaegset lokaliseerimist ja kaardistamist, 
et luua oma ümbruse 3D rekonstrueerimine.  

x Robot-lokaliseerimine tähistab robot võimet määrata oma positsiooni ja 
orientatsiooni referents-raamistikus.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Path_planning
https://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_mapping
https://en.wikipedia.org/wiki/Simultaneous_localization_and_mapping
https://en.wikipedia.org/wiki/3D_reconstruction
https://en.wikipedia.org/wiki/Robot_localization
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x Teekonna planeerimine on tegelikult lokaliseerimise laiendus, kuna see nõuab roboti 
praeguse asukoha ja sihtmärgi asukoha kindlaksmääramist, nii samas referents-
raamistikus kui ka koordinaatides. 

x Kaardi ehitamine võib toimuda meetermõõdustikus kaardi kujul või mistahes 
süsteemis, mis kirjeldab roboti asukohta roboti referents-raamistikus. 

 

Odomeetria -  on liikumisandurite andmete kasutamine, et hinnata roboti asendi muutumist 
aja jooksul.  Seda kasutavad robootikas mõned roomikutega või ratastega robotid, et hinnata 
oma asendit/asukohta lähtekoha suhtes. 

 

Välirobot – Ilmakindel robot, mis võib liikuda kogu maastikul ja võimeline kandma raskeid 
koormaid. Neid välirobotite platvorme saab kasutada uurimisülesannete täitmiseks 
järgmistes valdkondades: uurimine, julgeolek, põllumajandus, sõjavägi või isegi 
kaevandustööstus. 

 

Personaalteenuste robotid - isiklikuks/koduseks kasutamiseks mõeldud teenindusrobotid  

Need robotid on jagatud järgmistesse rühmadesse: 
A. Robotid kodutöödeks:  

1. Robotkaaslased/abilised/humanoidid, 
2. Tolmuimeja, põranda puhastamine,  
3. Muru niitmine,  
4. Basseini puhastamine, 
5. Akna puhastamine  

B. Meelelahutusrobotid  
1. Hobirobotid 
2. Multimeedia/telerobotid 
3. Haridus ja teadusuuringud 
4. Muud 

C. Eakate ja puuetega inimeste abistamine 
1. Robotiseeritud ratastoolid  
2. Isiklikud abivahendid ja taastusravi vahendid  
3. Muud abifunktsioonid  
4. Isiklik transport (inimestele mõeldud AGV) 
5. Kodu turvalisus & jälgimine 
6. Muud isiklikud/kodurobotid 

 

Professionaalne teenindusrobot - on professionaalseks kasutamiseks mõeldud 
teenindusrobot. Need robotid on jagatud järgmistesse rühmadesse: 

A. Välirobootika 
1. Põllumajandus 
2. Lüpsirobotid 

https://en.wikipedia.org/wiki/Path_planning
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3. Muud loomakasvatuse robotid 
4. Metsandus ja metsandus 
5. Kaevandusrobotid 
6. Kosmoserobotid 
7. Muu robootika 

B. Professionaalne puhastus 
1. Põranda puhastamine 
2. Akende ja seinte puhastamine (sh ronimisrobotid) 
3. Mahutite, torude ja torude puhastamine 
4. Kere puhastamine (õhusõidukid jne) 
5. Muud puhastustööd 

C. Kontrolli- ja hooldussüsteemid 
1. Rajatised, tehased 
2. Paagid, torud ja kanalisatsioonid 
3. Muud kontrolli- ja hooldussüsteemid 

D. Ehitus ja lammutamine 
1. Tuumalammutustööde demonteerimine 
2. Hoonete ehitus 
3. Raske/tsiviilehituse robotid, 
4. Muud ehitus- ja lammutussüsteemid 

E. Logistikasüsteemid 
1. Automaatjuhitavad (AGV) sõidukite tootmiskeskkonnad 
2. AGV-d, mis ei ole tootmiskeskkonnad (siseruumides) 
3. Veoste käitlemine, välilogistika 
4. Muud logistikasüsteemid 

F. Meditsiinirobootika 
1. Diagnostikasüsteemid 
2. Robotiabiline kirurgia või ravi 
3. Rehabilitatsioonisüsteemid, 
4. Muud meditsiinirobotid 

G. Pääste & turvarakendused 
1. Tulekahjude ja katastroofidega võitlemise robotid, 
2. Jälgimis-/turvarobotid, 
3. Muud pääste- ja julgeolekurobotid 

H. Kaitserakendused, 
1. Demineerimisrobotid, 
2. Mehitamata õhusõidukid, 
3. Mehitamata maapealsed sõidukid 
4. Mehitamata veealused sõidukid 
5. Muud kaitserakendused 

I. Veealused süsteemid (tsiviil-/üldkasutatavad) 
J. Eksoskeletid 
K. Mehitamata õhusõidukid (üldkasutatavad) 
L. Üldkasutatavad mobiilsed platvormid 
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M. Veealused süsteemid (tsiviil-/üldkasutatavad) 
N. Hotell & restoranirobotid 
O. Mobiilne juhendamine, inforobotid 
P. Robotid turunduses 
Q. Robotite lõbusõidud 
R. Muud (nt raamatukogurobotid) 
S. Muud eespool nimetamata professionaalsed teenindusrobotid 

 

Teenindusrobot - robot, mis täidab inimestele või seadmetele kasulikke ülesandeid. 
Teenindusrobotid on välja arvatud tööstusautomaatika rakendustest. (ISO 8373) 
 
Märkus: Robot klassifitseeritakse tööstuslikuks robotiks või teenindusrobotiks vastavalt selle 
kavandatud rakendusele. Seega, sõltuvalt rakendusest, võib sama masina liigitada 
tööstuslikuks robotiks või teenindusrobotiks. 
 

Telerobot - see on kaugjuhitav robot, millel võib olla mingisugune tehisintellekt, kuid mis 
tavaliselt saab oma käsu inimoperaatorilt ja täidab käsku täpselt nii nagu edastatud. 
Kaugjuhitavaid roboteid kasutatakse peamiselt meditsiiniliste operatsioonide juures ning 
politsei- ja sõjalistes operatsioonides. 

 

 

ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 
1. Millised järgmistest robotitest ei ole siseruumi robot: 

a. Kosmoserobotid  

b. Robot tolmuimeja 

c. Robot muruniidukid 

2. Milline keskkond ei ole klienditeeninduse robotid 

a. pangad, 

b. tootmisettevõte 

c. kaubanduskeskused, 

d. mineerimine 

3. Millised seadmed kuuluvad personaalsetele teenindusrobotitele 

a. Tolmuimeja, põranda puhastamine 

b. Kosmoserobotid 
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c. Lüpsirobotid 

d. Robotiseeritud ratastoolid 

4. Millised seadmed ei kuulu personaalsete teenindusrobotite hulka 

a. Robotkaaslased 

b. Robotiabiline kirurgias 

c. Kaevandusrobotid 

d. Hobirobotid 

 

VIITED 
 

[1] ISO 8393 ISO 8373:2012: Robots and robotic devices — Vocabulary 
[2] Wikipedia. Glossary of robotics  

https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_robotics  
[3] Merriam-Webster. Definition of robot  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/robot  
[4] NIRYO. Industry 4.0 glossary  

https://niryo.com/industry40-glossary/  
[5] IFR-International Federation of Robotics. Service Robots  

https://ifr.org/service-robots/  
[6] A3-Association for Advancing Automation  

https://www.robotics.org/Robotic-Resources 
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https://www.robotics.org/Robotic-Resources
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KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 
 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 a, c 

2 b, d 

3 a, d 

4 b, c 
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ÕPPETUNNI TUTVUSTUS 
Teenindusroboteid kasutatakse üha enam kaasaegsetes tootmissüsteemides. 
Konkurentsivõimelisuse tagamiseks ei pea need süsteemid olema mitte ainult kulutõhusad, 
mis sõltub suuresti nende tootlikkusest. Kaasaegsed tootmissüsteemid peavad olema ka 
töötajatele ja keskkonnale ohutud, paindlikud ning võimelised kiiresti reageerima turu 
muutuvatele vajadustele. See sunnib tootmissüsteeme vastama konkreetsetele nõuetele nii 
tootmises endas kui ka selle keskkonnas ja logistikas. Nende nõuete täitmine on sageli 
võimalik tänu automatiseerimise ja robotiseerimise rakendamisele, sealhulgas 
teenindusrobotite kasutamisele. 

ÕPPETUNNI ÕPIEESMÄRGID 
Selle õppetunni peamine eesmärk on tutvustada õpilastele võimalusi kasutada erinevaid 
teenindusroboteid tootmisettevõtetes.  

See õppetund kondenseeritud kujul tutvustab üliõpilast teenindada robotid, mida 
kohaldatakse kaasaegses tööstuslikus tootmises. Selle õppetunni materjali õppimise 
tulemusena mõistab üliõpilane kaasaegse tööstuse spetsiifilistest logistikanõuetest 
tulenevaid probleeme. Ta teab teenusetööde potentsiaali ja teab, kuidas seda potentsiaali 
praktikas kasutada tootmisprotsessi tõhususe suurendamiseks. 

LÜHENDID 
 

AGV Automatiseeritud juhitav sõiduk 

AMR Autonoomne mobiilne robot 

TERMINITE SÕNASTIK 
Tabel0.1 Põhimõisted 

Nimi Määratlus 
Odomeetria Liikumisandurite andmete kasutamine asukoha muutumise hindamiseks aja 

jooksul. Seda kasutavad robootikas mõned jalgadega või ratastega robotid, 
et hinnata nende asendit lähtekoha suhtes. 
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ÕPPETUNNI SISU 

1 SISSEJUHATUS 
1.1 Teenindusrobotid tööstusrakendustejaoks automatiseeritud juhitavate sõidukitena  

Vastavalt ISO 8973 standardis esitatud määratlustele[2]: 

„Teenindusrobot - see on robot, mis teeb inimestele või seadmetele kasulikke toiminguid, 
välja arvatud automatiseeritud tööstuslikud rakendused. 

x MÄRKUS 1: Automatiseeritud tööstuslikud rakendused hõlmavad muuhulgas 
valmistamist, kontrollimist, pakendamist ja kokkupanemist. 

x MÄRKUS 2: Kuigi tootmisliinil kasutatav liigendrobot on tööstusrobot, siis on 
sama liigendrobot, mida kasutatakse toidu söötmiseks, teenindusrobot. „ 

Seega ei täida teenindusrobotid protsessi automatiseerimisülesandeid ega individuaalseid 
toiminguid tööstusprotsessides. Siiski saavad nad neid protsesse toetada. Ja see on nii, ja 
teenindusrobotite kasutamise tase tööstuslikes tingimustes kasvab igal aastal. 
Teenindusrobotite ülesanded tootmisettevõtetes võib jagada kolme rühma: 

x Logistilised ülesanded, sealhulgas interoperatiivne transport 
x Inspekteerimisülesanded, sealhulgas tööstusrajatiste kaitse  
x Otsetoetus tootmistöötajatele, sealhulgas eksoskelettide kasutamine inimeste 

füüsiliste võimete suurendamiseks 

Vastavalt eespool nimetatud ISO 8973 [2] standardile jagatakse teenindustööd järgmiselt: 
x Personaalne teenindusrobot - see on robot isiklikuks kasutamiseks, robot 

mitteäriliste ülesannete jaoks, mida tavaliselt haldab mitteprofessionaalne 
inimene, näiteks: 
o kodupuhastusrobot, 
o automaatne ratastool,  
o isiklik liikumisabi robot,  
o lemmikloomade harjutusroboti. 

x Professionaalne teenindusrobot - professionaalsete rakenduste jaoks mõeldud 
teenindusrobot, mida kasutatakse kaubanduslikel eesmärkidel ja mida tavaliselt 
käitab nõuetekohaselt koolitatud operaator, nt: 
o robot puhastab üldkasutatavaid alasid,  
o pakirobot kontorites ja haiglates, 
o tuletõrjerobot,  
o taastusrobot ja kirurgiline robot haiglas. 

Professionaalsete ülesannetega robotid moodustavad suure robotite rühma, mis hõlmab 
järgmist: 

x põllumajandus, 
x viljapuude kasvatus, 
x tõuaretus, 
x kaevandamine, 
x metsandus, 
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x ehitus, 
x toiduainetööstus, 
x professionaalne puhastus, 
x tööstusrajatiste kontroll ja teenindamine, 
x logistika, 
x tervishoiuteenused, haiglad 
x päästetööd, ohutus, politseirakendused, 
x sõjalised rakendused, 
x veealused tööd, 
x lennundus ja õhuruum, 
x külaliste vastuvõtt, 
x restoranid ja kohvikud, 
x kaubandus, 
x mänguasjad, 
x jne. 

See õppetund keskendub ainult professionaalsetele teenindusrobotitele, mis on 
kohaldatavad tööstuskeskkonnas. Nende robotite omadus on liikuvus, mida mõistetakse kui 
võimet muuta oma positsiooni ruumis. 

Tööstuses kasutatavad mobiilsed robotid võib jagada kahte rühma: 

• mitteautonoomsed AGV-d (automaatsed juhitavad sõidukid). Need järgivad rangelt 
kindlaksmääratud marsruute, nt põrandal on rööbasteed või seintel markerid. Neil on 
sageli püsivalt ühendatud väline toiteallikas. 

• Autonoomne mobiilne robot (AMR), tuntud ka kui MIR (Mobile Industrial Robots). 
Nende tööd ei piira juhtimis- või elektrikaablid ning ainsad takistused, mis võivad 
nende läheduses liikumist piirata, on nt seinad ja muud tootmis- või laohoone 
elemendid. Nende robotite juhtimise võimalused on ulatuslikud, need robotid on 
võimelised tegema otsuseid, nt kui teel on takistus. 

1.2 AGV kärud ja AMR-robotid (MIR) 

Joonisel 1 on näidatud AGV katsesõiduk kandevõimega kuni 2 tonni, mille marsruut on 
kaardistatud põrandale värvitud peegeldava rööbasteega. 
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Joonis1.1 AGV ostukorv Autoguide. kandevõime kuni 2 tonni, 

allikas: https://www.agmobilerobots.com/mylo-1/ 

Eespool nimetatud AGVde jaotamine mitteautonoomseteks AGVdeks ja AMR-robotiteks ei 
ole range ning loodi peamiselt robotitel kasutatavate juhtimis- ja navigatsioonisüsteemide 
tõttu. Mõned usuvad, et AGV robotiteks võib nimetada kõiki mehitamata sõidukeid, 
sealhulgas neid, mis on võimelised liikuma mööda antud teed. Teised usuvad, et roboti nimi, 
sealhulgas autonoomne robot või mobiilne MIR-robot, peaks olema reserveeritud ainult 
sõidukitele, mis on varustatud täiustatud navigatsiooni- ja juhtimissüsteemiga, mis annab 
sõidukile autonoomia. Tavaliselt on need süsteemid, mis kasutavad laserskannereid, mis 
võimaldavad suhteliselt lihtsat liikumistee muutmist. Need süsteemid ei nõua põrandale 
värvitud peegeldavat rööbasteed ega põrandale paigaldatavat induktsioonisilmust. AGV 
sõidukite (robotid) juhtimise meetodid on esitatud punktis 2.4. Sageli võib sõna „robot“ 
kasutamine AGVde puhul olla ainult reklaamiturunduse tähenduses, see on rõhutada 
pakutava toote kõrget taset ja nende modernsust. 

Kõik AGV-sõidukid, olenemata nendes sõidukites kasutatavatest juhtimis- ja 
navigatsioonitehnikatest, on muutunud sageli paindlike tootmissüsteemide (FMS) osadeks. 

2 AGV SÕIDUKID 
2.1 AGV-d FMS osana 

Kaasaegsed tootmissüsteemid peavad konkurentsinõuete täitmiseks töötama mitte ainult 
tõhusalt ja usaldusväärselt, vaid olema paindlikud, st olema kiiresti ja lihtsalt turu 
nõudmistega kohanenud. FMS tootmisliinide funktsioon on võime kiiresti reageerida turu 
vajadustele, võime toota laia tootevalikut. Hea näide FMS-liinidest on autotööstuse 
tootmisliinid. Sellised süsteemid võimaldavad näiteks toota üksikeksemplare autodest 
vastavalt tellimustes täpsustatud klientide erivajadustele, kui kliendid on täpsustanud oma 
nõuded, näiteks: mootori tüüp, värv ja kere tüüp, tüüpi polsterdus ja sisekujundus. 

Paind-tootmissüsteemid nõuavad täiesti toimivat logistikat. Lõpptoote tootmiseks vajalikud 
elemendid tuleb tarnida tootmisliinile kokkulepitud ajal, kokkulepitud koguses ja sortimise 
ajal. AGV sõidukisüsteemid, mida tänu oma täiustatud juhtimisele nimetatakse sageli ka AGV 
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robotiteks, on paindlike tootmissüsteemide täiuslik täiendus. Need süsteemid aitavad 
suurendada tootmisprotsesside usaldusväärsust, vähendades inimlikke eksimusi. 

AGV sõidukid võimaldavad hooldusvaba sisetransporti tootmisliini ja lao vahel: 
x tooted, pooltooted ja komponendid, 
x tööriistad, 
x konteinerid (pakendid), 
x jäätmed. 

2.2  AGV liigid 

Eri liiki AGV-sid kasutatakse ettevõttesiseses transpordis. Nende hulka kuuluvad: 
x Puksiirsõidukid, 
x Lihtsad transpordikärud (autosõidukid), 
x Kahveltõstukid (tõstukid), 
x Veeremiüksuse koormussõidukid. 

2.2.1 Puksiirsõidukid 

Need kärud on ette nähtud käsitsi koormatud kärude tõmbamiseks. Nad liiguvad 
kindlaksmääratud marsruudil, kasutades selleks ettenähtud vahe- ja lõpp-punkte ning 
juhtimisjaamu laadimis-/mahalaadimis- ja käitlemiskambris. Reeglina ei saa nad liikuda 
vastupidises suunas. 

2.2.2 Ostukorv sõidukid 

Need jalutuskärud on väga mitmekülgsed. Need võivad töötada ka ühe laadimiskorvi või 
puksiirkärudena. Nad liiguvad mööda teed, mis on tähistatud põrandale paigaldatud 
magnetlindiga. Neid saab varustada täiustatud navigatsiooni- ja juhtimissüsteemidega, nt 
laserskanneritega, mis annavad nendele sõidukitele märkimisväärse autonoomia. Me võime 
kutsuda ka selliseid sõidukeid transpordi robotiteks. 

2.2.3 Kahveltõstuk sõidukid 

Kahveltõstukid on paindlikud ja mitmekülgsed, sest need on varustatud kahvli 
tõstemehhanismiga, mis võimaldab neil toime tulla erinevat tüüpi koormatega, näiteks: 

x kaubaalused, 
x rullid, 
x riiulid. 

Need veokid võivad olla varustatud elektrilise või hüdraulilise ajamiga kahvlite tõstmiseks. 
Nad võivad olla varustatud ka lugejate ja juhtimissüsteemidega, mida kasutatakse selleks, et: 

x toote automaatne identifitseerimine, 
x veoautode koormuse jälgimine reaalajas, 
x laovarude haldamine ja toodete otsimine laos. 

2.2.4 Üksikkoorma sõidukid 

Seda tüüpi käruvõib olla väga mitmekülgne. Nende manööverdusvõime on väga kõrge. Nad 
võivad navigeerida kitsastel, keerulistel teedel. Need võimaldavad transportida erineva 
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suurusega ja erineva kujuga veoseid. Nende laadimiseks ja tühjendamiseks on vaja kasutada 
konveiereid või muid laadimisseadmeid. 

2.2.5 AGV näited (robotid) 

 
Joonis 2.1 Autonoomne mobiilne robot MiR-ist, koostöö rullkonveieriga 

Astori allikas. 1- robotrullkonveier, 2-jaama rullkonveier 

 

Robot on varustatud töömooduliga rullikonveierina 1. Robot liigub tootmisliinile, mille 
alguses (või lõpus) on paigaldatud statsionaarne rullkonveier. Pärast markeri (skanneri 
kõrgusel oleva spetsiaalse õõnsuse) avastamist saab robotit täpselt dokkida statsionaarse 
rullkonveieriga 2. 

Pärast dokkimist teatab sobiv andur roboti juhtimissüsteemile, et rullid saab käivitada nii 
robotil kui ka statsionaarsel konveieril ning et robotile pannakse detail, nt kartong või karp 
(või viiakse robotilt konveierile). 

Statsionaarne konveieri juhtimissüsteem peaks suutma reageerida roboti juhtimissüsteemi 
signaalidele. Selle eesmärk on tagada statsionaarse rullkonveieri ja robotkonveieri rullide 
rotatsiooni sünkroniseerimine. 
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Joonis 2.2 Rullkonveieriga varustatud AGV robot 

1- kaubaalus, 2- laserskanner, 2-rullkonveier, 3- laserskanner 
allikas: SEW 

Joonis 2.2 näitab AGV robotit (SEW), mis on mõeldud töötama rullkonveieriga. Robotit saab 
kasutada karpide, kaubaaluste, aga ka lahtiste materjalidega kottide transportimiseks ja 
liigutamiseks sarnaselt joonisel 2 näidatud robotiga. 

Joonis 2.3 näitab AGV robotit, mis on ette nähtud koormakärude pukseerimiseks kindlasse 
asukohta. Robot on varustatud spetsiaalse siduriga, 3D-kaamera abil tuvastab robot 
automaatselt konkreetses kohas ootava käru, konksu ja pärast õigesse kohta tarnimist – 
eemaldab selle. Autonoomne mobiilrobot liigub üle eelnevalt kaardistatud ala, vältides 
takistusi teel ja pöörates tähelepanu inimestele, kes mööduvad. 

 
Joonis 2.3 MIR robot, mis suudab vedada käruleid kuni 500 kg (Allikas ASTOR) 

1-käru ilma ajamita korviga, 2-automaatne sidur, 3- AGV robot, roboti 4- veorattad, 5- treimise tugirattad. 

2.3 AGV poolt täidetavad mobiilsed ülesanded 

AGV-sõidukid täidavad järgmisi mobiilsele robootikale iseloomulikke ülesandeid: 
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2.3.1 Lähetuse kavandamine 

Missiooni kavandamine seisneb edasiste tegevuste planeerimises, et AGV saaks täita seatud 
eesmärgi. 

2.3.2 Trajektoori planeerimine 

See koosneb järjestikuste sihtpunktide loomisest AGV tööruumis, võttes arvesse marsruudil 
esinevaid takistusi ning muid piiranguid ja kriteeriume (nt ajakriteerium või marsruudi 
pikkuse kriteerium). 

2.3.3 Kavandatud trajektoori kokkupõrkevaba rakendamine 

See koosneb tee jälgimisest, takistuste tuvastamisest, roboti asukoha kindlaksmääramisest. 

2.4 AGV juhtimismeetodid 

AGV-de liikumise juhtimine toimub erinevate meetoditega, mida saab tavapäraselt jagada 
kahte rühma: 

A. Meetodid, mis põhinevad sõiduki pinna all või maapinnal (põrandal) asuva füüsilise 
tee olemasolul. 

B. Täiustatud meetodid, mis ei nõua füüsilist transporditeed. 

Punkti A kohased meetodid hõlmavad järgmist: 

• Induktsioonahela meetod - koosneb ühe elektrijuhtme paigutamisest spetsiaalsesse 
kesta vahetult substraadi pinna all. Konstantne, kindla sagedusega vahelduvvool 
selles elektrijuhis tekitab elektromagnetvälja. Väljatugevust tuvastab sõiduki antenn. 
Sõiduk liigub nii, et antenni tajutava elektromagnetvälja tugevuse väärtus on 
võimalikult kõrge. See meetod on üks vanimaid ja kõige tõhusamaid meetodeid AGV 
liikumise juhtimiseks. 

Selle meetodi puuduseks on see, et marsruudi muutmise korral on vaja rikkuda 
maapinda ja teha tööd, et paigaldada traat vastavalt uuele liikumisteele (sõiduki 
marsruut). 

• Peegeldusmeetod – seisneb ferromagnetilisest materjalist valmistatud lindi 
asetamisest ja kinnitamisest substraadile planeeritud liikumisteel ja see lint tekitab 
magnetvälja, või kasutatakse valgust peegeldavat linti. Tee tuvastamine magnetvälja 
korral toimub sõiduki antenni abil. Peegeldava lindi kasutamise korral määratakse tee 
valgusandurite peegelduva signaali abil. Peegeldusjoone saab värvida ka aluspinnale. 
Meetod on lihtne ja odav. Võimaldab kiiret marsruudi muutmist. 

Selle meetodi puudused on järgmised: madal vastupidavus lindi mehaanilistele 
kahjustustele ja antenni tundlikkus teiste ferromagnetiliste materjalide juuresolekule. 
Seda meetodit saab kasutada ainult hoonete sees. 

Punkti B kohased meetodid hõlmavad järgmist: 

• Lasernavigatsioonimeetod võrdluspunktidega. 
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Käesolev meetod seisneb sõiduki koordinaatide määramises sõiduki ülaosas asuva 
laserskanneriga kiiratava laserkiire abil. Laservalguskiir keerleb sõiduki ümber mitu 
korda sekundis. Ruumi konkreetsetes kohtades (nt seintel, veergudes) on 
laservalguspeegeldid (markerid). Helkuritelt peegelduv laserkiir jõuab tagasi 
skannerisse. See võimaldab täpselt ja interferomeetriliselt mõõta skanneri ja peegeldi 
vahelist kaugust ning nendevahelisi nurki. Selle põhjal on võimalik täpselt kindlaks 
määrata sõiduki asukoha koordinaadid. 

Sellel meetodil on palju eeliseid, näiteks: 
- Asendi koordinaatide (1-2 mm) määramisel suur täpsus, 
- võib kasutada hoonetes ja väljaspool hooneid, 
- sõiduki marsruudi lihtne muutmine, 
- ruumi põrandat pole vaja rikkuda. 

Selle meetodi üks puudus on see, et peegeldid peavad olema skannerile nähtavad. 

Muid teadaolevaid meetodeid, nagu ultraheli- või GPS-meetod, ei kasutata praktikas, 
eriti siseruumides. 

• RFID-meetod (raadiosageduslik tuvastus) - andmete automaatse salvestamise ja 
lugemise meetod, mis ei nõua käitaja sekkumist. Passiivsed transponderid, mis 
paigutatakse korrapäraste vahemike järel maapinnale, saadavad veokile teavet, et 
sõiduki tööd nõuetekohaselt juhtida. Transponderite abil saadud andmetel põhinev 
juhtsüsteem võimaldab vähendada sõiduki kiirust potentsiaalselt ohtlikes kohtades, 
nagu ristmikud või kitsaskohad. On võimalik juhtida sõidusuunda, vältida 
probleemseid piirkondi ja jälgida ühesuunalisi marsruute. Salvestuskohtade 
automaatne identifitseerimine transponderite abil võimaldab AGV 
liiklusjuhtimissüsteemi kiiret ja veatut toimimist ning märkimisväärset ajasäästu. 

2.5 AGV toiteallikas 

AGV-sõidukid töötavad parda akudest saadava elektrienergiaga. AGVde sujuva toimimise 
tagamiseks on vaja akud perioodiliselt asendada täielikult laetud akudega või kasutada 
automaatseid aku laadimissüsteeme. 

Manuaalne aku asendamine hõlmab tühja aku eemaldamist sõidukist ja selle asendamist 
täielikult laetud akuga. 

Automaatne aku asendamine põhineb spetsiaalse roboti kasutamisel, käitlussüsteemi disain 
on kohandatud kasutatava AGV-süsteemiga. Madala akutaseme korral asendab see robot 
automaatselt vana aku täielikult laetud akuga. See robot toetab AGV-sid ja kontrollib akude 
seisukorda aku laos. 

Aku automaatne laadimissüsteem võimaldab sõidukitel katkematult töötada. Laadimine 
toimub automaatsetes laadimisjaamades. Akud laetakse, kui ülesannete vahel on seisak või 
kui leitakse, et need on madala akutasemega. 

2.6 AGV töösüsteem  



Mitmeotstarbeline innovatiivse õppeabi võrgustik kutsehariduse ja -koolituse 
valdkonnas 
kõrgtehnoloogilises tootmises   
Projekt nr 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
13/17 

AGV-sõidukid on ette nähtud ettevõtte ruumides liikumiseks. Nad vajavad sobivat 
substraadi. Substraat on tavaliselt sile ja puhas põrand, mis on kaetud epoksüvaiguga. Selline 
põrand peaks olema ilma plekkide ja ebaühtlusteta. Tehase saalides kasutatava mobiilse 
roboti töösüsteem koosneb veoratastest, mida juhivad reduktoritega elektrimootorid ja 
pöörlevad tugirattad. Sõiduki kiiruse ja läbitud teepikkuse mõõtmiseks kasutatavad andurid 
võivad olla ühendatud veoratastega. Nendest anduritest saadud teavet, mida nimetatakse 
läbisõidu mõõteanduriteks, [1] kasutatakse roboti juhtimiseks ja navigeerimiseks. 

Alusvankri ülesanne on tagada sõiduki manööverdamine koridoride ja ladude suletud 
ruumides. 

3 AGV SÕIDUKITE OHUTUS 
AGVde tootjate esitatud teavet selle kohta, et need sõidukid on ohutud (või täiesti ohutud), 
tuleks alati käsitleda teatava ettevaatusega. AGVde kasutamine töökohtadel on alati ohtlik. 
Peamine oht on liikuva sõiduki kokkupõrge inimesega. Asjakohast ohutustaset töökohtades, 
kus kasutatakse AGV-sõidukeid, on võimalik tagada ainult siis, kui neid sõidukeid kasutatakse 
nõuetekohaselt ning järgitakse töökultuuri ja -distsipliini. 

Juhendis EN-ISO 3691-4 on esitatud juhised selle kohta, kuidas korraldada ohutut tehase 
transporti AGVde abil: Tööstusveokid on standardsed. Ohutusnõuded ja 
vastavustõendamine. Osa: Juhita tööstusveokid ja nende süsteemid. 

Eeldatakse, et AGVde töö tagamise meetodid peavad vastama tsoonidele, kus AGVd 
tegutsevad. 

Eristatakse tsoone: 
x suletud tsoon, 
x ühine tsoon. 

Suletud tsoon on piiratud ala, mis on sõidukite liikluseks füüsiliselt eraldatud ja millele 
pääsevad ligi ainult volitatud isikud. Selline tsoon peaks koosnema tarast kogu katsesõiduki 
marsruudil ning uksest, väravast või liikuvast kattest, mis võimaldab juurdepääsu sellele 
tsoonile. Juurdepääsuelemendil peaksid olema järgmised omadused: 

x olema avatav ainult väljapoole, 
x saab avada ainult väljastpoolt võtmega, 
x olema avatav seestpoolt ilma võtmeta, 
x avamisel peatatakse kõik sõiduki liikumised piirangualal; 
x ukse sulgemine ei tohiks katsesõidukeid taaskäivitada. 

Ühine tsoon on ala, kus toimivad veokid, jalakäijad ja operaatori juhitavad sõidukid. 

Kitsendustega tsooni kasutamise korral tuleb järgida eespool nimetatud standardsoovitusi. 
Peamine erinevus kitsendustega tsooni ja ühise tsooni vahel on see, et kitsendustega tsoonis 
ei nõuta personali tuvastamise vahendeid. 

Ühise tsooni kasutamisel peavad eelkõige olema täidetud veoki teekonnal olevate inimeste 
tuvastamise vahendid. Kõnealustel meetmetel peaksid muuhulgas olema järgmised 
omadused: 
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• töötama vähemalt katsesõiduki kogu laiuses ja koormusel igas liikumissuunas; 

• võimaldama sõiduki pidurisüsteemil peatada sõiduk enne kokkupuudet inimesega, 
võttes arvesse põranda seisukorda, 

• peaks tuvastama kehaosad põrandale võimalikult lähedal, eriti inimeste jalgade 
purustamise ohu tõttu. 

Standardis soovitatakse, et kui igas liikumissuunas ei ole võimalik kasutada personali 
tuvastamise vahendeid (nt kahvlitega varustatud kahveltõstukid), peaks katsesõiduki 
maksimaalne kiirus olema 0,3 m/s ja katsesõiduk peaks suutma peatuda 600 mm kaugusel.  

See tähendab, et kui sõiduki kiirus on piiratud 0,3 m/s, on võimalik personali avastamise 
meetmetest täielikult mööda hiilida. Täiendav üldnõue ühiste tsoonide kindlustamiseks on 
säilitada piisavad 0,5 m laiused ja 2,1 m kõrgused alad veoki, lasti ja haagiste ning nendega 
piirnevate paiksete konstruktsioonide vahel liikumistee ääres.  

Kui 0,5 m eraldatust ei ole võimalik saavutada, loetakse seda ala ohutsooniks. Enne sellisesse 
tsooni sisenemist tuleks katsesõiduki kiirust vähendada 0,3 m/s-ni ja helisignaal peab olema 
sisse lülitatud. 

Sõiduki peatumiskoha ja tuvastatud eseme vahelise kauguse kindlaksmääramisel tuleks 
arvesse võtta sõiduki ja veetava lasti mõõtmeid. Õige kaugus tuleks kindlaks määrata PN-EN 
ISO 13854 soovituste põhjal: 2020-03: Masinate ohutus – minimaalsed kaugused inimkeha 
osade muljumise vältimiseks. 

NÄITED 
Internetist leiate palju näiteid tootmisettevõtte valdkonnas tegutsevate teenindusrobotite 
konkreetsetest lahendustest. Siin pakume välja mõned valitud teemad, mis on seotud 
õppetunnis esitatud materjaliga: 

x AGV süsteem CEIT 
https://www.youtube.com/watch?v=-Ld-Crjg7tk 

x Automatiseeritud juhitavad sõidukid, ladustamis- ja otsingumasinad, 2XL N.V., 
laoautomaatika 
https://www.youtube.com/watch?v=S8zDRu72HD0 

x Arukad AGV-d Audi A8 tootmiseks 
https://www.youtube.com/watch?v=WDyELW5qhsQ 

x AGV – transport suurema ohutusega (täielik katvus) 
https://www.youtube.com/watch?v=jpP0zBFmQ9g 

x Automatiseeritud juhitavad sõidukid  
https://www.youtube.com/watch?v=mEzCMS50mtE 

x Autonoomsed mobiilsed robotid (AMR) 
https://www.youtube.com/watch?v=M0fL5Q6rGws 

Julgustame õpilasi iseseisvalt otsima muid näiteid, mis võivad olla nii harivad kui ka 
inspireerivad oma teadustöö ja tehnilise tegevuse jaoks. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ld-Crjg7tk
https://www.youtube.com/watch?v=S8zDRu72HD0
https://www.youtube.com/watch?v=WDyELW5qhsQ
https://www.youtube.com/watch?v=jpP0zBFmQ9g
https://www.youtube.com/watch?v=mEzCMS50mtE
https://www.youtube.com/watch?v=M0fL5Q6rGws
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ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 
1. Teenindusrobotite ülesanded tootmisettevõtetes on järgmised: 

a. logistilised ülesanded 
b. pesemisruumide puhastamine 
c. tööstusrajatiste kaitse 
d. suurendada inimeste füüsilisi võimeid 

2. Füüsilise liikumistee olemasolul põhinevad meetodid kasutavad: 
a. induktsiooni silmust 
b. peegeldusmeetodeid 
c. lasernavigatsioonimeetodeid 
d. RFID-meetodeid 

3. AGV sõidukid teostavad hooldusvaba sisetransporti: 
a. Lõunasöögi transport 
b. palgatšekk 
c. tooted, pooltooted ja komponendid, 
d. tööriistad, 

4. Piiratud ala, mis on sõiduki liikluseks füüsiliselt eraldatud ja millel on juurdepääs 
ainult volitatud isikutele, nimetatakse: 

a. suletud tsoon 
b. tööala 
c. ühine tsoon 
d. rakendusala 
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KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 
 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 a, c, d 

2 a, b 

3 C, d 

4 a 
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ÕPPETUNNI SISU 

1 AUTOTÖÖSTUSE ERIPÄRA 
Autotööstus on mootorsõidukite, näiteks sõiduautode, veoautode, busside, mootorrataste ja 
maastikusõidukite projekteerimise, arendamise, tootmise ja turustamise eest vastutav sektor. 
Selle alguseks loetakse esimese hobusteta kaariku ehitamist 19. sajandi teisel poolel. Sellest 
ajast alates on tehnoloogia märkimisväärselt edasi arenenud. Tänapäeval põhineb enamik 
sõidukeist sisepõlemismootoritel või isegi elektrimootoritel. 

Kuna enamik inimesi kasutab mingil määral mootorisõidukite tehnoloogiaid, peavad toodetud 
tarindid eelkõige vastama kõrgetele standarditele; peamiselt ohutuse osas. Sellest tulenevalt 
peaks kogu tootmine toimuma inimesteta ja range kontrolli all. Defekti ilmnemise korral 
tagastatakse kohe kõik suhteliselt kallite toodete partiid. Seda võib laiendada ka kogu 
tootmisahelale, mis võib tekitada ettevõttele tõsiseid rahalisi probleeme. 

Tootmisprotsessid muutuvad pidevalt, et pidada sammu ajaga ja seda ka suure turunõudluse 
tõttu. Praegu kasutatakse maailmas üle 1,1 miljardi auto ja prognooside kohaselt ületab see 
arv 2040. aastal 2 miljardit [2]. Seega kasvab autotööstus eksponentsiaalselt. Suure nõudluse 
rahuldamiseks kasutavad tehased täiustatud automatiseerimis- ja 
robotiseerimistehnoloogiaid, mis lähtuvad Industry 4.0 ja täiustatud tootmise 
kontseptsioonist. 

Rahvusvahelise autoturu liidrid on Hiina, Ameerika Ühendriigid, Jaapan, India, Saksamaa, 
Mehhiko ja Lõuna-Korea. 

Tootmisprotsessid muutuvad pidevalt, et pidada sammu ajaga ja seda ka suure turunõudluse 
tõttu. Praegu kasutatakse maailmas üle 1,1 miljardi auto ja prognooside kohaselt ületab see 
arv 2040. aastal 2 miljardit. Seega kasvab autotööstus eksponentsiaalselt. Suure nõudluse 
rahuldamiseks kasutavad tehased täiustatud automatiseerimis- ja 
robotiseerimistehnoloogiaid, mis lähtuvad Industry 4.0 ja täiustatud tootmise 
kontseptsioonist. Teisest küljest vähendavad tiheda linnaasustusega kõrgelt arenenud riigid 
oma autonõudlust. See sunnib tootjaid pakkuma uusi, ökonoomsemaid ja 
keskkonnasõbralikumaid lahendusi, muutes nende ehituse suurlinnade inimestele 
atraktiivseks. Sageli on see võimalik vaid nüüdisaegsete tootmistehnikate abil. 

Rahvusvahelise autoturu liidrid on Hiina, Ameerika Ühendriigid, Jaapan, India, Saksamaa, 
Mehhiko ja Lõuna-Korea. Autotööstuse kasv põhjustab ka fossiilkütuste turu kasvu, 
halvendades sellega ka keskkonna seisundit. 
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2 ROBOTITE ÜLESANDED 
Autotööstuse robotid töötavad parema korratavuse ja suurema täpsusega. Tänu neile tekib 
vältimatuid inimlikke eksimusi minimaalselt. Alljärgnevas on toodud ettevõtete robotite 
tüüpilised ülesanded seoses nende rakendamisega autotööstuses. 

2.1 Manipuleerimine 

Manipuleerimine on üldine termin, mida kasutatakse elementide haaramise ja ühest kohast 
teise liigutamise kohta. Autotööstuses on see enamasti seotud osade teisaldamisega 
tootmisliinide vahel või masina hooldamisega (nt vormide mahalaadimine pärast valamist). 
Kuid roboteid võib kasutada ka elementide asetamiseks ja manipuleerimiseks 
töötlusriistadega või juhtsüsteemidega [3]. 

2.2 Koostamine 

Autotööstuses kasutatavaid tööstusmanipulaatoreid kasutatakse sageli sõidukite 
mehaaniliste osade koostamiseks. Tänu oma konstruktsioonile (isegi kuni 7 vabadusastet) ja 
võimekusele suudavad nad teha suure koormusega keerulisi liigutusi, tagades samas suure 
täpsuse. See on eriti kasulik sekkumis- või edastusliidestega osade kinnitamisel. Lisaks võivad 
robotiseeritud seadistustega integreeritud nägemissüsteemid isegi suurendada nende 
täpsust, kohandudes protsessi muutuva olekuga. 

Mehaanilisi osi paigaldavad robotid võivad oma konstruktsioonilt erineda (tavaliselt 
kasutatakse 3വ7 vabadusastmega roboteid – olenevalt elementide suurusest ja muudest 
asjaoludest). Need on tavaliselt varustatud erirakenduse jaoks ette nähtud haaratsitega ja 
andurikomplektidega. 

Robotid täidavad koosteülesandeid tavaliselt ka uksepaneelide, tuuleklaaside, porilaudade ja 
väiksemate osade paigaldamisel [3]. 

2.3 Kruvidega kinnitamine 

Sõidukite kokkupanekul robotid mitte ainult ei manipuleeri objekte ja ei aseta neid soovitud 
asenditesse, vaid ka pingutavad kruvisid spetsiaalsete kruvimissüsteemidega. Neil 
eesmärkidel kasutatavad robotid erinevad ehituselt (nii nagu koosteülesannetel, kasutatakse 
ka siin 3–7 vabadusastmega roboteid). Kruvide automaatne pingutamine on tavapärase 
lähenemisega võrreldes kasulikum selle tõhususe ja kvaliteedi poolest, kuna süsteemid 
töötavad programmiga etteantud nurkkiirusega ja maksimaalse pöördemomendiga [4]. 

Kruvimistööd on tavalised sõiduki kõigi osade koostamisel; aga eriti nähtavad on need rataste 
kinnitamisel. 

2.4 Kaubaaluste laadimine 

Kaubaaluste laadimine on protsess, mida kasutatakse tavaliselt sõiduki alamsüsteemide 
tootmisel. Pärast valmistamise põhiosa tuleb komponendid paigutada kaubaalustele kindla 
mustri järgi. Olenevalt nii elemendi kui ka kaubaaluse raskusest ja suurusest kasutatakse 
erineva konstruktsiooniga (3വ7 vabadusastmega), erineva koormustaluvuse ja 
haardeulatusega roboteid. Osade paigutamiseks soovitud asenditesse kasutatakse erinevaid 
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haaratsitüüpe ja -mudeleid. Nende õige valik on vajalik kindla haarde ja seeläbi protsessi 
täpsuse tagamiseks. 

Lisaks sõidukite tootmisele kasutatakse kaubaaluste laadimist sageli kasutatud komponentide 
taastamisel. 

2.5 Keevitamine 

Tööstuslik robotkäsi (tavaliselt 6 vabadusastmega), millel on suhteliselt suur koormustaluvus 
ja vastupidavad tarindid, saab kasutada kaarkeevitamisel. Autotööstuses on see üks 
metallkomponentide (nt šassii- või raamikomponentide) üksteise külge kinnitamise 
meetoditest. Väiksema kandevõimega, kuid keevituspea tõstmiseks siiski piisavalt suuri 
roboteid võib kasutada punktkeevitamisel. Seda meetodit saab kasutada lehtmetallist 
komponentide, näiteks keredetailide ühendamisel. 

Roboteid võib kasutada kas elementide haaramiseks ja keevituspõleti alla asetamiseks või 
põleti tõstmiseks ja programmeeritud teekonna järgimiseks. Need peavad töötama 
spetsiaalsetes elementides, mis on tõkkega kaitstud keevitusekraanide ja -kardinate eest. 
Selle protsessi robotiseerimine on korratavuse ja ettevõttes töökvaliteedi tõstmise (töötajate 
ohutuse) poolest parem kui manuaalne versioon. Robotiga keevitamise tehnoloogia hõlmab 
sageli pöörlevate asetuslaudade ja muude vastavate seadmete rakendamist elementide 
paigaldamiseks [3]. 

2.6 Pinna viimistlemine ja töötlemine 

Tööriistade hoidmiseks ja elementide töötlemiseks, samuti nende pindade viimistlemiseks 
võib kasutada ka suuremaid tööstusroboteid (tavaliselt 6 vabadusastmega robotkäsi või 
Cartesiuse roboteid). Neid protsesse saab kasutada autotööstuses, et toota enamasti 
mistahes elementi, puurida auke või neid keermestada. Samuti võib lõikamis- ja 
kärpimistehnoloogiat rakendada lehtmetallide puhul, näiteks sõiduki kere valmistamisel. 
Robotkäsi võib kasutada ka pindade poleerimisel enne ja pärast värvimist. Seega 
vähendatakse oluliselt karedust, et tagada sujuv, aerodünaamiline kuju ja värvi nakkuvus. 

Pinna viimistlemiseks või töötlemiseks kasutatavad seadmed peavad olema varustatud 
vastavate tööriistadega. Nende hulka kuulub lai valik puure, treiterasid, freese, lõikureid, 
saage ja poleerijaid. Lisaks võivad valitud tööriistaga kaasneda ka vastavad andurid või 
lisaseadmed, näiteks suitsueemaldusventilaatorid või jahutussüsteemid [3]. 

2.7 Värvimine ja pinnakatmine 

Autotööstuses kasutatavad värvid ja katteained on väga mürgised. Suuremate piirkondade 
katmine nõuab pikki katkestusteta pihustusseansse, kuna see võib mõjutada detailide lõplikku 
välimust. Seega, et piirata kahjulikku mõju töötajatele ja tulla toime tööjõupuudusega 
professionaalsete maalrite turul, kasutavad paljud ettevõtted nende tööde tegemiseks 
roboteid. 

Tavaliselt rakendatavad robotkäed (tavaliselt 6 vabadusastmega) järgivad programmeeritud 
teekonda suure täpsusega [3]. Nende äärikud on varustatud etteantud ülesannete täitmiseks 
vajalike seadmetega. Lisaks pakuvad paljud robotitootjad värvimiseks või katmiseks ette 
nähtud käske või tarkvarapakette. 
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2.8 Tihendamine 

Tööstuslikke roboteid, mis on varustatud tihendite paigaldamiseks ette nähtud peadega ja mis 
on voolikute kaudu ühendatud pumbajaamadega, võib kasutada ka tihendite paigaldamiseks. 
Tavaliselt kasutatakse selleks Cartesiuse manipulaatoreid, kuid nõudlikumatel juhtudel (nt 
tihendite korral kõvera pinnaga komponentidele, näiteks tagaluugile) võivad sobida ka 4–6 
vabadusastmega robotkäed. Robotseadistuste kasutamine suurendab protsessi täpsust ja 
korratavust. Lisaks kaitseb see töötajaid vahus sisalduvate toksiliste ühendite eest. 
Tihendusseadmetega võivad kaasneda ka lisatarvikud, näiteks suitsueemalduse ventilaatorid, 
veepuhastussüsteemid või andurid tihendite juhtimiseks [3]. 

2.9 Kontrollimine 

Andurisüsteemidega roboteid võib kasutada ka detailide protsessijärgseks kontrollimiseks. 
Tänu oma keerukale kinemaatikale võivad nad hinnata kvaliteeti mitmest erinevast 
vaatepunktist ja -nurgast. Autotööstuses saab neid kasutada keevitatud või värvitud osade 
kvaliteedi kontrollimiseks, samuti koostatud detailide täpsuse kontrollimiseks. 

2.10 Transportimine 

Suurtootmine ei piirdu tavaliselt ühe pika tootmisliiniga. Seega nõuab see liigutamist ühelt 
liinilt teisele või ladustamist. Kuna autotööstus liigub tootmise täieliku inimesest sõltumatu 
automatiseerimise poole, vajatakse seal seadmeid elementide transportimiseks. Seda 
ülesannet täidavad autonoomsed mobiilsed robotid (AMR). Tänu oma ehitusele võivad nad 
tõsta suhteliselt suuri koormusi ja töötada inimestega ühes keskkonnas. Need ühilduvad 
Coboti standardiga ja seega ei vaja nad töötajatest eraldatud liikumisteekondi. Tänu oma 
arenenud andurisüsteemidele ja algoritmidele võivad need töötada mitmekesi koos, 
orienteeruda ja dokkida suure täpsusega, samuti sidestuda välisseadmetega IoT (asjade 
Interneti) tehnoloogia abil [3]. 

 
3 ROBOTITE TÜÜBID 
Nagu on mainitud eelnevas, erinevad autotööstuses kasutatavad robotid oma ehituse ja 
rakenduste poolest. Alljärgnevalt on esitatud kõige tavalisemad tüübid. 

3.1 Robotkäed 

Tööstuspraktikas on kõige levinumad robotkäed. Need on sedavõrd populaarsed oma 
universaalsuse tõttu ja neid võib kasutada enamikul eesmärkidel, kuna need erinevad oma 
massi, tõstevõime, tööulatuse, kiiruse ja ehituse poolest. Kõige tavalisemad on 6 
vabadusastmega süsteemid, kuna need jõuavad kõigi oma tööruumi konfiguratsioonideni. 
Kaubaalustega seotud toimingute korral on tavalised ka 3 või 4 vabadusastmega robotid 
(nende tööorgan jääb aluspinnaga tavaliselt paralleelseks). Teisalt võivad keerukamad 7 
vabadusastmega robotkäed olla kasulikud keerukamatel toimingutel keerukamas keskkonnas. 

Ühe tootja robotkäte tootevalik on esitatud joonisel 1. 
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Joonis 1.  Ettevõtte KUKA tööstuslikud robotkäed [5] 

3.2 SCARA 

SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm (valikulise ühilduvusega koostamise 
robotkäsi)) on 3 vabadusastmega (kaks pöördliikumise vabadusastet ja üks sirgjoonelise 
liikumise vabadusaste) seade, mis on ette nähtud kergete komponentide koostamiseks. Need 
on kiiremad kui teised sarnase suurusega tarindid ja suhteliselt täpsed. Teisest küljest vajavad 
need Cartesiuse robotitest keerukamaid juhtsüsteeme ja on kallimad. Samuti on nad tavaliselt 
kerged, kuid saavad tõsta ainult väikeseid koormusi. Mõnikord rakendatakse SCARA roboteid 
paaridena, et sooritada toiminguid, mis on sarnased koostamisele inimkätega (vt joonis 2). 

 
Joonis 2.  Ettevõtte Kawasaki SCARA robot[6] 

3.3 Deltarobot 

Deltarobotid põhinevad lülide paralleelkonstruktsioonil, mis võimaldab kiireid noppimise ja 
asetamise toiminguid. Neid kasutatakse peamiselt valmistoodete või komponentide 
pakendamiseks. Tänu oma kinemaatikale saavad nad muuta tööriista suunda (vt joonis 3). 
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Joonis 3.  Ettevõtte ABB deltarobot18 [7] 

3.4 Cartesiuse robotid 

Cartesiuse robotid koosnevad kolme kulgtelje kombinatsioonidest. Sellised tarindid on üsna 
populaarsed CNC-pinkide tööriistade ja 3D-printerite puhul ning objektide teisaldamisel ühest 
kohast teise (vt joonis 4). Seda tüüpi autotööstuses kasutatavad robotid on suhteliselt suured. 
Mõnikord on nad varustatud ka täiendava pöördteljega tööriista juures. 

 
Joonis 4.  Ettevõtte Wobit Cartesiuse robot[8] 

3.5 Autonoomsed mobiilrobotid 

Autonoomsed mobiilrobotid on mobiilsed platvormid, mida kasutatakse peamiselt 
transportimisel ladudes. Neid võib kasutada ka muude seadmete liigutamiseks või isegi 
tööstusrobotite kandmiseks, et neid automaatselt ümber paigutada. Neid juhitakse traadita 
süsteemiga ja nende liikumist jälgivad optilised andurisüsteemid. Seetõttu saavad nad 
keskkonna muutusele reageerida ja dokkida etteantud tööjaamades. Sellised seadmed 
erinevad üksteisest suuruse, kiiruse, asetustäpsuse ja kiiruse poolest (vt joonis 5). 
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Joonis 5.  Ettevõtte MiR autonoomsed mobiilrobotid [9] 

3.6 Kobotid e. Cobots 

Koostöörobotid, nn Kobotid (Cobot), sarnanevad robotkätega. Väiksema kandevõime, kiiruse, 
suuruse ja kaalu tõttu vastavad need ohutusstandarditele ka juhul, kui nende ja operaatorite 
vahel puuduvad turvatõkked (vt joonis 6). Neid kasutatakse tavaliselt keerukatel toimingutel, 
mis eeldavad tööülesande vähemalt osalist täitmist inimese poolt. 

 
Joonis 6.  Ettevõtte Universal Robots Kobotid [10] 

 
4 LISAVARUSTUS 
Tööstusrobotite peaaegu iga toimingu jaoks on vaja lisavarustust. Kõige sagedamini kasutatav 
lisavarustus on esitatud järgnevalt. 

4.1 Haaratsid 

Robothaaratsid on tööriistad, mis on ette nähtud elementide haaramiseks, et viia neid ühest 
kohast teise. Need erinevad käsitsetava koormuse ja haardeulatuse poolest, samuti 
ajamitüübi ja kinemaatilise tarindi poolest. Muuhulgas eristatakse järgmisi haaratsitüüpe. 

- Pneumohaaratsid (kõige tavalisemad, ühe suletud ja ühe avatud asendiga). 
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- Kahesõrmelised haaratsid. 

- Paralleelhaaratsid. 

- Radiaalhaaratsid. 

- Kolmesõrmelised haaratsid. 

- Mitmesõrmelised haaratsid. 

- Servo-elektrilised haaratsid (kulgjuhitavate sõrmeasenditega). 

- Kahesõrmelised haaratsid. 

- Paralleelhaaratsid. 

- Radiaalhaaratsid. 

- Kolmesõrmelised haaratsid. 

- Mitmesõrmelised haaratsid. 

- Vaakumhaaratsid. 

- Elektromagnetilised haaratsid. 

4.2 Kruvimissüsteemid 

Automaatsed kruvimissüsteemid koosnevad tavaliselt kruvidega varustatud 
etteandesüsteemidest ja roboti ääriku külge kinnitatud spindlist. Kruvid suunatakse otsikusse 
ja seejärel keeratakse pöörleva elemendiga keermesse (vt joonis 7). Selliste seadmetega 
kaasnevad mõnikord optilised jälgimissüsteemid, et arvestada kruvide võimalike 
kõrvalekalletega etteantud suunast. 
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Joonis 7.  Ettevõtte WEBER automaatne kruvimissüsteem [11] 

4.3 Keevitusseadmed 

Keevitusprotsesse saab hõlpsasti robotiseerida, kui varustada robotkäed põletitega, 
etteandesüsteemidega, õmbluste jälgimise ja juhtimise süsteemide anduritega (vt Joonis 8). 
Tavaliselt asetatakse voolikud roboti segmentidele kinnitatud erikanduritesse. Traati antakse 
ette põletile, mis on kinnitatud käe äärikule, ja kahe elemendi ühendamiseks sulatatakse traati 
leegis. Nende paigalhoidmiseks kasutatakse kas keevituslaudu või automaatseid 
positsioneerijaid. Sellise lähenemise korral võib kaasata alljärgnevalt loetletud tehnoloogiaid. 
- Takistuspunktkeevitus. 
- Laserkeevitus. 
- Metalli gaasiga kaarkeevitus. 
- Volframi gaasiga kaarkeevitus. 
- Õhukese materjali kaarkeevitus. 
- Plasmakeevitus. 
- Laser-hübriidkeevitus. 
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Samuti jätkub pideva ultrahelikeevitustehnika robotiseeritud meetodite arendus. 

 
Joonis 8.  Froniuse robotkeevituse seadmestiku näide 

4.4 Roboti katted 

Roboti katted on turvasüsteemi elemendid, mis võimaldavad inimestel töötada roboti otseses 
käeulatuses. Need on tavaliselt valmistatud surve/jõu anduritega täidetud pehmetest 
patjadest, millega kaetakse tööstusrobotite käed (vt joonis 9). Pärast löögi tuvastamist lülitub 
kogu seadmestik avarii-ƐĞŝƐŬĂŵŝƐƌĞǎŝŝŵŝ͘ 
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Joonis 9.  Ettevõtte Blue Danube Robotics roboti kunstkate [13] 

4.5 Töötlemise tööriistad 

Tööstusroboteid saab tõhusalt kasutada materjali eemaldamiseks; eriti lihvimiseks ja 
poleerimiseks autotööstuses. Need tööriistad monteeritakse äärikute külge (vt joonis 10), nii 
et toota saab samuti nagu kuueteljeliste CNC-masinatega. Uuenduslikud poleerimismeetodid 
hõlmavad mõnikord täiendavate jõu/pöördemomendi andurite kasutamist, et oleks võimalik 
töödelda pinda täpselt. 
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Joonis 10. Roboti ääriku külge kinnitatud poleerimistööriista näide[14] 

4.6 Värvide/tihendite pealekandesüsteemid 

Värvide ja tihendite pealekandesüsteemid koosnevad tavaliselt paakidest/mahutitest ja 
pumbajaamadest, voolikutest, segamispeadest ja otsikutest ainete kandmiseks pinnale (vt 
joonis 11). Nende rakenduste seadmestik sarnaneb keevitusseadmestikuga. Mitmed 
tööstusrobotite tootjad pakuvad ka sellisteks rakendusteks ettenähtud tarkvarapakette koos 
juhiste ja virtuaalkeskkonnaga. 
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Joonis 11. Ettevõtte Graco värvipihustusseadmestik [15] 

 
5 KOKKUVÕTE 
Autotööstus sarnaneb paljuski muude tööstusharudega; kuid see on siiski välja kujunenud 
interdistsiplinaarsemana ja paistab silma seoses toodetele kehtestatud rangete nõuetega. 
Seega on tootmise korratavuse tagamiseks ja inimlikest vigadest põhjustatud ohu 
kõrvaldamiseks selle sektori robotiseerimine väga soovitav. Industry 4.0 tehnoloogiaid 
kasutatakse tavaliselt alljärgnevates toimingutes. 

� Masinate käitamine. 
� Kaubaaluste laadimine. 
� Mehaaniline töötlemine. 
� Tihendite paigutamine. 
� Keevitamine. 
� Transport. 
� Pinnaviimistlus. 
� Värvimine. 
� Katmine. 
� Kruvikeeramine. 
� Koostöö inimestega. 

Need võimaldavad tagada suurema täpsuse ja tööohutuse. Selle tulemusel tagatakse sõidukite 
ja nende komponentide parem vastupidavus ja töökindlus, samuti kasutaja ohutus. 
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ÜLESANDED 
Selle õppetunni osana võivad õpilased saada ülesande töötada välja robotinstallatsiooni 
kontseptsioon valitud tootmisprotsessi jaoks autotööstuse valdkonnas.  

x radiaatori keevitus  

x kaitseraudade värvimine 

x lambikoost 

Esitatud ettepanekuid võib arutada rühmades, kaasates võimalusena õppejõud. 

ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 
1. Millised järgmistest protsessidest on autotööstusele tüüpilised? 

a. Poltide pingutamine ratastel 

b. Autokere poleerimine 

c. Autouste tihendite paigaldamine 

d. 3D printimine termoplastsetest materjalidest 

e. Metallelementide keevitus 

f. Mitte ükski eespool nimetatud 

 

2. Millisele järgmistest rakendustest oleks Cobot nelja DOF-i robotkäsi kõige paremini 
sobilik? 

a. Autokerede ebakorrapäraste elementide värvimine 

b. Kupee-autode siledate pindade poleerimine 

c. Metallplaatide valmistamine enne mehaanilist töötlemist 

d. Ultraheli pidev keevitus 

e. Mitte ükski eespool nimetatud 

 
3. Milleks võib autotööstuses kasutada autonoomseid mobiilroboteid? 

a. Kaubaaluste regenereeritud osad 

b. Transpordielemendid 

c. Kaarkeevitus 

d. Poleerimine 

e. Mitte ükski eespool nimetatud 
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4. Kinnitades kunstlikku roboti katet, milliseid järgmistest automaatseid protsesse võib 
realiseerida, kui inimene on robot-tööjaama sees? 

a. Auto kerede kaarkeevitus 

b. Pihustamine mürgiste värvidega 

c. Raskmetallist lehtede tõstmine 

d. Mitte ükski eespool nimetatud 
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ÕPPETUNNI TUTVUSTUS 
Toiduainetööstus areneb meie riigis äärmiselt dünaamiliselt. See on majanduse üks 
olulisemaid valdkondi ning kodumaised värsked ja külmutatud tooted ei jõua mitte ainult 
kodumaiste turgudeni, vaid ka märgilise huviga välistarbijateni. See kehtib nii köögiviljade kui 
ka puuviljade ja piimatoodete kohta, mis on hiljuti hakanud Aasia turgudele sisenema. 

Selleks, et vastata turu ja klientide kasvavatele ootustele, püüavad ettevõtjad järk-järgult 
optimeerida kõiki oma tootmis- ja töötlemisettevõtetes toimuvaid protsesse. Robotiseerimine 
võib olla üks viise selleks optimeerimiseks. 

ÕPPETUNNI ÕPIEESMÄRGID 
Selle õppetunni peamine eesmärk on tutvustada õpilastele kõige olulisemaid probleeme, mis 
on iseloomulikud robootika rakendustele toidu- ja joogitööstuses ning 

x Robootikatehnoloogia eeskujulike rakenduste tutvustamine toiduaine- ja 
joogitööstuses; 

x Teha kindlaks teabeallikad robootika kohta toiduainetööstuses. 

LÜHENDID 
 
AGV  Automatiseeritud juhitavad sõidukid  
AMR  Autonoomne mobiilne robot 
FMCG Kiiresti liikuvad tarbekaubad, nagu toit, farmaatsiatooted ja tubakatooted. 

 

TERMINITE SÕNASTIK 
Tabel 0-1 Peamised terminid 

Nimi Määratlus 

palett Platvorm, mis on ette nähtud kaupade ladustamiseks ja veoks. 
Kaubaalused on tavaliselt valmistatud puidust ja neil on 
rahvusvaheliselt kehtestatud standardmõõtmed, nt 1000 × 
1200 mm, 800 × 1200 mm. 

kaubaaluste 
palletiseerimine 

Kauba virnastamine kaubaalusele. Tavaliselt pakitakse laaditud 
kaubaalus fooliumisse. 
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ÕPPETUNNI SISU 

1 SISSEJUHATUS – ROBOTITE TOIMINGUD TOIDU- JA JOOGITOOTMISE PROTSESSIS 
Toiduainetööstust iseloomustavad teatavad omadused, mis mõjutavad selle tööstuse 
vastuvõtlikkust robotiseerimisele. Toiduained kuuluvad kõige sagedamini nn kiiresti liikuvate 
tarbekaupade rühma. See on üldiselt seotud lühikese säilivusajaga. See omakorda tähendab, 
et paljusid toiduaineid saab toota ainult saaja (tarbija) lähedal, nii et tee tehasest kauplusse 
on võimalikult lühike. Selle tulemusena on globaliseerumine toiduainetööstuses veidi erinev 
kui teistes valdkondades. Suured rahvusvahelised kontsernid on rohkem valmis ehitama oma 
tootmisettevõtteid sihtriikidesse. Samal ajal konkureerivad need suured osalejad kohalikel 
turgudel kohalike tootjatega, kes kuuluvad tavaliselt VKEde segmenti. Suurte ettevõtete 
tootmisüksused on küllastunud automaatikaseadmete ja -süsteemidega, sealhulgas 
robotitega. 

Robotiseerimise peamised eelised toiduainetööstuses on loetletud järgmistes punktides: 
x tulemuslikkuse suurenemine 
x protsessi suur korratavus,  
x toodete kvaliteedi parandamine, 
x hügieeniliste tootmistingimuste säilitamine, 
x tööjõukulude vähendamine, 
x töötajate töötingimuste parandamine, 
x tootmise paindlikkus. 

Viimane aspekt on seotud toiduainete turu eripäraga – tootmissüsteem peab tagama, et 
suudetakse kiiresti reageerida muutustele selle turu nõudmistes, mis sageli tulenevad 
muutustest tarbijate eelistustes. See sunnib tootjaid pakkuma erinevaid tooteid, mis on 
valmistatud väikeseerias, mis sageli erinevad ainult pakendite poolest. Robotite kasutamine 
võimaldab tootmist kiiresti muuta, ilma automatiseeritud paigaldiste kulukate 
struktuurimuutusteta. Robotsüsteemide modifikatsioonid nõuavad tavaliselt muudatusi 
robotite rakendustarkvaras ja koostööd tegevates seadmetes, mõnikord haardeseadme 
asendamist või muutmist. 

Rahvusvahelise Robootikaföderatsiooni IFR [1] avaldatud andmete kohaselt ületas 
installeeritud tööstusrobotite arv maailmas 2019. aastal 2,7 miljonit ühikut. Millest umbes 81 
tuhat robotit töötavad toiduainetööstuse tehastes - Joonis 1. 

Peamised ülesanded, mida robotid toiduainetööstuses täidavad, on erinevate 
materjalide/objektide käitlemine. Need toimingud võib jagada valdkondade järgi, kus neid 
rakendatakse: 

x toiduaine valmistamine – pehme, sageli märja objekti käsitsemine, mis nõuab 
ettevaatust, ilma kiire liikumise ja suure kiirenduseta, 

x toote pakendamine – toote transportimine vedajalt vedajale või pakendajale, mis 
nõuab sageli toote väga kiiret liikumist (liigutamist), jälgides selle asukohta, nt 
pakendades küpsiseid/šokolaade kastidesse või pudeleid kastidesse; 
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x toodete kaubaaluste koostamine – kõige sagedamini virnastatakse ühispakendeid, 
nagu kokkutõmbuvasse kilesse mähitud pakend, karpide pakend, suured kastid 
transpordialusel.  

Lisaks võib kohata roboteid depalletiseerimisoperatsioonide juures, kus ülesandeks on võtta 
tooteid kaubaalustelt, kui nad moodustavad konkreetseid saadetisi (vastavalt saadud 
tellimustele) ja pakendavad taarat/pakendeid toiduainete jaoks, nt pudelid, purgid. 

Roboteid kasutatakse ka tooraine, pooltoodete ja toodete transportimiseks erinevate 
tootmishoonete või valmistoodete ladudesse.  

 
Joonis 1. Tööstusrobotite arv tööstuse kaupa 

Nagu näete, on robotite kasutamise seisukohast tegemist materiaalsete 
käitlemistoimingutega. IFR-andmete kohaselt töötab seda tüüpi rakendustes üle poole kõigist 
tööstusesse paigaldatud robotitest - Joonis 2. 

 
Joonis 1. Robotite kasutamine mitmesugustes käitlemistoimingutes. 
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See on väga tuntud valdkond. Aastatepikkune robotlahenduste tõhus rakendamine 
materjalide käitlemise (Material handling) rakendustes on võimaldanud välja töötada 
arvukaid lahendusi mõnele konkreetsele probleemile. Niisuguseid lahendusi kasutatakse ka 
toiduainetööstuses. Tootjad on välja töötanud spetsiaalsed robootikalahendused, mis on 
spetsiaalselt ette nähtud koostalitlusvõimeliste transporditoimingute tegemiseks. 

Peamised põhjused, miks robotid on toiduainetööstuse rakendustes eriti tõhusad, võib 
rühmitada nelja gruppi: 

x Robotid võivad töötada katkestusteta – toiduainetööstuse tootmisliinid on väga sageli 
töös ƉŝĚĞǀĂƐ�ƌĞǎŝŝŵŝƐ͘�<Ƶŝ�ƐĞůůŝƐĞŝĚ�ůŝŝŶĞ�ŬćŝƚĂď�ŝŶŝŵĞŶĞ͕�ƚƵůĞď�ĞƚƚĞ�ŶćŚĂ�ůŝƐĂƚƂƂŬŽŚĂĚ�
nii, et käitaja juhuslik või isegi ajutine tegevusetus ei peata kogu liini. Robotite puhul 
seda probleemi ei ole. 

x Suurte veoste käitlemise võimalus – üksikud tooted pakitakse kõige sagedamini 
kollektiivpakenditesse, mille summaarne kaal võib olla märkimisväärne. Näiteks vesi 
1,5-liitristes või 2-liitristes pudelites pakitakse kõigepealt pakenditesse, milles on 6 
pudelit, selline pakend tuleb panna kaubaalusele. Kaubaaluse laadimine on suur 
füüsiline pingutus. 6 pudelit vett 1,5 liitrit, massiga 9 kg. 10 kotti suhkrut või jahu, 
massiga 10 kg. 

x Spetsiaalsete haaratside ehitamisega saab roboteid kohandada grupihaaramiseks, nt 
mitme pudeli samaaegseks haaramiseks.  

x Robotid on väga kiired, nagu ka mõned tootmisliinid toidu- ja joogitehastes. Näiteks 
viinatootmise ettevõtetes liiguvad tooted lõppliinil kiirusega kuni 20 000 pudelit 
tunnis. 

See on põhjus, miks tootjad on üha enam valmis juurutama robotiseerimist oma tehastes. Igal 
aastal installeeritakse tööstuses üle 170 000 robotiseeritud töökoha Joonis 3 . Suur osa  neist 
on paigaldatud toiduainetööstuse tehastes, mis toodavad toiduaineid ja jooke. 

 
Joonis 3. Uute tööstusrobotite installatsioonide arv aastas rakenduste kaupa 
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2 TOIDUAINE- JA JOOGITÖÖSTUSELE ERIOMASED ROBOTISEERIMISE NÕUDED JA PÕHIMÕTTED 
Toiduainetööstuses on spetsiifilisi tingimusi, mis ei ole olulised teistes robotiseerimise 
valdkondades, näiteks: 

x ühe toote omadused: 
o erinevad, mõnikord muutuvad visuaalsed kujud 
o õrnad tooted ja nende pakendid 
o väga erinevad pakendid (purgid, konservikarbid, kotid, paberkotid); 

x keskkonnaomadused: 
o hügieeninõuded – toiduga otsese kokkupuute korral 
o töö äärmuslikel või muutuvatel temperatuuridel ja erineval niiskusel (nt 

külmhoonetes, kuivatites, ahjudes); 
x tootmisseadmetele, sealhulgas robotitele esitatavad nõuded, nt: 

o veekindlus,  
o vastupidavus pesemisele. 

Tootjad on sellistes tingimustes kasutamiseks välja töötanud spetsiaalsed tööstusrobotite 
variandid. Üheks näiteks on robotid, mis on mõeldud töötama steriilses keskkonnas (sageli 
nimetatakse neid „puhta ruumi robotiteks“). Nende konstruktsioon pakub üldiselt teatavat 
kaitset IP69 tasandil (rahvusvaheline kaitsehinnang), mis tagab kõrge kaitse väikeste tahkete 
kehade ja tolmu eest ning täieliku veekindluse. 

Näiteks väga kiire robot, mis saab üldiselt töötada kõrgetasemelise masinnägemise 
süsteemiga on Delta robot Joonis 4, mida pakuvad paljud tootjad. Neil robotitel on väga väike 
tööruum, st nende tööriistade vertikaalne liikumine on suhteliselt väike, sageli üks või mõned 
cm. Kuid nad võivad saavutada tööotsiku väga suure kiiruse ja kiirenduse. See tähendab väga 
lühikest liikumistsüklit ühest punktist teise. Neid roboteid kasutatakse tavaliselt liikuvalt 
konveierilt võetud üksiktoodete sorteerimiseks ja pakkimiseks. 

a)  b)  
Joonis 2. Delta tüüpi robot: a) kinemaatiline struktuur, b) tööruum 

Veel üks tööprotsess, mille jaoks on välja töötatud mitu spetsiifilist disainilahendust, on 
kaubaaluste koostamine (palletiseerimine), st kaupade virnastamine kaubaalustele. Eesmärk 
on pakkida kaubad tihedalt kokku, et moodustada kompaktne üksus, nn kaubaalustega 
pakend (ümberlaadimisel). See asetatakse kaubaalusele, mida saab käidelda ühe üksusena. 
Pärast seda, kui kogu toodete virna on virnastatud, pakitakse kogu kaubaalus tavaliselt 
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fooliumisse ja transporditakse lao või kliendi kogumispunkti. Kaubaaluste koostamise üldine 
skeem on esitatud Joonis 5. 

 
Joonis 3. Kaubaaluste moodustamine – üldskeem 

Iga kaubaalus on määratud selle suuruse (pikkus x laius x kõrgus), sellele paigutatud materjali 
kaalu ja mahu alusel. Kaubaaluste pikkused ja laiused on rahvusvaheliselt standarditud. 
Maksimaalne kandekõrgus (koos kaubaalusega) on 220 cm. Seega võib näha, et kauba 
kaubaalusele paigutamiseks on vaja suure tõstevõime ja liikumisulatusega roboteid (ka 
vertikaalselt). Siiski ei ole nõutav, et robot manipuleeriks kaupadega, muutes nende 
orientatsiooni täies ulatuses. Seetõttu on kaubaaluste paigaldamiseks mõeldud robotitel 
tavaliselt vähem kui 6 vabadusastet, kõige sagedamini 4 -Joonis 6 . 

Kaubaaluste koostamise protsessi robotiseerimise eelduste sõnastamisel pakub klient 
tavaliselt kaubaalusele kauba paigutamiseks vajalikku skeemi, nn kaubaaluste koostamise 
mustri. Rakenduse töörühm peab seda nõuet roboti tüübi ja suuruse valimisel arvesse võtma. 
Võib juhtuda, et kliendi poolt nõutav kaubaaluste erikasutus ei ole üldse võimalik [4]. Nõutav 
kaubaaluste koostamise muster mõjutab ka haaraja konstruktsiooni. See peab võimaldama 
mitte ainult iga elemendi asetamist ettenähtud asendisse, vaid ka haaratsi ohutut 
eemaldamist, liigutamata elementi, mis on ladustatud või eelnevalt ära pandud. 
Modelleerimise ja simulatsiooni tarkvarapaketid on väga kasulikud kaubaaluste robotjaamade 
planeerimisel ja projekteerimisel. Need võimaldavad vaadata kavandatud jaama paigutust 
ning kontrollida ülesande ajal roboti ulatust ja liikumist. 
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Joonis 4. Näited kaubaaluste paigaldamiseks mõeldud robotitest – vasakult: Motoman PL190, ABB IRB460, 

KUKA KR 40 PA 

3 NÄITED ROBOTRAKENDUSTEST TOIDUAINE- JA JOOGITÖÖSTUSES 
3.1 Suhkrukottide kaubaalustele paigutamine 

ϮϬϭϴ͘� ĂĂƐƚĂů� ƚĞůůŝƐ� BƵŬĂƐŝĞǁŝĐǌ-PIAP EĂŬųŽ� ^ƵŐĂƌ� &ĂĐƚŽƌy asukohaga EĂŬųŽ� ŶĂĚ� EŽƚĞĐŝČ 
(Poland) ĂƐƵǀĂƐ�EĂŬųŽ�ƐƵŚŬƌƵƚĞŚĂƐĞƐ�ƐƵŚŬƌƵŬŽƚƚŝĚĞ�ŬĂĂůƵŵŝƐ- ja kaubaaluste määramise liini. 
ZŝŝŬůŝŬƵ� ƐƵŚŬƌƵĞƚƚĞǀƁƚũĂŐĂ� ;<ƌĂũŽǁĂ� ^ƉſųŬĂ� �ƵŬƌŽǁĂ� ͣWŽůƐŬŝ� �ƵŬŝĞƌ͞Ϳ� ƐƁůŵŝƚƵĚ� ůŝŝŶŝ�
ehituslepingus nähti ette kahte liiki kottidesse pakendatud toodete kaubaalustele 
paigutamine: 

x kotid, mis sisaldavad 50 kg suhkrut, mis on paigutatud seitsmesse kihti, igasse kihti 
kolm kotti, 

x kotid, mis sisaldavad 25 kg suhkrut, seitse või kaheksa kihti, 2 × 2 kotti. 

Mõlemal juhul tuli kotid pärast täitmist kinni õmmelda. 

Kaubaaluste robotjaama peamised seadmed on järgmised [2]: 
x robot KUKA KR 180–3200 PA 
x kaalumisjaamast pärit kottide rulltransportöör 
x kaubaaluste rullkonveier. 

Vedajad asetsevad teineteise suhtes 90° nurga all. Kasutatud robot on palletiseerimisrobot, 
sellel on ainult neli vabadusastet. Seetõttu ei saa ääriku külge kinnitatud tööriistu määratleda 
lihtsaima 4-punktilise meetodiga [2]. 

Tööriistadena kasutati spetsiaalset haarajat, mis võimaldab rullikonveierilt mõlemas suuruses 
kotte koguda. See haarats on spetsiaalselt selle rakenduse jaoks ette nähtud. See on tüüpiline 
protseduur. Tuleb rõhutada, et haaraja funktsionaalsus määrab suuresti kogu rakenduse edu 
ja seejärel kaubaaluste tööjaama tootlikkuse tootmise ajal. 

Tööjaama haldab ja juhib PLC kontroller. Käideldud kottide liik ja kaubaaluste paigutus 
valitakse koostööd tegeva ettevõtja kasutajapaneelil (HMI paneel). 
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Joonis 5. Tööjaam robotiga kottide virnastamiseks kaubaalusele [2] 

3.2 Õllepudelite kaubaalustele paigutamine 

^ǌĐǌĞĐŝŶŝ� ƁůůĞƚĞŚĂƐĞ� ͣ�ŽƐŵĂŶ͞� ƉƵĚĞůeid sisaldavate kastide real-ajaliseks kaubaalustele 
paigutamiseks ja kaubaalustelt eemaldamiseks kasutatav robotstend oli sel ajal üks suurimaid 
seda tüübi rakendusi Poolas. Projekt viidi ellu 2005. aastal. 

Õlletehas „Bosman“ on üks Carlsbergi piirkonna tootmisettevõtetest. Ta on spetsialiseerunud 
väikeseeria eritoodete tootmisele, mis on valmistatud konkreetseteks klubisündmusteks 
hooajal. Nendel toodetel on tavaliselt erimärgistused ja need on pakitud eripakendisse, nt 
kastidesse, millel on tootekirjeldus. 

Töö eesmärk oli arendada ja kasutusele võtta kaubaaluste paigaldusjaam, mis on varustatud 
neljateljelise KUKA KR 180 PA tööstusrobotiga, mille tõstevõime oli 180 kg ja mille 
liikumisulatus on 3,2 meetrit ning mis täidab järgmisi ülesandeid: 

x Nelja kasti samaaegne haaramine, milles on kokku 80 täispudelit, virnastades need 
külgnevale kaubaalusele ja seejärel asetades pudelid konveierilindile pappkarpi. Täis- 
kastid koos pudelitega (5 kihti kaste 8 kastiga kihis) tarnitakse kahvellaaduriga, mis 
võtab naaber-tööjaamastsamaaegselt ära kaubaaluse tühjade kastidega. Kaubaaluste 
paigaldusjaam on varustatud kahe positsiooniga kaubaaluste jaoks, mis sisaldavad 
täispudelitega karpe, ja kaks kohta tühjade kastidega kaubaaluste jaoks. 

x üheaegne liigutamine töölaualt ühele kahest pappkarpide kaubaalusest, kus 
karbidtarnitakse konveierilindiga pappkarpe valmistavast jaamas. Stend on 
ŬŽŚĂŶĚĂƚƵĚ� ƚƂƂƚĂŵĂ� ŬĂŚĞƐ� ƌĞǎŝŝŵŝƐ� – karbis on ühes pakendis 20 või 10 pudelit. 
^ƁůƚƵǀĂůƚ� ǀĂůŝƚƵĚ� ƚƂƂƌĞǎŝŝŵŝƐƚ� ŬĂŶŶĂď� ƌŽďŽƚ� ƐĂŵĂĂĞŐƐĞůƚ� ůĂƵĂůƚ� ŬĂƵďĂĂůƵƐĞůĞ� ϰ� ŬĂƐƚŝ�
mahutavusega 20 pudelit või vaheldumisi 5 või 3 kasti, mille maht on 10 pudelit. 

Kaubaaluste robotjaamade peamised seadmed olid: 
x tööstusrobot KUKA KR 180 PA 
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x pudelite, kastide ja karpide liigutajad 
x kaubaaluste laadimis- ja mahalaadimisjaamad 
x kahveltõstukite, mis võivad kaubaaluseid laadimis- ja lossimisjaamades vahetada, ilma 

et see katkestaks kogu rajatise tööd, juurdepääsu võimaldava jaama piirded 
x pea-juhtsüsteem, mis haldab kogu jaama (Festo koos E.IPC-HC20 kesküksusega), teeb 

koostööd ekraanimonitoriga, kus on rakendatud oma kasutajaliidese süsteem. 

Robot oli varustatud haaratsiga, mis oli projekteeritud ja valmistatud spetsiaalselt selle 
rakenduse jaoks. See haarats võimaldab haarata pudeleid, karpe ja kaste ilma 
ümbertegemiseta. 

Positsioneerimistoimingud täis- ja tühjade kastide jaoks mõeldud jaama osas viiakse läbi nelja 
tõstukiga, mis on varustatud nelja klambriga. Kahveltõstukite liikumist kaubaaluste 
paigaldamiseks ja eemaldamiseks kontrollivad kuuele sissepääsuväravale paigutatud 
semaforid ning iga värava sissepääsu juures sisseehitatud vooluahelad. Karpide liigutamist 
konveierilt robotlauale teostab spetsiaalne nihutusmehhanism, millel on kaks iseseisvalt 
toimivat manipulaatorit. Kõike juhib roboti juhtimissüsteemiga koostöös töö jaama peaarvuti. 

Peaarvuti enda programm võimaldas, lisaks jaama kõigi elementide juhtimisega seotud 
tegevustele, ka järgmisi toiminguid: 

x ƚƂƂƌĞǎŝŝŵŝ�ǀĂůŝŵŝŶĞ�ĂƐũĂŬŽŚĂƐƚĞ�ũƵŚƚŶƵƉƉƵĚĞ�ǀƁŝ�ůŝƐĂƚƵĚ�ŬůĂǀŝĂƚƵƵƌŝ�Ăďŝů͖ 
x jaama peatamine (sõltumata hädaseiskamisest), 
x seire-olekumonitori ekraanil ligikaudu 120 sisendsignaali, mitme peamise 

programmimuutuja ja 4 täiendava loenduri oleku jälgimine ja muutmine kastide ja 
kaubaaluste loendamisel; 

x ũĂĂŵĂ�ƚƂƂ�ŵĂŶƵĂĂůƐĞƐ�ũƵŚƚŝŵŝƐƌĞǎŝŝŵŝƐ͕�ŵŝƐ�Žn ette nähtud peamiselt diagnostikaks ja 
hoolduseks, aga ka automaatseks tööks väikeste rikete korral. 

Rakenduse toimimist tutvustab video. See on saadaval ka YouTube’i keskkonnas, kanalil, mida 
ŚĂůĚĂď�B-PIAP: 

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсǁů<ƚ,�ϯǀũd� 

Seal näete ka teisi ettevõtte BƵŬĂƐŝĞǁŝĐǌ�realiseeritud robotrakendusi – PIAP. 

4 KOKKUVÕTE 
Toitu ja jooke tootvates tehastes teevad robotid lihtsamaid toiminguid üksikute toodete 
teisaldamisel, sorteerimisel või nende pakendamisel. Niisugused on töökohad, mis ei nõua 
erikvalifikatsiooni, seetõttu on seda tüüpi töökohtadel töötajate töötasumäär üks 
madalamaid. See tähendas, et toiduainetööstuses ei olnud paljude aastate jooksul 
robotiseerimine lihtsalt kasumlik. Esimesed robottööjaamad rakendati seal, kus töö nõudis 
palju pingutust (raskete esemete käitlemine) või töötingimused olid rasked või isegi ohtlikud. 
Robotite keeruline käsitsemine oli samuti suur takistus. Nende seadmete tootmispraktikasse 
toomine oli sageli seotud vajadusega võtta tööle kõrgelt kvalifitseeritud automatiseerimis- ja 
robootikaspetsialiste. See oli eriti tülikas väikeettevõtetele, kes püüdsid juurutada esimest, 
üksikut robotjaama. Kuid aja jooksul tekivad robotid, mida on lihtsam kasutada. Samal ajal on 
robotid muutumas suhteliselt odavamaks, võrreldes inimtööjõukuludega, vaatamata üha 

https://www.youtube.com/watch?v=wlKtHD3vjTA
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võimekamatele seadmetele ja üha kasvavale koostööseadmete valikule, mis laiendab 
võimalike rakenduste valdkonda. Viimastel aastatel on tööjõupuudus märgatav ka arenenud 
riikides, ka kõige lihtsamate tegevuste tegemisel. 

Kõik see innustab robootika lahendusi üha julgemalt sisenema toiduaine- ja joogitööstuse 
valdkonda. Koostöörobotite perekonna tekkimine on veel üks impulss robotiseerimise 
laiendamiseks tööstuses. 

ÜLESANDED 
Selles tunnis saavad õpilased ainult lihtsaid küsimusi, mida arutada rühmas ja koos mõningase 
suhtlemisega õppejõuga. 

ISEKONTROLLI KÜSIMUSED 
1. 2019. aastal paigaldati maailma toiduainetööstuse tehastesse tööstusroboteid 

a. alla 50 000 ühiku 
b. 50–80 000 ühikut 
c. 80 kuni 100 tuhat ühikut 
d. üle 100 tuhande ühiku 

2. Tööstuslike robotite ülesanded toitu ja jooke tootvates tehastes on järgmised: 
a. toodete pakendamine 
b. toodete värvimine 
c. toodete keevitamine 
d. toodete kaubaalustele paigutamine 

3. Kaubaaluste robotite puhul  kasutatakse tavaliselt mitut vabadusastet:  
a. 3 
b. 4 
c. 5 
d. 6 

4. Toiduainete pakendamiseks kasutatavate deltarobotite põhiomadus on järgmine: 
a. madalad kiirendused, väikesed maksimaalsed kiirused, suur tööruum 
b. madalad kiirendused, suured tippkiirused, suur tööruum 
c. suured kiirendused, suured tippkiirused, väike (madal, tasane) tööruum 
d. suured kiirendused, suured tippkiirused, suur tööruum 

5. Kõige tavalisem pakitud kaubaaluse kinnitamise meetod on: 
a. kogu kaubaaluse fooliumiga katmine 
b. kaubaaluste pakendite liimimine 
c. spetsiaalsete mehaaniliste klambrite paigaldamine 
d. kaubaaluse katmine spetsiaalse kattega. 
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KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 
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SISSEJUHATUS  
Selles õppetunnis käsitletakse keevitusprotsesside üldisi omadusi ja nende robotiseerimise 
eripära. Esitletakse erinevat tüüpi roboteid ning lisavarustust, nagu keevituskomplektid, 
positsioneerimislauad, kaitseseadmed jne. Tuuakse välja robotkeevitusjaamade erinevad 
konfiguratsioonid ja esitatakse näiteid nende konkreetse rakendamise kohta. 

ÕPIVÄLJUNDID  
Esitatav teave võimaldab üliõpilasel tutvuda kaarkeevitusprotsesside robotiseerimise 
põhiprobleemidega. Tutvustatakse robotsüsteemi konfiguratsiooni ja roboti tüübi valimise 
põhimõtteid kaarkeevituse robotiseerimiseks. Seejärel tutvustatakse üliõpilastele 
robotkaarkeevituse tehnoloogia hästitoimivaid rakendusi. Pärast õppetunni läbimist on 
üliõpilased omandanud teadmised ja oskused, mis võimaldavad neil ette valmistada 
keevituse robotiseerimise projekte ning nendes osaleda, samuti kasutada seda tüüpi 
paigaldust tõhusalt nii operaatori kui ka tehnilise järelevalve tasandil. 
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1 KEEVITUSTEHNOLOOGIA ÜLDINE ESITUS - KLASSIFIKATSIOON  
 
Elektriline keevitamine on üks neist tehnoloogiatest, mis on suurel määral robotiseeritud, 
iseäranis autotööstuses. 
 
Robotkeevituse hulka kuuluvad ka teised keevitusmeetodid, näiteks: 
A. Laserkeevitus, 
B. Plasmakeevitus, 
C. Elektronkeevitus. 
 
Selle õppetunni teemaks on elektrikeevitus, mis on üks levinumaid robotkeevituse 
meetodeid. Muid robotkeevituse tehnikaid käesolev õppetund ei käsitle. 

1.1 Elektrilise kaarkeevituse protsessid 

Kaarkeevitamine koosneb kahe või enama metallelemendi püsivast sidumisest soojusenergia 
kohaliku rakendamise teel elektrikaarena, mille tulemusena need sulavad kokku ning 
seejärel tahkuvad. See tekitab liitekoha, mis on ühenduse oluline osa. 

Robotkeevitamisel kaitsegaasis kasutatakse erinevaid kaarkeevitusmeetodeid. 

1.1.1 Kaitsegaasid 

Kaitsegaasid kaitsevad keevituspiirkonda ilmastikutingimuste eest, täpsemalt seal 
sisalduvate gaaside, näiteks hapniku, lämmastiku ja auru eest. Sõltuvalt keevitatavast 
materjalist võivad atmosfäärigaasid mõjutada keevisõmbluse kvaliteeti või keevitusprotsessi 
ennast. 

Kasutatavateks kaitsegaasideks on peamiselt: süsinikdioksiid, argoon, lämmastik, hapnik, 
vesinik ja heelium. Aktiivsed kaitsegaasid on: süsinikdioksiid ja süsinikdioksiidi segu teatud 
proportsioonis argooniga. Inertgaasid on argoon või heelium. 
 

1.1.2 Robotkeevitamisel kasutatav meetod  

 
Robotkeevitamisel on kõige sagedamini kasutatavad meetodid järgmised:: 

x MIG / MAG - (Metal Inert Gas/ Metal Active Gas - metalli inertgaas/metalli 
aktiivgaas). See meetod seisneb elementide sidumises sulavelektroodiga inertsete või 
aktiivsete gaaside varjestuses. 

x TIG - (Tungsten Inert Gas - Volframi inertgaas) - see meetod hõlmab mittesulava 
volframelektroodi kasutamist inertsete gaaside kaitsekihis heeliumi või argooni kujul 
või nende seguna. 

x Madala energiaga meetodid, mis on MIG/MAG meetodi laienduseks, näiteks: 
o CMT - (Cold Metal Transfer külma metalli ülekandmine) 
o ColdArc - Cold Arc welding - külmkaarkeevitamine 
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Need meetodid töötati välja suhteliselt hiljuti, umbes 20 aastat tagasi, ja on läbimurdeks 
kogu keevitustehnika arengus. Nad on laienduseks MIG/MAG meetodile. Ent need meetodid 
nõuavad täiesti uute, digitaalselt juhitavate toiteallikate kasutamist inverter 
keevitusmasinate näol, ning uusi süsteeme keevitustraadi söötmiseks keevisõmbluse 
moodustumise kohale. Nende meetodite eeliseks on väga hea kontroll keevitusprotsessi üle 
ja stabiilsus. Võimalik on keevituspunkti läbipõlemist kartmata ühendada täpselt õhukestest 
lehtedest valmistatud detaile, samuti alumiiniumosakestega terasest elemente. 
 

1.1.3 MIG/MAG meetod 

 
MIG/MAG keevituse põhimõte on ära toodud joonisel 1. 

 
Joonis 1.1 Keevitamine MIG/MAG meetodil 

1- kaitsegaasi toru, 2- keevitustraat, 3- keevitustraadi rullsöötur, 4- traadipool, 5- keevituspõleti, 6- 
kaitsegaasi kamber, 7- robotkäsi, 8- kaitsegaasi silinder, 9- juhitav keevitustraat põletis, 10 - 

elektrikaar, 11- keevitatavad esemed(toorik), 12 keevitaja 
 

Poolitud keevitustraat antakse ette rulltraadisööturiga, mis on kinnitatud robotkäe külge. 
Üks elektroodidest on sulatustraat. Vool juhitakse liikuvale keevitustraadile voolukontakti 
kaudu. Elektrikaar tekib elektroodi, milleks on keevitustraat, ja tooriku vahel. Elektrikaare 
piirkond on kaitstud kaitsegaasiga, mis juhitakse läbi düüsi, mille väljalaskeava on elektroodi 
suhtes kontsentriline. Nende meetodite erinevus seisneb nende erinevates rakendustes ja 
erinevate kaitsegaaside kasutamises. 

MAG meetod kasutab aktiivset kaitsegaasi teatud kindlas vahekorras seguna: hapnik, 
süsinikdioksiid ja argoon. Kaitsegaas võimaldab saada kvaliteetset keevisõmblust ja 
vähendada pritsimist keevitusprotsessi käigus. MAG-meetodit kasutatakse madala 
süsinikusisaldusega ja legeeritud terase keevitamiseks. 
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MIG-meetodi puhul kasutatakse ainult inertgaasi, enamasti argooni või argooni või heeliumi 
või nende gaaside segu. MIG-meetodit kasutatakse alumiiniumisulamite või roostevaba 
terase keevitamiseks. 
 
 

1.1.4 TIG meetod 

TIG keevituse põhimõte on näidatud joonisel 2. 
 

 
 

Joonis 1.1 TIG keevitus 
1- keevituspõleti, 2- robotkäsi, 3- kaitsegaasi silinder, 4- mittesulav volframelektrood, 5 - 
kaitsegaasipilv, 6- elektrikaar, 7- keevitatavad esemed, 8- valik: keevitustraadi toide, 9- 

keevitaja 
 

TIG-meetodi puhul hõõgub elektrikaar keevitatava eseme ja volframist valmistatud 
mittesulava elektroodi vahel. Sellest kaarest eralduv soojus põhjustab keevitatavate 
elementide paikse sulamise ning etteantav kaitsegaas kaitseb sulametalli ja tekkiva vuugi 
kohta õhus leiduvate kahjulike atmosfäärifaktorite mõju eest, nagu nt. hapnik või vee aur. 
Keevitamine võib toimuda kas ilma täiendavat täitemetalli söötmata, näiteks õhukeseinaliste 
elementide keevitamisel, või täiendava täitemetalli automaatse söötmisega keevitustraadi 
kujul. Paksemate elementide keevitamisel kasutatakse täiendavat sideainet. Kaitsegaasina 
kasutatakse puhast argooni (99,98%) või argooni ja heeliumi segu, mis alumiiniumisulamite 
keevitamise korral tagab keevisõmbluste parema kvaliteedi. TIG-keevitust kasutatakse 
peamiselt alumiiniumisulamitest, vasest või legeeritud terasest elementide ühendamiseks. 
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1.1.5 Madala energiaga meetodid: CMT (külmkeevitus), külmkaar (külmkaarkeevitus) 

Nende meetodite järgi keevitamise põhimõte on ära toodud joonisel 3. 

 
 

Joonis 1.2 CTM / Külmkaarkeevitus 
1- põletis juhitav keevitustraat, 2- traadi toiteservo, 3- kaitsegaasiga kingad, 4- keevitustraat, 6- 

keevitustraadiga pool, 7- põleti, 8- elektrikaar, 9- keevitatavad esemed, 10- metallitilk, 11- traadi 
toitesüsteemi kontroll.  

 

Tööprotsessi faase korratakse sagedusega kuni umbes 70Hz: a) - kaarsüüde, b) – vedela 
metallitilga moodustumine traadi otsa, c) - traadi kerge tagasitõmbamine, et metallitilk 
paremini eralduks, d) - kaare süttimine, et moodustuks uus metallitilk. 

 

CMT ja külmkaare meetodeid iseloomustab MIG/MAG keevitamisega võrreldes väga väike 
kogus soojusenergiat, ning ülimalt stabiilne, digitaalselt juhitav keevituskaar. 

Need meetodid nõuavad uusi, spetsiaalselt välja töötatud digitaalselt juhitavaid 
keevitusmasinaid ja uut meetodit keevitustraadi automaatseks söötmiseks keevisõmbluse 
moodustumise kohale. 
 

CMT ja külmkaare meetodid on osutunud läbimurdetehnoloogiteks keevituses, kuna and 
võimaldavad väga õhukeste lehtmaterjalide (0,3 mm) keevitamist, ilma neid läbipõletamata, 
deformeerimata ja kõverdumiseta, mis kaasanevad teiste keevitustehnolooogiatega 
mittetäielikult kontrollitava elektrikaare tõttu. CMT- ehk külmkaarkeevitamisel tuvastab 
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keevitusseadme digitaalne juhtimissüsteem lühise, kaare tekkimise hetke ning aitab seda 
kergelt sisse tõmmates eraldada traadi otsas oleva sulametalli tilga. Seega liigub 
keevitustraat keevitamise ajal edasi ja niipea, kui tekib lühis, tõmmatakse see uuesti pisut 
sissepoole. Seega toimub meil traadi edasi-tagasi liikumine. Seda protsessi korratakse 
sagedusega kuni umbes 70 Hz. See nõuab traadi söötmiseks sobiva dünaamikaga servoajami 
kasutamist. Kiire digitaalse reguleerimise abil kontrollib niisugune uut tüüpi 
ühendamisprotsess igat materjali kandumist keevisõmblusele tilk tilga haaval. See tagab 
suurepärase servaühenduse, võime täita tühimikke ning mõjutada iga üksiku ühenduse 
geomeetriat. 

Keevituskaar ise eraldab  kuumust ainult hõõgumise faasis väga lühikese aja jooksul. Lühis on 
kontrolli all ja rakenduv lühisevool on madal. Selle tulemusena kantakse sulamaterjali tilk 
keevisõmblusele pritsmevabalt. Kaare pikkuse tuvastamine ja seadistamine toimub 
automaatselt. Keevituskaart juhitakse digitaalselt, nii et see püsib stabiilsena, sõltumata 
tooriku pinna olemusest või keevitamise kiirusest. Madala energiaga meetodid sobivad ka 
kuumtsingitud ja elektrolüütiliselt tsingitud teraslehtede praktiliselt pritsmevabaks 
jootmiseks vask-räni sulamist keevitustraadiga. Tänu madala energiaga keevitusmeetodite 
kasutuselevõtule oli esmakordselt võimalik luua keevisliited (täpsemalt: joodetud vuugid) 
terase ja kergmetallide vahel. 

2 NÕUDED JA TINGIMUSED KEEVITUSPROTSESSIDELE  
Keevitamisele esitatavad  nõuded ja tingimused rakenduvad: 
 

x Keevitusprotsessidele ja teostatud keevisõmbluste kvaliteedile, 
x Töötajate kvalifikatsioonile - siia kuuluvad keevitajad ja keevitusoperaatorid, samuti 

keevitusjärelevalve töötajad ning mittepurustava kontrolli ja katsetamise töötajad, 
x Töötervishoiu ja tööohutuse tingimuste täitmisele keevitamise ajal. 

2.1 Nõuded ja tingimused keevitusprotsesside teostamisel, keevisõmbluse hindamine, 
keevitajate ning keevitamise protsessis ning keevitamise katsetamises osalevate 
töötajate kvalifikatsioon 

Keevitamine on erinevates tööstusharudes laialdaselt kasutatav tehnoloogia. 
Keevisõmbluste kvaliteedil on oluline mõju toodete sobivusele ja ohutusele. 
Keeviskonstruktsioonide ohutus sõltub keevitajate hoolsusest ja oskustest. Aastate jooksul 
on välja töötatud erinevaid keevisliidete kvaliteedi (sh tugevuse) testimise meetodeid. 
Keevitustestimise võib jagada destruktiivseks testimiseks ja mittepurustavaks testimiseks. 
Destruktiivsel testimisel hävitatakse keevisõmblus selle tugevuse testimiseks ja/või 
mikroskoopilise metallograafilise analüüsi läbiviimiseks. Mittepurustavas testimises 
kasutatakse röntgen- ja ultrahelimeetodeid. Paljudes olukordades pole 100% keevisekontroll 
võimalik. Niisugusel juhul tuleb iseäranis keskenduda kogu keevitusprotsessi õigele 
korraldusele, sealhulgas keevitustöö sooritamisele erialase, kontrollitud ning järelevalve all 
oleva kvalifikatsiooniga keevitajate poolt. 
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Keevisõmbluste kvaliteedi hindamise, keevitajate hindamise ja kvalifitseerimise, 
keevitusprotsesside järelevalve ja korraldamise reeglid on ära toodud mitmeosalises 
Euroopa ja rahvusvahelises standardis: 

EN ISO 3834: 2007: "Metallmaterjalide sulatatud keevitamise kvaliteedinõuded." 

See standard on väärtuslik juhend tootmise korraldajatele ja tehnoloogidele.  

Kui kasutame tootmisprotsessis robotkeevitust, tegeleme tavaliselt stabiliseeritud 
protsessidega. Enne keevitamist kinnitatakse ühendatavad objektid korralikult selleks 
ettenähtud keevitushoidikutesse. See tagab alati nende konkreetse ja korratava asendi, 
millel on otsustav mõju keevitusprotsessi korratavusele. Robotkeevitamisel ei esine käsitsi 
keevitamisel esinevaid inimlikke vigu, nagu keevitaja käe värisemine, ajutine 
keskendumisvõime puudumine, väsimus, põleti veidi erinev asetus keevitatud objekti suhtes, 
liiga kiire või liiga aeglane põleti juhtimine. Robot ei väsi ning juhib keevituspõletit iga kord 
samal, korrataval viisil, elektrikaart juhib keevitajapoolne täiustatud digitaalne 
juhtimissüsteem, mis tagab kvaliteetsed korratavad keevisõmblused. 

 

2.2 Keevitamisel tekkivad ohud tervisele ja elule ning rakendatavad kaitsemeetmed 

Keevitusprotsess on seotud erinevate ohtudega, mis kahjustavad nii keevitaja kui teda 
ümbritsevate inimeste tervist ning on eluohtlikud. Pikaajaline kokkupuude niisuguste riskide 
põhjustab kutsehaigusi, puudeid ja isegi enneaegset surma. 

Tüüpilise keevitaja kuju seostub alati keevitusmaskiga, mis kaitseb tema silmi ja nägu 
pritsmete ning UV-kiirte eest. 

UV-kiirgus ja pritsmed on ainult väike osa erinevat tüüpi ohtudest, millega puutuvad kokku 
keevitaja ja need, kes teda ümbritsevad.  Erinevat tüüpi ohtude olemuse mõistmine on 
töökoha hea korralduse ja asjakohaste kaitsemeetmete rakendamise eeltingimus. 
Tootmisprotsessis, kus kasutatakse robotkeevitust, on operaatori kokkupuude ohtudega 
ilmselgelt madalam kui käsitsi keevitaja puhul. Robotkeevitamine vähendab keevitaja 
kokkupuudet ohtudega, mis käsitsi keevitamisel tekivad. Teisalt, robotstendil tootmise 
alustamise, on-line roboti programmeerimise ning keevitusparameetrite seadmise faasis 
jälgivad roboti operaator ja programmeerija roboti tööd, ning keevisõmblus, mis tehakse 
maski kasutades,  ning mis on hea jälgimise huvides robotpõleti vahetus läheduses, st  
asendis, mis on väga sarnane keevitaja asendiga käsitsi keevitamisel. Kasutuselevõtu etapis 
on robotprogrammeerija kokkupuude ohtudega sarnane käsitsi keevitatava keevitajaga. 

2.2.1 Keevitussuitsu ohud 

Keevitamisel eralduv keevitussuits on kõrge ja keskmise dispersiooniga tahkete osakeste ja 
kemikaalide segu. Keevitusaurude toksilisus on seotud soovimatute füüsikalis-keemiliste 
reaktsioonidega, mis tekivad peale aurude sügavale inimkehasse tungimist. Kokkupuude 
keevitusaurudega on paljude kutsehaiguste, vähi ja enneaegse surma otsene põhjus. 

Keevitusaurude saasteained jaotatakse kolme põhirühma: 
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a) Ained, mis avaldavad mõju hingamissüsteemile ja kopsudele, nagu raud ja 
alumiiniumoksiidid. Nende ainete pikaajaline kõrges kontsentratsioonis kasutamine 
koormab raskelt hingamisteid ja kopse. 

b) Toksilised ained, mis pikaajalisel suures kontsentratsioonis kasutamisel on 
hingamisteedele ja kopsudele suur koormus, mis tekitab kroonilisi haigusi nagu 
bronhiit või astma. Nende ainete hulka kuuluvad: vesiniktsüaniidhape, 
süsinikmonooksiid ja -dioksiid, kroom- ja mangaanoksiidid. Need ained põhjustavad 
limaskestade ja hingamisteede ärritust, seiskavad hingamise või toovad kaasa selle 
tugeva kiirenemise, samuti tõstavad pulsisagedust, põhjustavad peavalu, jõuetust, 
pearinglust, mis põhjustab minestamist, oksendamist, vee kogunemist kehasse, mis 
võib põhjustada surma. 

c) Kantserogeensed ained, nt. kroom, plii, berüllium või nikkeloksiidid. Nende ainete 
esinemine keevitusaurudes võib põhjustada pahaloomulisi kasvajaid. 
Üleannustamine suurendab vähiriski. Tavaliselt on neil ainetel ka mürgistust tekitav 
toime. 

 
Õiguslik korraldus 
 

Keevitaja töökohal on vaja kindlaks määrata ainete lubatud kontsentratsioonid õhus. 
Töökeskkonna õhus sisalduvate keemiliste ainete lubatava määra käsitlus eeldab, et iga aine 
puhul on kindlaks määratud kontsentratsioon, mille juures ja alla selle töötaja tervisele 
kahjulikke muutusi ei esine. Igas riigis kehtivad oma seadused, mis sätestavad töökeskkonna 
tolmu ja gaaside maksimaalsete lubatud kontsentratsiooni ja intensiivsuse, samuti muude 
tervisele kahjulike tegurite lubatud määra. 
Nende regulatsioonidega määratletakse: 

• suurim lubatud kontsentratsioon - kaalutud keskmine, mille mõju töötajale 8-
tunnise igapäevase ja 42-tunnise iganädalase tööaja jooksul tema kutsetegevuse 
perioodil ei tohiks põhjustada tervisele negatiivseid muutusi, 
• suurim lubatud hetkekontsentratsioon - keskmine väärtus, mis ei tohiks põhjustada 
töötaja terviseseisundi negatiivseid muutusi, kui see jääb töövahetuse ajal keskkonda 
kauemaks kui 30 minutiks, 
• suurim lubatud kontsentratsioon - töötajate tervisele või elule ähvardava ohu tõttu 
ei tohi seda töökeskkonnas mingil ajal ületada. 

 
Kohaldatavad kollektiivsed ja individuaalsed kaitsemeetmed: 

- üldventilatsioon, 
- kohalik ventilatsioon (imemisseadmed), 
- seadmetega ühendatud imemine (imemispõletid), 
- kaitsekilpidega ühendatud kaabitsaid, 
- liikuvad düüsid mistahes asendis. 
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2.2.2 Elektrikaar-kiirguse riskid  

Elektrikaar-kiirgus on keevitajatele, samuti keevitusjaamade läheduses töötavatele 
inimestele väga tõsine terviserisk. Kõrgel kaaretemperatuuril eraldub intensiivne 
optiline, termiline ja ultraviolettkiirgus. 
 
Optilises kiirguses sisaldub: 

• intensiivne optiline kiirgus, 
• ultraviolettkiirgus, 
• keevitavates materjalides sisalduvate elementide kiirgusribad (vahemikus umbes 
300 nm kuni 700 nm), 
• keevitusgaaside soojuskiirgus 

Keevitusprotsessides esinev ultraviolettkiirgus katab järgmise lainepikkuse vahemiku: 
• ultraviolett UVC - 100 ÷ 280 nm 
• ultraviolett  UVB - 280 ÷ 315 nm 
• UVA ultraviolett - 315 ÷ 380 nm. 

 

Nähtava kiirguse piirkonnas on keevitusprotsessid sinise valguse allikad (400 ÷ 480 nm), 
samas kui termiline kiirgus toimub lähi- ja keskmises infrapuna vahemikus. 
Elektrikaarkiirguse ohud mõjutavad nii silmi kui ka nahka. 
Rakendatavad kollektiivsed ja individuaalsed kaitsemeetmed:: 

- sirmid, 
- katted, 
- keevitusmaskid, 
- kaitsekindad ja -riietus. 

2.2.3 Müra 

Töökeskkonnas on keevitusprotsessid olulised müraallikad. Eriti ohtlikuks osutuvad 
keevitusprotsessid (sh termiline lõikamine), kus helitugevuse tase ületab oluliselt kehtivaid 
ohutusstandardeid, lähenedes sageli inimeste valulävele. 
Mürataseme mõju inimorganismile võib vaadelda kahest aspektist: 

• müra kahjulik mõju inimorganismile - mõju tervisele, 
• häiriv mõju inimesele - ebamugavustunne. 

Tööandja on kohustatud kaitsma töötajaid valju müraga kokkupuutest tulenevate riskide 
eest: 

• tagades tehnoloogilised protsessid, mis ei põhjusta ülemäärast müra, 
• soetades kõige vähem müra tekitavaid masinaid ja tehnilisi seadmeid, mis ei ületa 
lubatud mürataseme piire, 
• pakkudes lahendusi keevitusprotsesside müratase minimeerimiseks. 

Kui müra intensiivsuse parameetrid suurenevad, peaks tööandja võtma kasutusele abinõud 
töötajate müraga kokkupuutumise vältimiseks. Neid tegevusi võib olla kahte tüüpi. Esiteks 
tuleks proovida kasutada tehnoloogilisi meetmeid, eesmärgiga häiriv oht kõrvaldada, kuid 
kui see ei anna oodatud tulemusi, tuleks võtta ette korralduslikud meetmed. 
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2.2.4 Tuleoht 

Tuleoht on keevitustööde puhul üks suurimaid ohte, selle põhjuseks on tavaliselt keevitaja 
teadmatus tervise- ja ohutuse alastest nõuetest ning hooletus keevitustööde ajal. 
Kõige tavalisemad tulekahjude põhjused keevitamise ajal on: 

• ruumide ja seadmete puudulik ettevalmistamine keevitustöödeks, 
• puudulikud teadmised tuletõrjealastest kohustustest ning tervise- ja 
ohutusnõuetest ning väljakujunenud keevitustööde tehnoloogia mittevastavus, 
• keevitustööd, mida teevad kvalifitseerimata ja vastava väljaõppeta isikud, 
• piisava kontrolli puudumine pärast keevitustööde lõpetamist. 

Keevitusprotsessi käigus tekkinud tulekahju on üks suurimaid ja levinumaid ohte. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata mitmete reeglite järgimisele: 

• kõik tule- või plahvatusohtlikud ained tuleb töökohalt eemaldada, 
• katke mittesüttiva materjaliga kõik tuleohtlike materjalide osad, mida ei saa 
töökohalt eemaldada, 
• töökoht peab olema varustatud kustutusainetega, nt. tulekustuti, veesurvepüstol, 
• valmistage ette ja asetage töökoha lähedusse veega anum keevitustraadi ja 
elektroodide jäätmete ning lõigatavate metallosade jaoks, 
• tuleb tagada õhu või muude oksüdeerijatega segatud tuleohtlike gaaside, vedelike, 
aurude või tolmude lubatud ohutute kontsentratsioonide mõõtmine ja järgimine ning 
piisav ventilatsioon, 
• tagage keevituskohta ümbritsevate struktuuride või rajatiste jahutamine, 
• paigaldage pritsmete või leegi eest kaitsvad tehnilised tõkked, 
• tuleb kaitsta külgnevaid ruume leegi, sädemete ja metallosakeste tungimise eest, 
tihendades kõik avad ja lüngad seintes, põrandates ja lagedes, 
• eemaldage tuleohtlike vedelike jääkgaasid ja aurud kõigist paakidest ja torudest 
pärast gaaside või mitmesuguste tuleohtlike vedelike kasutamist ning mõõtke 
seejärel gaasiaurude kontsentratsioon atmosfääris. 
 

2.2.5 Elektromagnetväljadest tulenevad ohud  

Elektromagnetväli tekib kõigi juhtide ümber, milles liigub elektrivool. Keevitajad puutuvad 
kokku intensiivsete elektromagnetväljadega. Kaarkeevitamine nõuab sageli suurt vooluhulka. 
Keevitusseadmed ja materjalid, iseäranis juhtmed, on sageli keevitaja kehaga otseses 
kontaktis. Toiteallikas tuleks asetada keevitajast võimalikult kaugele. Kokkupuute 
hindamiseks ja töövahetuse jooksul saadava kiirguse koguannuse määramiseks tuleks teha 
kahjuliku kiirguse mõõtmisi. 
 

Tööandja kohustuseks on: 
• elektromagnetväljade allikate kindlakstegemine, 
• perioodiline teabe kogumine töötajate elektromagnetväljadega kokkupuutumise 
kohta ja selle teabe säilitamine, 
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• töötaja kiirgusest tuleneva riski määramine, tuginedes riigis kehtestatud 
piirväärtustele, 
• südamestimulaatori või sarnaste meditsiiniliste implantaatidega töötajate 
kokkupuutel elektromagnetväljadega tekkivate õnnetuste vältimine, samuti töötajate 
terviseseisundist tulenevalt erilist kaitset vajavate töötajate (nt rasedad naised) 
kaitsmine  
• töötajate kaitsmine läbi hoiatamise, elektromagnetväljade allikate märkimise, 
individuaalse kaitse kasutamise vajaduse nõudmise ja ekraanide kasutamise. 

2.2.6 Elektrilöök  

Elektrilöök võib olla eluohtlik isegi väga madala voolu korral. AC-ga suremise oht on ligikaudu 
4 korda suurem. Siin mängivad otsustavat rolli seadmete tehniline seisukord ja toitevõrgu 
olukord. Erilist tähelepanu tuleks pöörata kahjustatud kaablitele ja elektrijuhtmetele, 
vigasele maandusele, jahutussüsteemide lekkimisele. Kõik töötajad peavad tingimata olema 
koolitatud elektrilöögi korral esmaabi andma.   

3 ROBOT-JAAMADE SEADISTAMINE KAARKEEVITUSEKS 
Robotkeevitusseadmete turg pakub laias valikus roboteid, robotkeevitusseadmeid, 
lisaseadmeid ning kaitsevahendeid. 
 
Robotkaarkeevituse olulised komponendid on: 

1) tööstusrobot, mis koosneb manipulaatorist ja juhtimissüsteemist, mis on 
kohandatud töötama keevitusseadme ja pöördlauaga, 
2) vajaliku paigaldusega keevituspõleti ja robotiga töötamiseks kohandatud 
keevitusseade, 
3) keevitamise positsioneerid või rotaatorid, mida nimetatakse 
keevitusmanipulaatoriteks, 
4) kaitsegaasi paigaldus, 
5) keevitushoidik, 
6) seade põleti puhastamiseks ja CTP-punkti korrigeerimine 
7) kaitseseadmed, aiad, ekraanid, ventilatsiooniseadmed 
8) robot-raku juhtimissüsteem koos ohutuse eest vastutava juhtimissüsteemiga, 
9) elektriline ja võimalusel pneumaatiline paigaldus. 

 

Rakku saab kasutada laser- ja optiliste keevisjälgimissüsteemide abil roboti trajektoori 
võimalikuks korrigeerimiseks. 
 
 

3.1 Tööstuslik robot võimaldab põleti liikumisel järgida kavandatud trajektoori. 

Tavaliselt kasutatakse kaarkeevitamisel roboteid, mille manipulaator võimaldab rakendada 
CP liikumist ja millel on kuus vabadusastet. Roboti juhtimissüsteem peaks olema kohandatud 
töötama keevitaja ja kasutatava positsioneeri või pöördlauaga. 
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Robotkäe ulatus peaks olema kohandatud keevitatavate elementide suurusega ja selle käe 
võimsus peaks vastama robotkäele kinnitatud liikuva paigalduse massile. 
 

3.2 Keevituspõleti koos paigalduse ja keevitusmasinaga 

Kindlat tüüpi tööstusrobotitega töötamiseks kohandatud keevitusseadmeid tarnib kõige 
sagedamini üks tarnija. 
Paigalduses on: 

- robotkäe külge kinnitatud keevituspõleti ja 
- kokkupõrke/puutevastane kaitse, 
- elektrikaablid 
- pistikud 
 - keevitustraadi söötursüsteem, 
 - keevitaja. 
 

3.3 Keevituse positsioneerid  

Neid seadmeid kasutatakse keevitatud elementide asendi ja suuna muutmiseks keevitamise 
ajal. Asendiregulaatoritel on keevitatud konstruktsioonile individuaalselt kavandatud 
keevitushoidikud. Positsioneerid on universaalsed seadmed. Need on varustatud ajamitega. 
Lihtsates positsioneerides saab kasutada pneumaatilisi ajameid, mis võimaldavad asendi 
muutmist kahes asendis (liikumine peatumisest peatumiseni). Komplekssetes 
positsioneerides kasutatakse servojuhtmeid, mida juhib roboti juhtimissüsteem. Nad võivad 
olla sama ehitusega kui servoajamid, mida kasutatakse robotmanipulaatorite telgede 
ajamites. Seejärel on võimalik programmeerida positsioneeri sünkroonsed, kooskõlastatud 
liigutused robotkäe liikumise ajal, mis laiendavad oluliselt keeruka kujuga keevisõmbluste 
valmistamise võimalusi. 
      

3.4 Kaitsegaasi kasutamine 

Kasutamine sisaldab kaitsegaasiballooni, vajalikke torusid, rõhu reduktoreid. Kasutamise 
eesmärk on viia gaas läbi põleti alasse, kus keevisliide tehakse, et vältida keevisbasseini ja 
õhu kokkupuudet. Õhul ja eelkõige taustafoonil ja veeaurul võib olla tekkivale liitekohale 
kahjulik mõju (vaata 1.1.1). 
 

3.5 Keevituspõleti 

Positsioneerid on universaalsed seadmed. Ühelt poolt on keevituspõletid tavaliselt ette 
nähtud eraldi iga konkreetse keevisõmbluse jaoks. Keevituspõletid on varustatud 
klambritega (käsitsi või pneumaatiliselt juhitavad), mis tagavad detailide konkreetse ja 
korratava asendi keevitamise ajal. 
 
Keevitushoidikutel peaksid olema vähemalt järgmised omadused: 
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a) tagavad osade konkreetne ja korratav asend keevitamise ajal,, 
b) keevisõmbluste tegemise ajal ei põhjusta kokkupuudet põletiga, 
c) võimaldavad keevitatud sõlme eemaldamist hoidikust pärast keevitamist, 
d) on piisavalt jäigad ja vastupidavad, et taluda kokku tõmbumisest tingitud pingeid  
    keevisõmbluse jahutamise ajal, ning on keevispritsmetele vastupidavad, 
e) võimaldavad tekkinud mustuse hõlpsat eemaldamist, 

 
 

3.6 Põleti puhastamine ja CTP-punkti korrigeerimine 

Keevituselement peaks olema varustatud põleti puhastamise süsteemiga automaatses 
tsüklis, samuti süsteemiga põleti CTP punkti kontrollimiseks ja korrigeerimiseks (robotile 
paigaldatud põleti otsas määratletud punkt, mis on robotijuhile võrdluspunktiks vastavalt 
sellele, millised programmid genereeritakse). Selline süsteem võimaldab vähendada põleti 
hoolduseks ja põleti uuesti seadistamiseks vajalikke seisakuid pärast kokkupuudet. 

4 KAARKEEVITUSROBOTID 
Keevitamiseks saab kasutada tavalisi universaalseid CP-juhtimisega 6-teljelisi roboteid, mille 
juhtimissüsteem on kohandatud koostööks keevitusseadmetega. Nendel robotitel peaks 
olema sobiv tõstevõime ja käe ulatus. Mõne rakenduse jaoks on vaja rippuvat või seinale 
kinnitatud robotit. Seda roboti paigaldamise meetodit saab kasutada, kuid ainult juhul, kui 
tootja seda lubab. 

5 ROBOTKEEVITUSE LISASEADMED 
Mõnes robotkeevitusrakenduses on keevitatud osade mõõtmete ja nende 
valmistamistolerantside ning keevitusseadmesse kinnitamise meetodite tõttu keevisõmbluse 
tegelikud asukohad teatud hajuvusega (pole täpselt korratavad). Sellistel juhtudel 
kasutatakse optoelektroonilisi õmbluste jälgimise andureid, mis mõõdavad keevisõmbluste 
tegeliku asendi kõrvalekaldeid võrdlusasendist pärast trajektoori esimest testimist (ilma 
elektrikaareta). Pärast esimest proovimist on süsteemil olemas teave ning parandused 
viiakse trajektoori sisse. Järgmisena paigutab robot keevisõmblused õigesse kohta, järgides 
korrigeeritud trajektoori. 
 

6 NÄITED KAARKEEVITUSE ROBOTRAKENDUSTEST 
Filmid Youtube-s: 
 
MiG/MAG keevitus: 

[1] MiG/MAG keevitus koostööd tegevate KUKA robotitega 
https://www.youtube.com/watch?v=_3AXcZaEbPw  

[2] Soudage Robot MIG Berceaux  
https://www.youtube.com/watch?v=THYtCh_bgEU  

https://www.youtube.com/watch?v=_3AXcZaEbPw
https://www.youtube.com/watch?v=THYtCh_bgEU
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TIG-keevitus:  

[1] Motoman TIG keevitusrobot MotoSense nägemissüsteemiga 
https://www.youtube.com/watch?v=nHHM--ao8qo  

[2] Adaptiivne keevitamise robootika - Yaskawa Weave Reguleerimisfunktsioon 
https://www.youtube.com/watch?v=0oEz6UrT9Ro  

[3] Uus külmkeevitusmasin saab keevitada rauast torusid vasktorudega 
https://www.youtube.com/watch?v=1ghjuJ7G360  

 
CMT keevitus: 

[1] CLOOS – Laser Online Sensor 
https://www.youtube.com/watch?v=3opYb79_ozE  

[2] Motoman TIG keevitusrobot MotoSense nägemissüsteemiga 
https://www.youtube.com/watch?v=nHHM--ao8qo  

[3] Adaptiivne keevituse robootika - Yaskawa Weave Reguleerimisfunktsioon 
https://www.youtube.com/watch?v=0oEz6UrT9Ro  

[4] ABB Roboter koos Fronius CMT 
https://www.youtube.com/watch?v=4kPOh9Y9bTI  

 
Õmbluse jälgimise andur:  
 

[1] Õmbluse jälgimise andur TH6i – roboti silmad  
https://www.youtube.com/watch?v=3XfuOOPKGLA  

[2] CLOOS – Laser Online Sensor  
https://www.youtube.com/watch?v=3opYb79_ozE  

[3] Daihen 6D jälgimine 
https://www.youtube.com/watch?v=4Ghv1LU3YS8  

ÜLESANDED 
Selle õppetunni osana võivad õpilased saada ülesande töötada välja robotkeevitusseadme 
kontseptsioon valitud tootmisprotsessi jaoks, näiteks:  

x väikeste elementide keevitamine, 

x suurte raskete elementide keevitus. 

Mõiste peaks hõlmama nii tehnoloogiat kui ka turvaseadmeid. Esitatud ettepanekuid võib 
arutada rühmades, kaasates võimalusena õppejõud. 

ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 
1 Milline neist lühenditest ei viita keevitusmenetlusele: 

a. MIG 

https://www.youtube.com/watch?v=nHHM--ao8qo
https://www.youtube.com/watch?v=0oEz6UrT9Ro
https://www.youtube.com/watch?v=1ghjuJ7G360
https://www.youtube.com/watch?v=3opYb79_ozE
https://www.youtube.com/watch?v=nHHM--ao8qo
https://www.youtube.com/watch?v=0oEz6UrT9Ro
https://www.youtube.com/watch?v=4kPOh9Y9bTI
https://www.youtube.com/watch?v=3XfuOOPKGLA
https://www.youtube.com/watch?v=3opYb79_ozE
https://www.youtube.com/watch?v=4Ghv1LU3YS8
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b. PRC 
c. MAG 
d. TIG 

2 Millised neist seadmetest ei ole robotkaare keevituskambri olulised osad: 
a. tööstusrobot 
b. värvipüstol 
c. keevituspositsionaatorid 
d. seade põleti puhastamiseks 
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KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 
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ÕPPETUNNI TUTVUSTUS 
Keevitatavate elementide servade faasimine (servatöötlus) on üks peamisi tehnoloogilisi 
toiminguid, mida kasutatakse üle 3 mm paksuse seinapaksusega lehtede, torude või 
sektsioonide ühendamiseks. Automaatse lõikamise kasutamine tööstusliku roboti abil, mis on 
oluline liidese kvaliteedi seisukohast, võimaldab saada palju eeliseid, nii mõõdetavaid 
(mehaanilise töötlemise kvaliteedi märkimisväärne paranemine, suurem tõhusus, mehaanilise 
töö korratavuse saavutamine, kõigi metallide töötlemise võimalus) kui ka mõõdetamatuid 
(tervishoiu- ja ohutustingimuste parandamine, keskkonnasõbraliku tehnoloogia kasutamine). 
Robootikasüsteemi konkreetse lahenduse üldhinnangus on väga olulised nii 
lõikamistehnoloogia kui ka jaama ja selle seadmete konfigureerimine. Need tehnilised 
omadused peaksid tagama robootika sildumisjaama eeldatava funktsionaalsuse ja optimaalse 
majandusliku tõhususe seoses toodetud osade valikuga. 

ÕPPETUNNI ÕPIEESMÄRGID 
Selle õppetunni peamine eesmärk on tutvustada õpilastele lehtmetalli lõikamise ja faasimise 
protsesside robotiseerimise kõige olulisemaid probleeme ja 

x Lõikamistehnoloogia, robotsüsteemi konfiguratsiooni ja robotitüübi valimise 
eeskirjade õppimine lõikamis-/faasimisoperatsioonide robotiseerimiseks; 

x Tutvustada osalejatele näiteid robootika lõikamis-/faasimistehnoloogia hästi 
rakendatud lahendustest. 
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ÕPPETUNNI SISU 

1 LÕIKAMIS-/FAASIMISTEHNOLOOGIA ÜLDINE ESITLUS 
Rahvusvahelise Robootikaföderatsiooni IFR avaldatud andmete kohaselt töötab täna 
tööstusettevõtetesse paigaldatud [1]üle 25 % kõigist robotitest keevitustehnoloogia 
valdkonnas. Kõige sagedamini on kaarkeevituseks ja täpikeevituseks robotrakised, mida 
kasutavad autotööstusettevõtted. Mitme aasta jooksul on täheldatud 
metallilõikusprotsesside robotiseerimist. Elementide väljalõikamine metalllehtedest toimub 
tavaliselt CNC lõikamismasinatega. Neid ei kasutata järgmiseks töötlemiseks, eriti kaldtee ja 
täiendavate aukude ja õõnsuste tegemiseks. Need toimingud on realiseeritud tavaliselt käsitsi 
(Joonis 1.1) või kasutades mehaanilisi operatsioone. Sel viisil realiseeritud protsessid on väga 
aeganõudvad ja käsitsi tehtava töö tulemused ei ole alati kvaliteedi seisukohast rahuldavad.  

 
Joonis 1.1 Traditsiooniline rakis käsitsi kallutamiseks – operaator töö ajal. 

Sellises olukorras on üha enam kasutatud lahendus robotiseerimine. Robotiseeritud 
tehnoloogia tagab lõikamise kõrge ja stabiilse kvaliteedi. Robotiseeritud seadmed pakuvad 
kindlasti paremat efektiivsust [2]. Lisaks kõrvaldab käitaja tootmispiirkonnast väljaviimine 
praktiliselt märkimisväärsed tööohutusega seotud riskid. 

Viimase mitme aasta jooksul on PIAP realiseerunud kolm erinevat robotiseeritud seadmete 
lahendust. Need varieeruvad sõltuvalt roboti tüübist, seadme konfiguratsioonist ja 
lõikamistehnoloogiast. Iga kord tulenesid seadme omadused eeldatavatest funktsionaalsetest 
parameetritest, mida klient ootab. See hõlmab enamikku töödeldud elementide 
üldmõõtmeid, lõikamise paksust ja nõutavat tõhusust. 

http://www.diki.pl/slownik-angielskiego/?q=improve+efficiency
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2 TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID LÕIKAMIS-/FAASIMISTSOONIDES 
Käsitsi faasimisjaamades kasutatakse tavaliselt hapnikuga lõikamist. Sel viisil realiseeritav 
protsess loob väga ohtlikud töötingimused. Käitaja töötab ebamugavas asendis ja on otse leegi 
ees (joonis 1.1). Ta puutub kokku ohtlike aurudega ja hingab neid sisse, kaasneb müraga, on 
ohtralt põletavaid sädemeid ja kuumad detailid. Samuti on oht purustada rasked detailid, kui 
neid liigutatakse töölaual või töölaua ja laoruumi vahel. 

Eespool nimetatud ohud kaovad robotite faasimisjaamades. Tervise- ja ohutustingimuste 
parandamise peamine põhjus on inimeste füüsiline eemaldumine lõikamistoimingu käigus. 
Ülejäänud ohud tulenevad nii kasutatavast lõikamistehnoloogiast kui ka robotjaama 
konfiguratsioonist. 

3 LÕIKAMIS-/FAASIMISPROTSESSIDE NÕUDED JA TINGIMUSED   
Tehnoloogilisest seisukohast peab faasimisprotsess tagama kaldkandi (faasi) asjakohased 
geomeetrilised parameetrid, st kaldkandi laius ja nurk. Oluline on ka pinna kvaliteet. See on 
osaliselt tingitud kasutatavast lõikamistehnoloogiast. See sõltub ka lõikamisvahendi 
suunamisest. 

4 LEHTMETALLI LÕIKAMISE TEHNOLOOGIAD 
Lehtmetalli lõikamine ja faasimine on üks kõige sagedamini teostatavaid tehnoloogilisi 
toiminguid masinaehitustehnoloogias. Mehaanilist lõikamist või stantsimist kasutatakse 
peamiselt õhukeste lehtede ja peamiselt sirgete servade lõikamiseks. Tänapäeval kasutatakse 
paksemate lehtede puhul erinevaid termilisi (gaas, plasma, laser) või veelõikustehnoloogiaid. 
Igal nimetatud tehnoloogial on oma eripära ja rakenduste valik, kus see on kõige 
ökonoomsem. Selleks, et valida konkreetse rakenduse jaoks parim lõikamistehnoloogia, on 
vaja arvesse võtta nii paigalduse ettevalmistamise kulusid, lõikamisseadmete ja 
koostööseadmete hinda, tegevuskulusid ja eelkõige lõikatavate materjalide spektrit, detailide 
paksust, nende mõõtmeid ja sellega seotud võimalust automatiseerimiseks. Robottehniliste 
lõikamis- ja kärgelementide konfigureerimist on kirjeldatud järgnevalt.  

4.1 Hapnikuga (gaas-) lõikamine 

Gaas-lõikamine, mida nimetatakse ka hapnikuga lõikamiseks või autogeeniks, on meetod 
materjali eraldamiseks, põletades (oksüdeerides) seda lokaalselt puhta hapniku joas ja 
puhudes välja moodustunud oksiidid. Põlemiseks peaks hapnikuvoo lõikamahakkamise koht 
olema eelnevalt kuumutatud sobiva temperatuurini, mida nimetatakse leekpunktiks. 
Materjali kuumutamiseks võib kasutada atsetüleeni, propaani või maagaasi. Puhta raua 
leekpunkt on 1050 °C, samas kui 1,5 % süsinikulisandiga terase puhul – juba 1380 °C. Kuna 
materjali süttimistemperatuur peab olema madalam kui selle sulamistemperatuur, saab 
hapnikuga lõikamist kasutada ainult madala süsinikusisaldusega ja madala legeeritud 
struktuuriterase puhul. 

4.2 Plasmalõikus 
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Plasma, mida mõnikord nimetatakse aine neljandaks olekuks, on ioniseeritud gaas, milles 
aatomid on lagunenud ioonideks ja elektronideks. Kogu plasma maht on elektriliselt 
neutraalne. See on väga hea voolujuht ja selle elektritakistus väheneb temperatuuri 
tõstmisega (erinevalt metallidest). 

Plasmalõikamine hõlmab materjali kuumutamist vedelasse olekusse elektrikaare abil ja selle 
kiiret väljapuhumist tugeva gaasivooga, kiirusega, mis on lähedane helikiirusele. Plasma 
võimaldab elektrikaare täpset liikumist lõikatava materjali suunas ja allutab selle nii termilisele 
(temperatuur 10 000-20000 °C) kui ka mehaanilisele (gaasirõhule) toimele. Plasmalõikus on 
protsess, mis on ette nähtud kõigi elektritjuhtivate materjalide eraldamiseks. Tavaliselt 
kasutatav plasmagaas on õhk ja seetõttu puudub plahvatusoht. 

4.3 Laserlõikus 

Laserlõikamise korral on lõikevahend kuum laserkiir ja surve all olev tehniline gaas. Hea 
lõikamiskvaliteedi saavutamise ja lõikeelementide mõõtmete tolerantsuse säilitamise 
tingimus on lõikamisvoo täpne juhtimine stabiilse laser-lõikemasina poolt, millel on kõrge 
vibratsioonikindlus ja tööliikumiste hea korratavus. 

4.4 Vesilõikamine 

Vesilõikamine toimub, suunates väga peene veevoolu kõrge rõhu all, mis koondab kogu oma 
energia lõigatud materjali väikesele alale, eemaldab materjali oma teel ja teeb lõike. Voo 
kineetiline energia muundatakse materjali ühtekuuluvuse vähendamise tööks. Lõigatav 
materjal ei allu mehaanilisele ülekoormusele ja termilisele mõjule (lõikamistemperatuur 
umbes 40 °C) ning saadud toorik ei vaja edasist töötlemist. Vesilõikamise seadmed on 
tavaliselt valmistatud spetsialiseeritud masinatena. 

Ainult kaks esimest tehnoloogiat sobivad tööstuslike robotite abil lehtmaterjali faasimise 
automatiseerimiseks: gaas- (hapnikuga) lõikamine ja plasmalõikus 

5 ROBOTISEERITUD LEHTMATERJALI FAASIMINE – TÖÖJAAMA KONFIGUREERIMINE 
Üldiselt on faasimise robot-tööjaama põhielemendid järgmised: 

x tööstusrobot, 
x tehnoloogilise paigalduse lõikamine 
x kaks töölauda resti mõõtmetega 1500x1000 mm, 
x juhtkapp koos operaatori paneeliga, 
x töökoha tööpiirkonna ohutustamise süsteem. 

Kõik need seadmed võivad olla erinevat tüüpi ja erinevad versioonid. Näiteks võib roboti 
paigaldada statsionaarselt või rööbasteele, põrandale või (peatatud) lae-asendisse. 

Kõik need põhiseadmed on varustatud spetsiifiliste ja protsessipõhiste tarvikutega. Näiteks 
hapnikupõleti vajab süüteseadet, eelistatavalt automaatset.  

Kambri piirded sisaldavad tavaliselt avamisblokeeringuga ust ja kerg-kardinaid. 

Robotiseeritud faasimise töökoha üksikasjalik konfiguratsioon tuleb alati kohandada vastavalt 
protsessi iseloomule ja töötlustehnoloogia üksikasjadele.  
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6 ROBOTID METALLLEHTEDE LÕIKAMISEKS JA FAASIMISEKS 
On mitmeid tegureid, mis otsustavad, millist robotit valida. Esiteks on oluline, millist 
lõikamistehnoloogiat kasutatakse tööjaamas. Hapnik-lõikamise korral on kõik tehnoloogilised 
seadmed (torn, ventiilid ja liinid) suhteliselt kerged ja piisab robotist, mille tõstevõime (kasulik 
koormus) on 6 kg. Plasmalõikamisel on lõikamispea (tõlvik) ise kindlasti raskem. Plasmatõlvik 
on vesijahutusega, seega võib roboti kantavate kaablite kogukaal ulatuda kuni 10 kg-ni. Lisaks 
on paljudes plasmalõikuskomplektide mudelites, mis on mõeldud töötama robotiga, 
spetsiaalne gaasieraldusseade, mis on paigaldatud roboti käele, tõlviku lähedal. Kokku peaks 
plasma lõikamiseks kavandatud roboti kasulik koormus olema vähemalt 20 kg. 

Teine oluline parameeter on oodatav töökeskkond. Tavaliselt tuleneb see kaldfaasitavate 
detailide suurusest. Õige roboti valimisel pidage meeles, et tõlvikut, st tööriista kallutatakse 
sageli faasimisel. Seetõttu on vaja ette näha roboti tööpiirkonna varupind seoses kaldservas 
olevate elementide mõõtmetega. 

Samuti tuleb meeles pidada, et plasmatehnoloogia puhul jätab iga tõlviku vibratsioon 
lõikamisel materjali pinnale märgi. Seetõttu kasutatakse seda tüüpi lõikamiseks spetsiaalseid 
suurema jäikusega roboti mudeleid. KUKA robotite puhul olid sellised mudelid tähistatud HA 
(kõrge täpsus) ja võimaldasid kasutajatel toime tulla suurte koormustega, säilitades samal ajal 
korratavuse sajandike millimeetri täpsusega. 

7 TEHNILISED PROBLEEMID ROBOTLÕIKAMISEL /-FAASIMISEL 
Robotfaasimise süsteemid ei ole kõige lihtsamad. Nende rakendamisel on palju probleeme, 
mille lahendamine on vajalik nende täieliku funktsionaalsuse tagamiseks. 

Pinna kvaliteet pärast kaldpõletamist. 

Plasmalõikamise korral on pinna kvaliteet väga hea ja vastab üldiselt detailide edasise 
kasutamise nõuetele. Hapnikuga lõikamise korral on pind sageli ebaühtlane ja moodustub 
tahkestatud metalli konarused, mis mõnikord jäävad töödeldava detaili pinnale „paelana“. 
Need saasteained tuleb eemaldada. Seda peab tegema robottööjaama operaator. Seetõttu on 
sellised jaamad sageli varustatud põhiliste lukksepatööriistade ja nurklihvijaga. 

Plasmatõlviku ja töödeldava detaili vahelise püsiva kauguse tagamine. 

Kui tõlvik on detaili suhtes kallutatud, muudab tõlviku kaugus detailist faasi laiust. Eelkõige 
võib see tuleneda lehtede deformeerumisest pärast eelmisi töötlemisoperatsioone või 
faasimise ajal toimunud termilistest mõjudest. Sellises olukorras võib tekkida isegi 
kontrollimatu tõlviku kokkupuude töödeldava detailiga, mille tagajärjel kahjustatakse 
plasmapõleti väliminst otsikut. Seetõttu tuleks plasmalõikusega jaamades kasutada tõlviku ja 
detailide vahelise kauguse kontrollimise süsteeme. Kõige sagedamini kasutatakse 
plasmakaare tegeliku (elektrilise)pinge mõõtmise süsteeme (mis sõltub kaare pikkusest, st 
tõlviku kaugusest töödeldavast detailist) või spetsiaalseid kaugusemõõtjaid, mis on 
kohandatud töötama plasmalõikusprotsessi lähedal. 

Jäätmekäitlus 
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Lõikamisel tekib palju jäätmeid. Tavaliselt kogutakse need lauarestide alla, millele pannakse 
spetsiaalsete vannide ja mahutite jaoks kaldrihmad. Robot faasimisjaama projekteerija peab 
ette nägema meetodi nende mahutite kiireks ja hõlpsaks tühjendamiseks ning nende sisu 
viimiseks tehase jäätmete kogumiskohtadesse. 

8 ROBOTLÕIKAMISE /-FAASIMISE NÄITED 
8.1 Robotjaam metalllehtede faasimiseks statsionaarse roboti ja hapnikuga lõikamisega 

Niisugune jaam sobib väikeste mõõtmetega elementide automaatseks faasimiseks sõltuvalt 
roboti tüübist [4]. Esitatud taotluses kasutati KUKA KR16F robotit. Lahtri põhikomponendid on 
järgmised: 

x Robot (A1) 
x Roboti juhtimiskapp (A2) 
x Jaama juhtimiskapp (A3) 
x Kaks töölauda: vasakule (A4) ja paremale (A5) 
x Kaks kergete kardinate komplekti vasakule (A6, A7) ja paremale (A8, A9) 
x Ohutus-signaali valgustornid: vasakule (A10) ja paremale (A11) 
x Häireheli allikas(A12) 
x Automaatne süüteseade (A13) 
x Lõiketarvikud 
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Joonis 8.1 Statsionaarse roboti ja metallplaatide hapnikuga lõikamisega robootjaama paigutus 

 

Mudel KR16F on ettemähtud eriti tööks kõrgel temperatuuril. Seetõttu on roboti ranne kaetud 
spetsiaalse värviga. Robot vajab randme jahutamiseks täiendavat pneumaatilist seadet.  

Faasimine viiakse läbi kahel laual. Seetõttu on roboti tööpiirkond jagatud kaheks tsooniks: 
vasakule ja paremale. Kaitsetala ümbritseb tervet kambrit ja eraldab ka tsoonid. Aladele 
sisenemine on kaitstud valguskardinatega. Robot on varustatud spetsiaalsete anduritega, mis 
on paigaldatud esimesele teljele, et tuvastada tsoon, kus ta tegutseb. Roboti poolt hõivatud 
ala on operaatorile suletud.  
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Joonis 8.2 Robotelement metalllehtede faasimiseks statsionaarse roboti ja hapnikuga lõikamiseks töö ajal 

8.2 Robotjaam metalllehtede faasimise jaoks plasmalõikuse abil  

Jaama peamine seade on robot. KUKA [6] mudel KR60L30HA, mis valiti välja. Sellel on 
tööpiirkond raadiusega üle 2,4 m. Tänu sellele on robot võimeline töötama töölaual 1,6 x 3,2 
m. Need on ka töödeldavate elementide maksimaalsed mõõtmed. Lõiketerana kasutati 
plasmatõlvikut. See on juhitakse FineFocus 800 komplekti abil, Kjellberg [4]. Kvaliteet-
lõikamise maksimaalne lehe paksus on umbes 40 mm. Plasmalõikamise ajal eralduvad paljud 
mürgised gaasid ja aurud. Ka plasmakaar ja müra (üle 100 dB tõlvikuga), mis esineb 
lõikamisprotsessis, on inimeste tervisele ohtlikud. Seetõttu on robot kaitstud spetsiaalse 
kaitsekambriga. Robot on paigaldatud relssidele ja võib liikuda mööda kambrit. Äärmistes 
asendites paikneb kambris ka laud, millel toimib ka kaldtee. Kambri katus on ühendatud 
ventilatsioonisüsteemiga. Lisaks on mõlemal töölaual oma väljatõmbe lehtrid, mis asuvad resti 
all. Need on ühendatud ka ventilatsioonisüsteemiga. Kambri külgseinad on valmistatud 
spetsiaalsest materjalist, mis tagab väga hea müra summutamise. Mõlemasse esiseina on 
paigaldatud spetsiaalsed uksed, kus on ka keevituskaitse lamell-kardinad. Faasimise ajal 
peavad kambri mõlemal küljel asuvad uksed olema suletud ja lukustatud. 

Metalllehtede robotjaama paigutus koos plasmalõikusseadmega on toodud Joonis 8.3. See 
hõlmab järgmisi peamisi alakooste: 

x Tööstusrobot KUKA KR60L30HA (A1) 
x Roboti juhtimiskapp (A2) 
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x Jaama juhtimiskapp (A3) 
x Juhtimiskonsool (A4) 
x Töölauad: vasakule (A5) ja paremale (A6) 
x Liikuv kaitsekamber A7) 
x Kraanad: vasakule (A8) ja paremale (A9) 
x Plasmakomplekt Kjellberg FineFocus 800 (A10) 
x Tööstuslik ventilatsiooniseade (A11) 

 
Joonis 8.3 Robotjaama paigutus metalllehtede faasimiseks plasmalõikuse abil 

Selles jaamas on väga olulised ohutusprobleemid. Paljudel rakenduslikel lahendustel on 
funktsioon muuta inimese sisenemine roboti tööpiirkonda võimatuks. Juhtimissüsteem jälgib 
anduri seisundit uste lukustusmehhanismides. Kui uksed ei ole suletud, lülitatakse 
plasmaseade välja. Lisaks on mõlemasse uksesse paigaldatud kerged kaitsekardinad. 
Põrandal, piki relsse, on survetundlikud matid. Need on ühendatud ohutuskontrolleriga ja 
tuvastavad, kas keegi tahab minna laudade ja kambri seina juurde.  

Liikuvate kaitsekambri kastide kasutamine võib suunata need operaatori või muu isiku juurde, 
kes on kambri transiidi ajal relssidel. Seetõttu paigaldatakse igale kambri nurgale lisaks heli- ja 
valgussignaalile ka kaitserauad. Need on aktiivsed elemendid, kui kamber käivitub ja 
peatumisel blokeeritakse. Kui süsteem tuvastab ohutuse eest vastutavate andurite 
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ebanormaalse seisundi, peatatakse kõik jaama seadmed, samuti peatatakse robot 
hädaolukorras ja enne programmi jätkamist tuleb see nihutada nn kodu-asendisse. 
 

 
Joonis 8.4 Robotjaam metalllehtede faasimise jaoks, kasutades plasmalõikust. 

Jaama tööd jälgib eraldi kappi paigaldatud kontrollisüsteem. See hõlmab PLC-d, mis haldab 
kõiki kambris toimuvate liikumise eest vastutavaid mootoreid, ohutuskontrollerit ja 
juhtseadmeid. Operaatori-paneel on paigaldatud seina lähedale kambrisse. 

Metallplaatide plasmalõikamise robotjaamas kasutati palju kaasaegseid lahendusi, mis 
parandavad operaatorite paigaldus- ja töötingimuste funktsionaalsust. Muu hulgas on need 
järgmised: 

x Tõlviku ja faasitava elemendi vahelise kauguse automaatne reguleerimine – see 
kindlustab tõlviku ja lõigatava detaili tahtmatu kokkupuute eest lõikamise ajal. Selline 
kontrollimatu puudutamine võib tuleneda lehtede deformeerumisest pärast eelmisi 
lõikeid või faasimise ajal toimunud termilistest mõjudest. Kokkupuute puhul on 
plasmapõleti väline düüs kahjustatud. 

x Ventileerimise sektsiooni juhtimine töölaudades - see suurendab kogu kambri 
ventilatsioonisüsteemi tõhusust. Tabelis esitatud väljatõmbed on jagatud neljaks 
osaks. Iga sektsioon lülitatakse sisse/välja siibritega, mida juhitakse robotilt tulevate 
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signaalidega. Antud momendil on avatud ainult see väljatõmme, mille kohal robot 
realiseerib faasimise operatsiooni. 

Esitatud on robotjaam metalllehtede faasimiseks, kasutades plasmalõikust, mida teenindavad 
kaks inimest. See töötab alates 2008. aasta lõpust, tavaliselt 2- või 3-ŶŝŚŬĞ�ƌĞǎŝŝŵŝƐ͘�<Ƶŝ�jaam 
töötab mitme vahetuse ajal, siis ei ole see välja lülitatud. 
 

 
Joonis 8.5 Robotjaam metalllehtede faasimise jaoks plasmalõikamisega 

ÜLESANDED 
Selles tunnis saavad õpilased ainult lihtsaid küsimusi, mida arutada rühmas ja eeldavad 
mõningast suhtlemist õppejõuga. 

ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 
1 Mis on faasi parameetrid: 

a. faasi laius 
b. faasi nurk 
c. faasi pikkus 
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d. faasi paksus  

2 Millist neist tehnoloogiatest kasutatakse robotjaamas: 
a. Hapnikuga lõikamine 
b. Laserlõikus 
c. Vesilõikamine 
d. Plasmalõikus 

3 Peamised ohud käsitsi faasimisel on järgmised: 
a. madal temperatuur 
b. ohtlikud aurud ja gaasid 
c. müra 
d. purustamise oht 
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KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 
 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 a, b 

2 b, d 

3 b, c, d 
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ÕPPETUNNI TUTVUSTUS 
Õppetunni eesmärk on anda õpilasele teadmisi tööstuslike robotite kasutamise kohta 
materjalide või masinaelementide või komponentidega ümberkäimiseks tootmisprotsessis. 
Koostalitlusvõimeline transport, masina käitamine, elementide masinasse söötmine ja 
seejärel elementide kogumine pärast töötlemist, pakkimine, kaubaaluste paigaldamine, 
palletiseerimine kuuluvad nende toimingute hulka, kus inimese sageli tüütu töö võib asendada 
masinatega, sealhulgas tööstuslike robotite tööga. 

ÕPPETUNNI ÕPIEESMÄRGID 
Esitatud teave võimaldab üliõpilasel saada ülevaade robotite kasutamise võimalustest, 
sealhulgas võimalustest ja eelistest, et liigutada materjale lühikestel vahemaadel. Pärast 
tutvumist õppetunni materjalidega, saab üliõpilane kriitiliselt hinnata töökohta ja näidata, 
kuidas asendada tüütu ja pingeline inimese töö robotiga. 
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ÕPPETUNNI SISU 

1 SISSEJUHATUS 
Encyclopedia Britannica sõnul võib suurema osa robotite tööstuslikus tootmises rakendatud 
kasutusaladest jagada kolme kategooriasse: 

1. materjalide käitlemine, 
2. töötlemistoimingud, 
3. ŵŽŶƚĂĂǎŝ- ja kontrollioperatsioonid. 

See õppetund käsitleb ainult küsimusi, mis on seotud robotite kasutamisega materjalide 
käitlemiseks. 

Materjali käitlemist robotite poolt võib kohaldada toimingute suhtes, mis hõlmavad järgmist: 
a. materjalide kogumine ühest kohast, nende transportimine lühikese vahemaa taha ja 

seejärel nende äraviimine teisest kohast. Need toimingud hõlmavad ka kaubaaluste 
paigaldamist ja kaubaaluste eemaldamist. 

b. masinate käsitsemine, mis koosneb detailide toimetamisest masinasse ja nende 
detailide kogumisest pärast töötlemist masinas, 

c. materjalide vedu tootmisettevõtte ruumides autonoomse juhitava sõiduki (AGV) abil, 
samuti lao haldamine. 

Robotite kasutamisega seotud küsimused materjalide käitlemiseks võivad olla väga erinevad, 
kuna need on seotud robotite väga erinevate rakendustega erinevates tööstusharudes ja 
tehnoloogiates. Täiesti erinev lähenemisviis on vajalik ravimi- või toiduainetööstuse 
materjalide käitlemisel ning täiesti erinev, näiteks klaasi-, terase-, masina-, autotööstuses või 
ehitusmaterjalide tootmisel. 

Robotite kasutamine materjalide käitlemisel ja transportimisel on mõeldud inimese 
asendamiseks tüütu, monotoonse ja ohtliku töö tegemisel. Selliste tööde hulka kuuluvad 
näiteks tsemendikottide liigutamine liinilt või rullkonveierist ja nende paigutamine 
kaubaalustele või näiteks presside käitamine. Nende tööde puhul on lisaks mitmesugustele 
ohtudele ka lülisambakahjustuste oht. Roboti kasutamine parandab tootmisjaama tõhusust 
ning tervishoiu- ja ohutustingimusi. Robotid ei väsi, nad võivad töötada seoses materjali 
käitlemisega kiiremini ja täpsemalt kui inimesed. Lisaks on vähem tõenäoline, et inimene saab 
vigastada. 

Selleks et käitlemisülesannet tõhusalt täita, peaksid tööstuslikul robotil olema järgmised 
omadused: 

x manipulaatori sobiv tööpiirkond, 
x asjakohane tõstevõime, 
x asjakohane tööorgani kiirus, 
x olema varustatud sobiva haardeseadmega (gripper) 
x olema asjakohaselt kontrollitud ja programmeeritud. 
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2 HAARATSID JA HAARDSEADMED 
Roboti haarats peaks võimaldama üleantava objekti usaldusväärset ja korratavat haaramist. 
Haaratud objekti kandmisel ei tohiks muutuda selle orientatsioon ja asend haaratsis. Joonisel 
1 on näitena esitatud lihtne pneumaatiliselt käivitatav mokkadega haarats. 
 

 

Joonis 2.1 Pneumaatiliselt juhitav haarats. 1- ajam, 2- mokad haaravate otstega 
 

 

Joonis 2.2 Pappkarpidesse pakitud kaupade veoks ettenähtud iminappadega haarats 
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Joonis 2.3 Puistematerjali kottide (nt tsement) käitlemiseks mõeldud kaubaalustega robot, millel on 
vastavad haaratsid, Allikas (Comau) 

 

Liikuvad keeruka kujuga esemed, nagu auto kereelemendid, lahtise materjali kotid, suured 
pappkarbid, kaubaalused nõuavad keerulisi haarajaid. Sellised haaratsid võivad olla 
varustatud oma servoajamite ja sensoritega ning neil on asjakohane juhtimis- ja tarkvara. 
Nende ehitus keerukus võib olla võrreldav robot-manipulaatori omaga. Kompleks-haaratsi 
mass võib oluliselt ületada haaratava objekti massi. 

Joonis 2.3 on näidatud robot, mis on varustatud haaratsiga, et transportida puistematerjali 
kotte rullkonveierilt. 

Robotjaama projekteerimisel ning sobiva kandevõime ja vahemikuga roboti valimisel tuleks 
arvesse võtta liigutatavat objekti ja haaraja staatiliste ja dünaamiliste jõududega 
robotmanipulaatori laadimise eripära. Esinevad staatilised ja dünaamilised jõud ja ajastus 
mõjutavad roboti töökindlust ja vastupidavust. Need ei tohiks ületada roboti tootja tehnilistes 
dokumentides esitatud lubatud väärtusi. Keeruliste haaramisseadmete puhul võib olla 
asjakohane kasutada ka mõistet „haardmisseade“. 

Haardurite jagunemist sõltuvalt nende ehitusest ja kasutamisest on üksikasjalikult kirjeldatud 
tööstusrobootika erialakirjanduses ja MILAN-koolitussüsteemi vastavates õppetundides. 
Ülejäänud õppetunnis tutvustatakse vaid mõningaid tavalistes tööstuslikes 
robootikarakendustes kasutatavaid haaratseid ning nende olulisi aspekte, mida tuleb arvesse 
võtta haaratside valimisel ja kasutamisel. 
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2.1 Haardekäitumine elektrikatkestuse korral 

Robotiseeritud jaama projekteerimisel tuleks elektri- või suruõhuvarustuse rikke korral 
arvesse võtta haaraja käitumist. Siin ei vaadelda hüdraulilisi haaratseid, mida tänapäeval 
tööstuslikes tootmisrajatistes harva kasutatakse. 

2.2 Mokkadega haaratsid 

Lihtsaimates pneumotoitega mokkadega haarajates põhjustab voolukatkestus kohese 
mokkade kinnitusjõu kadumise ja objekti kukkumise. Mõnes rakenduses on see tingimus 
vastuvõetav, sest see ei tekita kahju. Kõige lihtsamate haardeseadmete puhul põhjustab 
suruõhuvarustuse katkestus ŽďũĞŬƚŝ�ŬƵŬŬƵŵŝƐĞ�ũĂ�ƉĞĂƚƵŵŝƐĞ�ĂǀĂƌŝŝƌĞǎŝŝŵŝƐ͘ 

Juhul kui toitekatkestus toob kaasa mokkade kinnitusjõu kaotuse ja eseme kukkumise, mis 
põhjustaks materiaalseid kaotusi, või kui objekti kukkumine oli muudel põhjustel 
vastuvõetamatu, tuleks kasutada spetsiaalse mehaanilise konstruktsiooniga haaratseid, kus 
toite katkestus ei põhjusta mokkade kinnitusjõu kadu. 

2.3 Vaakumhaardurid 

Iminappadega haardurites on negatiivne rõhk kõige sagedamini tingitud suruõhuga varustava 
kompressori tööst. Ejektori pump on vaakumgeneraator, mida kasutatakse iminappadega 
haardlates tänu oma lihtsusele, väikesele kaalule ja liikuvate osade puudumisele. Õhuvool läbi 
pumba on vajalik vaakumi loomiseks. Suutmatus varustada pumpa suruõhuga põhjustab 
kohese haaramisjõu kadumise. Ejektoriga pumbaga imihaarduri tööskeem on esitatud joonisel 
2.4: 

 

Joonis 2.4 Imihaardur koos ejektoripumbaga 
1- sissepuhkeõhuvool, 2- imetav õhk, 3- õhuvool pumbast, 4-iminapp, 5-haarduv objekt, 6-ejektoripumba 

korpus. 

Kui haaramisjõu kadu suruõhupumba etteandesüsteemi rikke korral ei ole vastuvõetav, tuleb 
pumba etteandesüsteem varustada sobiva mahuga puhverpaakidega. Nende mahutite 
suruõhk jätkab väljavoolupumba varustamist piisava aja jooksul pärast seda, kui 
suruõhusüsteemi kompressor on näiteks elektrikatkestuse tõttu lakanud töötamast. Selle aja 
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ũŽŽŬƐƵů�ƚƵůĞŬƐ�ƌŽďŽƚ�ŽŚƵƚƵůƚ�ƉĞĂƚĂĚĂ�ŚćĚĂŽůƵŬŽƌƌĂ�ƌĞǎŝŝŵŝƐ�ƉćƌĂƐƚ�ƐĞĚĂ͕�ŬƵŝ�ƌŽďŽƚ�ŽŶ�ŽďũĞŬƚŝ�
eelnevalt kindlaksmääratud kohas maha pannud. 

Vaakumhaarduri tõhusaks ja kiireks toimimiseks nõuab imemishaardurite spetsiifilisus seda, 
et kui objekt on ära pandud, mitte ainult selleks, et vaakumi genereerimine välja lülitada, vaid 
ka anda imemiskambrile lühike õhu ülerõhk, et eemaldada objekt kiiremini imemistsoonist. 
Vastasel juhul on vaakumi väljalülitamisel objekt iminapa külge veidi kleepunud. 

2.4 Elektromagnetilised haaratsid 

Elektromagnetilisi haarajaid kasutatakse nii elektromehaanika tööstuses kui ka autotööstuses 
teraslehtede söötmiseks pressile kereosade stantsimiseks. 

Sellistes jaamades pannakse lehtmaterjalid pressi lähedale fikseeritud kohta. Robot on 
varustatud ühest või mitmest elektromagnetist koosneva haarajaga. Elektromagnetite 
pingestamine põhjustab haaraja sulgemise ja teraspleki haaramise, mille robot asetab seejärel 
pressi suhtes õigesse asendisse. Jääkmagnetismi jõudude esinemise tõttu on magnetilisel 
haardeseadmel oma operatsiooni spetsiifilisus, mis seisneb lehtmaterjali n-ö kleepumises 
haaraja külge isegi pärast seda, kui haarduri elektromagnetid on välja lülitatud. Lehtmetall ei 
taha tihti haardurist eralduda, vaatamata elektrivoolu puudumisest haardurisse. Seetõttu on 
elektromagnetiline haardeseade varustatud abi-pneumaatilise ajamiga, mis põhjustab 
„liimitud“ lehtmetalli mehaanilist eraldumist haarduri küljest, kui see objekt ära pannakse. 

3 TÜÜPILISED ÜLESANDED, MIS ON SEOTUD MATERJALI KÄITLEMISEGA ROBOTI POOLT 
3.1 Eseme haaramine etteantud asukohast ja selleviimine teise kindlaksmääratud kohta 

Selline ülesanne esineb sageli. Robot (manipulaator) võtab elemente kindlast kohast masinast, 
enamasti ettesöötjast, kus objektid on paigutatud kindlas järjekorras, ja seejärel suunab neid 
masinasse konkreetses töötlemisasendis. Pärast töötlemist haarab robot töödeldud elemendi 
ja toimetab selle teise kindlaksmääratud kohta (nt kaubaalusele või söötjale). Kui pärast 
töötlemist on töödeldaval detailil erinev kuju kui enne mehaanilist töötlemist, siis on robot 
varustatud kahe eraldi haarduriga, millest üks on mõeldud masinasse viidava objekti 
haaramiseks ja teine töödeldava detaili haaramiseks pärast töötlemist. 

Mõnes rakenduses, nt masina teatava mahutavuse või ruumi puudumise tõttu masinas, ei ole 
võimalik robotkäel kasutada kahte haarajat. Siis võib olla vaja kasutada kahte robotit masina 
teenindamiseks, millest üks on söötmisrobot ja teine vastuvõttev robot. 

3.2 Objekti haaramine kindlast asukohast, selle teisaldamine ja ärapanemine 

Selle ülesande puhul võtab robot objekti ettemääratud kohast ja asetab selle konteinerisse 
juhuslikus asendis. See ülesanne tekib näiteks masinate, nt plastist survevalu- või 
survepressimise masinate käitamisel. Robot haarab esemeid kindlast kohast. Haaratavatel 
elementidel on sama asukoht ja ruumiline orientatsioon. 

3.3 Kauba vastuvõtmine konteinerist 
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See ülesanne on väga levinud robotjaamade projekteerimisel. Roboti poolt haaratavad ja 
teisaldatavad objektid asuvad konteineris juhuslikes positsioonides. Sellistel juhtudel 
lahendatakse üleandmise ülesanne ühel järgmistest viisidest: 

A) Söötja (nt vibreeriv) ja suunamisseadme kasutamine. 

Söötja (nt vibrosöötja) suunab objekte joondamisseadmega, kus need on näiteks 
gravitatsiooniliselt orienteeritud ja kindlasse asendisse paigutatud. Need objektid haaratakse 
etteantud kohast robotkäe otsas asuva haaraja poolt. Seda meetodit kasutatakse väikeste 
metalli- või plastesemete haaramiseks ja teisaldamiseks, mille puhul vibreerivas söötjas 
loksutamine ja üksteise vastu hõõrumine ei ole objektidele kahjulik. Seda meetodit ei saa 
kasutada õrnade ja haprate objektide puhul. 

B) masinnägemissüsteemi rakendamine 3D-kaamera ja kuueteljelise haarajaga robotiga. 

Süsteemi kaamera on fikseeritud ja suunatud konteineris juhuslikes asendites paiknevatele 
objektidele. Enne eseme väljavõtmist konteinerist analüüsitakse kaamerapilti ja selle põhjal 
on määratakse parimas asukohas olev (tüüp)objekt. Robotkontroller saab teavet 
nägemissüsteemist robotisse ning selle põhjal määratakse kindlaks vajalik objekti haaraja 
ruumiline orientatsioon ja asukoht. 

Kirjeldatud ülesannet, mida nimetatakse “juhuslik Bin Picking„, illustreerib hästi Youtube 
video: 

x Nutikas automatiseeritud bin haaramine Pickit 3D 
https://www.youtube.com/watch?v=mySU2teAtmA 

Infotöötluse kiirus kaasaegsetes kujutiste analüüsisüsteemides ja roboti käe kiirus on nii 
suured, et punktis B kirjeldatud meetodit saab kasutada ka liikuvate elementide, näiteks 
konveierilindilt haaramise korral. Seda ülesannet on kirjeldatud punktis 3.4. 

3.4 Ühe objekti haaramine liikuvast söötjast. 

Objekte liigutab lintkonveier või õhuliini konveier, mis liigub pidevalt. Roboti ülesanne on 
haarata objekt konveierilt, seejärel liigutada ja jätta see kindlasse kohta ja asendisse. 

Liikuvast vedajast kauba kättesaamise ülesanne on keerulisem kui kindlaksmääratud 
statsionaarsest asukohast haaramine. Robotil peaks olema teave söötja kiiruse kohta, nii et 
haaramise ajal oleks haaraja kiirus võrdne objekti kiirusega konveieril. 

Teavet objekti kiiruse kohta saab robot kasutatavast kiiruseandurist või kasutatavast 
nägemissüsteemist. 

Selle ülesande rakendamist illustreerivad Youtubes olevad videod, mis näitavad DELTA roboti 
tõhusat toimimist šokolaadi või küpsiste haaramisel liikuvalt konveierilindilt ja asetades need 
kastidesse. DELTA tüüpi robot on näidatud joonisel 3.1: 

https://www.youtube.com/watch?v=mySU2teAtmA
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Joonis 3.1 Delta robot 
1- kuulliigendid, 2-kombineeritud robotkäsi, 3-ajamiga mootor, 4- passiivne käsi, 5- mobiilne platvorm, 6-

iminapp (gripperi toiteallikas on ära jäetud), 7-baas. 

Delta robotid on väga kiired seadmed. Nende robotite elemendid, nagu passiivsed lülid, 
pöörlevad lülid ja mobiilne platvorm, on valmistatud sobiva kujuga süsinikkiust, mis on 
vastupidav ja väga kerge materjal. See võimaldab oluliselt vähendada dünaamilisi jõude, mis 
tekivad robotkäe liikumisel, kus on tegemist manipulaatori elementide vahelduva kiirenduse 
ja aeglustusega. 

DELTA-tüüpi roboti puhul tuleneb selle liikuva platvormi 5 nihkumine, millele haardeseade on 
kinnitatud (nt vaakumiminapp), kolme identse kinemaatilise ahela liikumise kombinatsioonist. 
Igaüks neist koosneb pöörlevast lülist 2, mida juhib alusele 7 paigaldatud elektrimootor 3. 
Passiivsed lülid 4 on ühendatud kuulliigenditega 1, mis moodustavad kolm rööpkülikut, mis 
asuvad mobiilse platvormi 5 kolmel küljel. Samal ajal on pöörlevate lülide 2 otsad ühendatud 
kuulliigenditega, mille rööpkülikud on moodustatud passiivsetest lülidest 4. 

 

3.5 Kaubaalustele paigaldamine ja kaubaalustelt eemaldamine 

Mis on kaubaalused? Kaubaaluste koostamine tähendab kaubaalustele esemete virnastamist 
konkreetsel viisil. Kaubaaluste robotite kasutamine on muutumas üha tavalisemaks. 
Tööstuslike robotite kasutamine on õigustatud tegevuste korratavuse ning teisaldatavate 
elementide suure kaalu ja kuju tõttu. Inimtöö asendamine robotitega on täiesti asjakohane ja 
õigustatud. Kaubaaluste mõõtmed on standarditud, mis on aidanud ühtlustada nende 
käitlemiseks, transportimiseks ja ladustamiseks kasutatavate seadmete mõõtmeid. Euroopas 
kasutatakse kõige sagedamini (vastavalt standardile joonis 3.2) puitaluseid, mis on ISO 445 
standardi kohaselt märgistatud EPALi või EUR 1 suuruse tähisega ja mille mõõtmed on 
1200x800x144 mm. Need kaubaalused võimaldavad kahveltõstukite ja mehitamata AGVde 
kahvleid sisestada neljalt küljelt, mis võimaldab nende aluste lihtsat ja tõhusat käsitsemist 
ladustamisel ja transportimisel. 
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Joonis 3.2 Puust kaubaalus EPAL süsteem 1 

Kaubaaluste paigaldusjaamu, sealhulgas tsemendikottide kaubaaluseid, saab vaadata liikumas 
järgmistel videotel: 

x Automate 2017 – Erinevad tööstuslikud robotite liigid – Chicago Illinois 
https://www.youtube.com/watch?v=VsHbFTHKpBk 

x ABB robootika – karbid kaubaalusel 
https://www.youtube.com/watch?v=7U1-X5ogsKA 

x JMP ENGINEERING – robotiga palletiseerimine, kus robot on relssidel 
https://www.youtube.com/watch?v=xHIVahKQ2ME 

x Multifunktsionaalse haarajaga robotpalletiseerija 
https://www.youtube.com/watch?v=9_JIqAUNFgc 

x Robot Reimagined logistikas 
https://www.youtube.com/watch?v=5iV_hB08Uns 

x Boston Dynamics uued kaubalao robotid 
https://www.youtube.com/watch?v=8dyJNk5rMrA 

Pange tähele, et kaubaaluste robotkäe kinemaatiline süsteem on väga sageli kavandatud ja 
liigendatud nii, et moodustub rööpkülik. See tagab objekti (kott, kaubaalus, karp jne) liikumise 
ajal haarduri loomuliku, muutumatu nurkasendi. 

https://www.youtube.com/watch?v=VsHbFTHKpBk
https://www.youtube.com/watch?v=7U1-X5ogsKA
https://www.youtube.com/watch?v=xHIVahKQ2ME
https://www.youtube.com/watch?v=9_JIqAUNFgc
https://www.youtube.com/watch?v=5iV_hB08Uns
https://www.youtube.com/watch?v=8dyJNk5rMrA
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Joonis 3.3 Robot kaubaalustele paigaldamiseks. (Allikas FANUC). 

ÜLESANDED 
Selles tunnis saavad õpilased ainult lihtsaid küsimusi, mida arutada rühmas ja mis vajab 
mõningast suhtlemist õppejõuga. 

ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 
 
Palun märkige asjakohased laused: 
 

1. Materjali käitlemine tööstusliku roboti abil tähendab: 

a. protsessi tööstusliku roboti abil, mille eesmärk on parandada materjali 
tugevusomadusi, 

b. kontrolli roboti abil, mille eesmärk on hinnata tootmises kasutatud 
materjali, 

c. materjali kontrollimist enne kliendile saatmist;  

d. materjalide kogumist ühest kohast, nende transportimist lühikese vahemaa 
tagaha ja seejärel nende viimist teise kohta. 

2. Iminapaga haaratsiga objekti haaramisel: 

a. see on vajalik vaakumi tekitamiseks, näiteks ejektoripumba abil, 

b. vaakumit ei ole vaja, 
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c. suruõhuvõrgu rike võib põhjustada ejektori pumba töö lakkamise, vaakumi 
kadumise ja imemishaarduri haarava jõu kadumise ning sellest tulenevalt 
haaratud objekti kukkumise ja roboti töö peatumise. 

3. Robotiga liikuvalt konveierilindilt juhuslikult asetsevate objektide haaramine: 

a. nõuab tõhusa 3D-nägemissüsteemi kasutamist, mis tunneb ära detailide 
asendi ja suunda ning konveierilindi liikumiskiiruse; 

b. selleks on vaja ainult kiiret kuueteljelist robotit, 

c. alati on vaja peatada konveierilindi liikumine, kui robot haarab detaili, 

4. Kaubaaluste paigaldamine ja kaubaaluste eemaldamine robotiga: 

a. need on alati alternatiiviks käsitsi laadimisele ja ümberlaadimisele, eriti 
töötajate puudumise korral; 

b. need võimaldavad neid töid teha palju kiiremini kui töötajad käsitsi ja 
seetõttu on see alati majanduslikult põhjendatud lahendus; 

c. leevendada inimeste töötingimusi, mis on eriti ohtlikud tervisele, mis võib 
põhjustada selgroovigastusi, püsivat ja rasket vigastust ja puuet; 
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KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 
Küsimus  Vastus(ed) 

1 d 

2 a, c 

3 a 

4 a, c 
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ÕPPETUNNI SISSEJUHATUS 
Industry 4.0 on tänapäeval väga populaarne teema, kuna sellel on tootmisele suur mõju. 
Sajandite jooksul on toodete tootmise ja teenuste osutamise tingimused ja meetodid 
muutunud. Nende muutuste otsene põhjus oli ja on endiselt tehnoloogiline areng. See areng 
on viinud töökeskkonna loomiseni, kus füüsiline ja virtuaalne maailm ühinevad. Inimesed, 
masinad, objektid ja süsteemid on ühendatud IKT ja Interneti kaudu, nad suhtlevad 
dünaamiliselt reaalajas, korraldades ja optimeerides protsesse. Tehase kõik komponendid 
alates tarnimisest kuni transpordini on ühendatud nutikate tootmissüsteemide osadena. Tänu 
sellele ja ressursside optimaalsele kasutamisele suudab tööstustootmine paindlikult 
rahuldada kliendi individuaalseid vajadusi. 

Selles õppetunnis määratletakse Industry 4.0 põhimõisted, kirjeldatakse tootmiskeskkonna 
muutumist, tuuakse välja peamised tootmisprotsessis kasutatavad tehnoloogiad ja 
põhimõtted, mis toetavad Industry 4.0 stsenaariume rakendavaid ettevõtteid. Industry 4.0 
tehnoloogiate kasutamine võib tootjatele tuua palju eeliseid, kuid eeldab sellega seotud 
probleemide ja raskuste mõistmist. Selles õppetunnis esitatakse mõned neist. 

ÕPPETUNNI EESMÄRGID 
Pärast selle mooduli läbimist on õpilased võimelised 

• mõistma Industry 4.0 põhiideed, 

• tuvastama ja võrdlema tööstusrevolutsiooni juuri, 

• määrama Industry 4.0 põhiprintsiipe, 

• hindama Industry 4.0 kasulikkust ja probleeme. 

LÜHENDID 
3DP 3D-printimine 

AM Kihtlisandustootmine 

AR Liitreaalsus 

ICT Teabe- ja sidetehnoloogia 

IIoT Tööstuslik asjade internet 

 

 

 
 

1 MIS ON INDUSTRY 4.0? 
Industry 4.0 on termin, mis tähistab masinate ja protsesside teabe- ja sidetehnoloogiaga 
programmeeritavat võrgustamist tööstuses. See ühendab tootmise, teabetehnoloogia ja 
Interneti. See termin tähistab toote elutsükli kogu väärtusahela korraldamise ja haldamise uut 
etappi. Toote elutsükkel on suunatud klientide kasvavale kohandamissoovile ja hõlmab kõike 
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alates algkontseptsioonist kuni tellimiseni, arendamiseni, valmistamiseni, lõpptarbijale 
tarnimiseni ja materjalide taaskasutamiseni koos kõigi sellega seotud teenustega. 

Tootmise tõhusust parandavad mitte ainult uus tehnoloogia ja tööriistad. See on kogu 
ettevõtte toimimise ja kasvu revolutsioon. Selles keskendutakse autonoomsele 
teabevahetusele, toimingute käivitamisele ja sõltumatule juhtimisele. Industry 4.0 
põhitehnoloogia ei ole arvuti, vaid pigem Internet. Tootjad pigem suhtlevad arvutitega, mitte 
ei kasuta neid. Andmetest, tehisintellektist, masinatest ja sidest koosnev süsteem pole lihtsalt 
automatiseeritud, vaid intelligentne (programmeeritav). Masin oskab andmeid koguda, neid 
analüüsida ja langetada selle analüüsi põhjal otsuseid. See võib töötada iseseisvalt ja pakkuda 
tööstusele iseoptimeerimist, isetunnetust ja isekohandumist. 

Industry 4.0 põhiomadused on järgmised: 

x tootmisprotsesside automatiseerimine tänu üleminekule käsitsi töötamiselt robootikale, 

x transpordi- ja logistikasüsteeme täiustavate mehitamata sõidukite kasutamine, 

x tootmistehnoloogiate kasutamine, mis suurendavad valmistatud toodete keerukust ja 
täpsust, 

x omavahel suhtlevad masinad, mis suudavad toimida iseseisvalt. 

Seda kontseptsiooni võib nimetada ka „nutikaks tehaseks“ (USA) või Industrie 4.0-ks 
(Saksamaa valitsuse kõrgtehnoloogia strateegias esitatud projektist, mis edendas tootmise 
arvutistamist). Termini Industrie 4.0 võttis esimest korda avalikult kasutusele 2011. aastal 
erinevate valdkondade (näiteks äri, poliitika ja akadeemiliste ringkondade) esindajate rühm 
Saksamaa töötleva tööstuse konkurentsivõime suurendamise algatuse raames. Saksamaa 
föderaalvalitsus võttis selle idee vastu oma 2020. aasta kõrgtehnoloogia strateegias. Aastate 
jooksul on esitatud palju Industry 4.0 määratlusi. Alljärgnevalt on esitatud mõned neist. 

Industry 4.0 kasutab töötleva tööstuse arengu hoogustamiseks sidetehnoloogiat ja 
uuenduslikke leiutisi (Kagermann, Wahlster & Johannes, 2013). 

Industry 4.0 on kogu väärtusahela ulatuses ümbritsetud tohutu arenenud tehnoloogiate 
võrguga. Teenindus, automaatika, tehisintellektiga robootika, asjade Internet ja 
kihtlisandustootmine toovad kaasa tootmisprotsesside täiesti uue ajastu. Piirid reaalse 
maailma ja virtuaalse reaalsuse vahel muutuvad ähmasemaks ja tekitavad nähtuse, mida 
nimetatakse küberfüüsikalisteks tootmissüsteemideks (Cyber-Physical Production Systems, 
CPPS) (Schumacher, Erol & Sihn, 2016). 

Industry 4.0 kasutab tööstuse taseme tõstmiseks ja ülemaailmsete katsumuste ületamiseks 
täies mahus arenevaid tehnoloogiaid ning masinate ja tööriistade kiiret arengut. Industry 4.0 
põhikontseptsioon on kasutada arenenud teabetehnoloogiat IoT-teenuste juurutamiseks. 

Inseneriteadmiste kaasamisega võib tootmine kulgeda minimaalse seisuajaga kiiremini ja 
sujuvamalt. Seetõttu võib valmistatud toode olla kvaliteetsem, tootmissüsteemid on 
tõhusamad, hõlpsamini hooldatavad ja hoiavad kokku kulusid (Wang et al., 2016). 

Sõltumata kasutatavast määratlusest tõstis enamik autoritest esile Industry 4.0 kui nähtuse, 
mis põhineb küberfüüsikaliste süsteemide (CPS), asjade Interneti (IoT) ja tööstusliku 
Internetiga seotud võtmeteemadel. 
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1.1 Industry 4.0 üheksa sammast ja nende seotus tööstustegevusega 

Neljanda revolutsiooniga seotud tööstuse digitaliseerimine põhineb üheksal võtmerolli 
mängival arenenud tehnoloogial. Neid tehnoloogiaid kasutatakse tootmisprotsesside kõigi 
valdkondade täiustamiseks. Sõltumata sellest, kas töötate töötlevas tööstuses või mitte, on 
hädavajalik nende sammastega tutvuda, kuna eeldatavasti on neil laialdane mõju kõigile 
tööstusharudele ja ühiskonnale tervikuna. 

 
Joonis 1.  Kontsepti Industry 4.0 põhisambad 

 

1.1.1 Suurandmed ja nende analüüs 

Andmete kogumine ja analüüs on kõigi sammaste ühisteema. Kuna teave on jõud, võimaldab 
see meil muuta andmed teabeks. Andmed pärinevad paljudest erinevatest allikatest: masina 
käitusandmed juhtsüsteemidest, toote- ja protsessikvaliteedi andmed, personali käsitsi 
toimingute andmed, teave tootmis- ja käituskulude kohta, rikete tuvastamise ja muud 
süsteemi jälgimise andmed, klienditeave toote kasutamise kohta ja tagasiside. Varem 
salvestatud andmete andmeanalüüsi kasutatakse selleks, et saada teavet tööstuse 
varasemates erinevates tootmisprotsessides esinenud ohtude kohta ning prognoosida ka uute 
probleemide ilmnemist ning leida erinevaid lahendusi nende ja nende esinemise kordumise 
vältimiseks tööstuses. 

1.1.2 Autonoomsed robotid 

Autonoomsed robotid suudavad etteantud ülesande täita etteantud aja jooksul täpselt ja 
arukalt ning keskenduda ka turvalisusele, paindlikkusele, mitmekülgsusele ja koostööle. 
Robotite tüüpilised rakendused hõlmavad keevitamist, värvimist, koostamist, lahutamist, 
noppimist ja asetamist trükkplaatide valmistamisel, pakendamist ja sildistamist, paigutamist 
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kaubaalustele, toodete ülevaatust ja testimist. Need täidavad ülesandeid suure 
vastupidavuse, kiiruse ja täpsusega. Need teevad rutiinseid töid ja otsustavad mida teha 
erandlikes olukordades. Mõned neist (Cobotid) on ette nähtud inimese ja roboti vahel vahetu 
koostöö tagamiseks ühises tööruumis või inimeste ja robotite läheduses. Tootmisrobotid 
arenevad veelgi suurema kasulikkuse tagamise suunas, muutuvad autonoomsemaks, 
paindlikumaks ja koostöövalmimaks. Need robotid on odavamad ja nende võimaluste ulatus 
on suurem kui praegu tootmises kasutatavatel robotitel. Autonoomsete robotite kasutamise 
peamised eelised seisnevad rutiinsete toimingute suuremas kiiruses ja täpsuses, inimestega 
koostööst tingitud suuremas tõhususes, töötajate vigastusohu vähenemises ohtlikes 
keskkondades ja töö järjepidevuses, sest robotid ei pea oma tähelepanu jagama mitme asja 
vahel. 

 
Joonis 2.  Robot, mis aitab transportida 

1.1.3 Simulatsioon 

Simulatsioon on olukorra, protsessi või keskkonna jäljendamise viis. Rakendatakse läbi 
reaalajaandmete kasutamise füüsilise maailma peegeldamiseks virtuaalmudelis, mis võib 
hõlmata masinaid, tooteid ja inimesi. Tänu simulatsioonidele saavad operaatorid enne 
üleminekut füüsilisse maailma testida ja optimeerida masina seadeid virtuaalses maailmas 
masina seadistamiseks kuluva aja vähendamise ja kvaliteedi parandamise kaudu. 

1.1.4 Süsteemi integreerimine 

Süsteemi integreerimine, mis võimaldab erinevaid arvutisüsteeme omavahel ühendada, 
võimaldades tegelikku sidet ja andmete edastamist süsteemide vahel tarkvarana ning 
toimimist kooskõlastatud tervikuna. See sobib ideaalselt kõigile tootmisettevõtetele, kuna 
tehase kõik masinaid saab kogu tootmisliini ulatuses kokku siduda, tagades kogu töö sujuvuse 
ja tõhususe. 

1.1.5 Tööstuslik asjade internet (IoT) 

Tööstuslik asjade internet tähendab kõigi üksuste ühendamist võrku, et need saaksid andmeid 
saata, vastu võtta ja töödelda. See on võimalik Interneti kaudu omavahel ühendatud nutikate 
tootmisseadmete tõttu. See toob kaasa tootmisaja vähenemise, aitab kaasa riskijuhtimisel ja 
säästab tootjatele väärtuslikke ressursse, näiteks aega ja raha. 

1.1.6 Küberturvalisus 

Industry 4.0 toetab põhimõtteliselt enneolematut tööstusseadmete integreerimist. Ehkki 
asjade Interneti ja pilvandmetöötluse kasutamine äris võib anda mitmeid eeliseid, tuleb neid 
kõiki turvata. Üha enam ühendatud ja automatiseeritud tööstusseadmed ning laia ulatusega 
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võrgud on rünnaku korral haavatavamad. Sama tehnoloogia, mis võimaldab ettevõttes 
andmeid jagada ja uurida, võimaldab juurdepääsu andmetele väljastpoolt nende andmete 
varastamiseks või rikkumiseks. Kõik tootjad tahavad kaitsta oma kõige väärtuslikumaid 
andmeid, sealhulgas intellektuaalomandit, andmeid klientide ja nende toodete kohta, kuid 
paljudel neist puuduvad kogemused ja oskused IIoT probleemidega tegelemiseks. Turvalisus 
on IoT taristu juurutamisel organisatsioonides oluline otsustustegur. 

1.1.7 Pilveteenus 

Pilveteenus on kaugserverite võrk andmete salvestamiseks, haldamiseks ja töötlemiseks. See 
võib olla väga kasulik ettevõtetele, mis vajavad laiendatud kohtadevahelist ja ettevõtte piire 
ületavat andmevahetust ning andmete kättesaadavuse ja terviklikkuse parandamist. 
Pilveteenuseid pakkuvad ettevõtted hõlbustavad kasutajate tegevust, aidates neil faile ja 
rakendusi kaugserverites salvestada ning seejärel Interneti kaudu kõigile andmetele juurde 
pääseda. See tähendab, et kasutaja saab ressurssidele juurde pääseda paindlikult ja töötada 
kaugelt oma äranägemise järgi. See võimalus on oluline peamiselt kogu tootmisprotsessi 
käigus genereeritud andmete salvestamiseks, arvestades sellega, et masinad ja andurid 
toodavad rohkem andmeid kui inimene ja need andmed on alati ühendatud. Samamoodi 
vähendab pilveandmetöötlus investeeringuid tehnoloogilistesse ressurssidesse, võimaldades 
tellida salvestusruumi ja töötlusvõimsust vajaduse järgi, mis tagab paindlikkuse, kiiruse ja 
kohanemise. Samuti soodustab see klientide ja tarnijate koostööd. Eelkõige saab klient 
osaleda tootmisprotsessi kõigis etappides, mis suurendab tema rahulolu. 

1.1.8 Kihtlisandustootmine (AM) 

Kihtlisandustootmine, mida nimetatakse ka 3D-printimiseks, on füüsilise objekti loomise 
meetod digitaalsest kujutisest, mis võimaldab ehitada kergemaid, tugevamaid osi ja süsteeme 
ning mängida olulist rolli sellistes võtmetähtsusega valdkondades nagu projekteerimine, 
prototüüpide valmistamine ja väikepartiide tootmine. Tootmisahel on protsess, mille käigus 
tooraine muundatakse kaubaks. Olemasolevate ressursside muundamine kaubaks hõlmab 
mitmeid etappe, näiteks projekteerimine, planeerimine, tootmine ja müük. Viimasel ajal näib 
tootmisahela protseduur olevat muutunud, kuna kihtlisandustootmise tehnoloogia või 3D-
printimine (3DP) on muutnud selle etappe. Kohandatud keerulise kujuga tooteid saab 
projekteerida ja printida kihi lisamise tehnoloogiaga. Seega saab turul pakkuda tooteid nii, et 
ettevõtetel ei ole vaja teha suuri kulutusi kaupade ladustamisele või tootmisele. 

 

1.1.9 Liitreaalsus (AR) 

Liitreaalsuses kuvatakse digitaalsisu reaalses maailmas seadme, näiteks mobiiltelefoni või 
spetsiaalsete prillide kaudu. Liitreaalsus ja virtuaalreaalsus, s.o tehnoloogiad, mis ühendavad 
arvutite kaudu reaalmaailma ja digitaalmaailma, rikastavad nii kasutajate kui ka tarbijate 
visuaalelamust, pakkudes süüvivaid kogemusi. Tööstuses saab AR-i kasutada projekteerimisel, 
tootmisel, koostetoimingutel ja koolitustel võrguühendusega juhissüsteemidena 
operaatoritele, juhiste visualiseerimisel, inimese ja roboti koostöö arendamisel, autode 
tootmise juhtumipõhisel analüüsil. AR-süsteemi põhikomponendid on 
visualiseerimistehnoloogia, kaamera, jälgimissüsteem ja kasutajaliides. 
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https://www.youtube.com/watch?v=cfdBgJdFC6Q 

 

 

2 TÖÖSTUSREVOLUTSIOONIDE (1.–4.) ARENG 

 
Joonis 3.  Neli tööstusrevolutsiooni (allikas: transportgeography.org) 

 

2.1 Esimene tööstusrevolutsioon 

Esimene tööstusrevolutsioon, mis toimus umbes aastatel 1760–1840, oli üleminek 
käsitööjõult aurumasinatele. Esimest korda sai mõne looma- või inimtöö asendada 
mehaanilise tööga. Tänu aurumasinate leiutamisele tõi vee- ja aurujõu ning mitmete muude 
masinate kasutamine kaasa ühiskonna tööstusliku ümberkujunemise, sealhulgas auruvedurid 
ja tootmise mehhaniseerimine. Suurimad muutused tulid tööstustesse mehhaniseerimisena. 
Mehhaniseerimine oli põhjus, miks põllumajandust hakkas ühiskondliku majanduse selgroona 
asendama tööstus. Tekkisid uued tootmisvormid ja loodi mitmesuguste funktsioonidega 
spetsialiseeritud tööstuslinnad (teras, tekstiil, tööriistad jne). Need linnad paiknesid enamasti 

https://www.youtube.com/watch?v=cfdBgJdFC6Q
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selliste energiaallikate lähedal nagu söemaardlad ja kosed või piirkondliku transpordivõrguga 
hästi ühendatud kohtades. Mehhaniseerimine võimaldas esimestel tööstusriikidel kiirendada 
oma arengut, mis suurendas lõhet tööstusriikide ja tööstuseta riikide vahel. 

2.2 Teine tööstusrevolutsioon 

Teine tööstusrevolutsioon algas 19. sajandi lõpus ja jätkus 20. sajandi alguses. Selle peamised 
tõukejõud olid elekter ja konveieri kasutuselevõtt autotööstuses Henry Fordi poolt 1913. 
aastal. Tööstussektori toodang kasvas hüppeliselt, kuna iga töötaja keskendus ainult ühele 
tööüksusele. Konveieriliinid võimaldasid rakendada masstootmise põhimõtteid, mille kohaselt 
suurendati toodangut töö, tööülesannete, protsesside ja masinate parema 
koordineerimisega. Elektrifitseerimine mängis olulist rolli ka kaasaegsete 
kaugsidesüsteemide, nagu telegraaf, raadio, telefon ja hiljem ka teler, esiletõusul. 
Kaugtranspordi massvormide, näiteks raudtee ja aurulaeva, areng võimaldas veelgi laiendada 
töötleva tööstuse toodangu jõudmist turule. 

2.3 Kolmas tööstusrevolutsioon 

Kolmas tööstusrevolutsioon algas 1960. aastatel ja seda mõjutas märkimisväärselt 
pooljuhtide, personaalarvutite (1970. ja 1980. aastad), arvutivõrkude (WLAN, LAN, MAN ...) 
areng ja ilmselgelt Interneti sünd. Seda soodustas mitme tootmisprotsessi pidev 
automatiseerimine, kus kasutati masinaid, mis suutsid suhteliselt täpselt ja minimaalse 
järelevalvega korrata etteantud parameetritega ülesannete jada. Samuti tugines see 
infotehnoloogiate arengule, alguses seoses digitaalse arvutiga, mis 20. sajandi lõpuks sulandus 
infotehnoloogiatega. Tootmise automatiseerimisel kasutati elektroonikat ja infotehnoloogiat. 
Arvutite areng viis masinprogrammeerimiseni, mis avas uksed progressiivsele 
automatiseerimisele. Uute tehnoloogiate kaudu avas kolmas tööstusrevolutsioon uksed 
kosmoseekspeditsioonidele, teadustööle ja biotehnoloogiale. 

2.4 Neljas tööstusrevolutsioon 

Neljas tööstusrevolutsioon, mida nimetatakse ka Industry 4.0, on võrkude ajastu. Industry 4.0 
viib viimaste aastakümnete digitaalse tehnoloogia rõhuasetuse täiesti uuele tasemele, 
ühendades asjade interneti (IoT) kaudu omavahel reaalaja andmed ja küberfüüsikalised 
süsteemid. Industry 4.0 pakub mitmekülgset, seostatud ja terviklikku lähenemist tootmisele. 
See ühendab füüsilise digitaalsega ning võimaldab paremat koostööd ja juurdepääsu 
osakondadele, partneritele, müüjatele, toodetele ja inimestele. Industry 4.0 annab ettevõtte 
omanikele võimaluse paremini juhtida ja mõista oma tegevuse kõiki aspekte ning võimaldab 
neil kasutada hetkeandmeid tootlikkuse suurendamiseks, protsesside parendamiseks ja kasvu 
edendamiseks. 

3 INDUSTRY 4.0 PÕHIMÕTTED 
Kontseptsioonis Industry 4.0 on kuus ehitusprintsiipi. Need printsiibid aitavad ettevõtteid 
Industry 4.0 stsenaariumide tuvastamisel ja rakendamisel.  

1. Koostalitlusvõime: objektid, masinad ja inimesed sidestuvad asjade Interneti ja inimeste 
Interneti vahendusel. See on kõige olulisem printsiip, mis muudab tehase tõeliselt 
nutikaks. See võimalus ühendada ettevõttes kõik, kõikjal ja kõigiga on hädavajalik, et 
kasutada andmetest saadud teavet tõhususe suurendamiseks ja protsesside 
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parendamiseks. Uue tehnoloogia juurutamisest ja kasutuselevõtust on vähe kasu, kui 
toode või süsteem ei saa vahetada kontekstipõhist teavet teiste toodete ja süsteemidega. 
Samuti piirdub siis masinate ja inimeste vastasmõju lihtsate ja etteantud juhtumitega, 
millel koostalitlusvõime puudub. 

2. Virtualiseerimine: võime luua operatsioonide virtuaalne vaade või toimingute virtuaalsed 
koopiad, et näha, kuidas uued seadmed või protsessid toiminguid mõjutavad. Digitaalseid 
kaksikuid ehk 3D-mudeleid kasutatakse masina jõudluse optimeerimiseks, võimaldades 
käivitada stsenaariume „mis juhtuks, kui“, ja katsetada uute seadmete mõju. Need võivad 
toimida ka füüsiliste objektide kaaslastena, et operaatorid saaksid vaadata masina reaalset 
olekut, analüüsida jõudlust, katsetada lahendusi ja tuvastada võimalikke probleeme enne 
nende tekkimist. See võib aidata pikendada ettevõtte füüsilise vara eluiga, avastada töös 
ebatõhususi, vähendada hoolduskulusid ja paremini mõista oma seadmeid. 

3. Detsentraliseerimine: küberfüüsikaliste süsteemide võime langetada ise otsuseid ja täita 
oma ülesandeid võimalikult autonoomselt. See annab ruumi kohandatud toodete 
valmistamisele ja probleemide lahendamisele. See loob tootmiseks ka paindlikuma 
keskkonna. Ebaõnnestumise või vastuoluliste eesmärkide korral delegeeritakse probleem 
kõrgemale tasandile. Kuid isegi selliste juurutatud tehnoloogiate korral on hädavajalik 
kogu protsessi kvaliteedi tagamine. 

4. Reaalajavõimekus: nutikas tehas peab suutma koguda reaalajaandmeid, neid salvestada 
või analüüsida ning langetada otsuseid uute leidude alusel. See ei piirdu ainult turu-
uuringutega, vaid ka siseprotsessidega, nt tootmisliini masina riketega. Nutikad objektid 
peavad suutma tuvastada defekte ja delegeerima ülesanded teistele töötavatele 
masinatele. See aitab suuresti kaasa ka tootmise paindlikkusele ja optimeerimisele. 

5. Teenusekesksus: tootmine peab olema suunatud kliendile. Inimesed ja nutikad 
objektid/seadmed peavad olema võimelised teenuste Interneti kaudu tõhusalt 
ühenduma, et luua tooteid kliendi spetsifikatsioonide alusel. Siin muutub teenuste 
Internet oluliseks. 

6. Modulaarsus: dünaamilisel turul on oluline nutika tehase suutlikkus kohaneda uue turuga. 
Tavapärasel juhul kulub keskmisel ettevõttel tõenäoliselt nädal, et uurida turgu ja 
sellekohaselt muuta oma tootmist. Teiselt poolt peavad nutikad tehased suutma kiiresti ja 
sujuvalt kohaneda hooajaliste muutuste ja turusuundumustega. 

4 INDUSTRY 4.0 VÄLJAKUTSED JA MÕJU 
4.1 Industry 4.0 eelised 

Industry 4.0 eeliste hulka kuulub suurem tootlikkus ja tõhusus, suurem paindlikkus ja 
reageerimiskiirus ning suurem kasumlikkus. Industry 4.0 parandab ka kliendikogemust. 
Kontseptsiooni Industry 4.0 raames on tootlikkuse kasv tingitud paremast ajutööst ja 
otsustusprotsessist. Tootmine on mahukam ja kiirem tänu ressursside kuluhoidlikumale ja 
tõhusamale jaotamisele. Kontseptsiooniga Industry 4.0 seotud tehnoloogiate tulemusel 
muutuvad tootmisliini mitmed piirkonnad tõhusamaks. Mõned neist tõhusustest tulenevad 
masinate lühematest seisakutest ning võimalusest valmistada rohkem tooteid ja muuta 
valmistamine kiiremaks. Nutikas tehases on lihtsam tootmist suurendada või vähendada. 



Kõrgtehnoloogilise tootmise kutseõppe ja professionaalse 
koolituse multifunktsionaalne uuenduslik tugivõrgustik 
Projekt nr 2018-1-PL01-KA202-050812    
 

 

 
- 13 - 

Samuti on lihtsam tuua tootmisliinile uusi tooteid ning luua võimalusi ühekordseks 
tootmiseks, erinevate toodete tootmiseks ja muuks. Masinate vahel ning inimese ja masina 
vahel toimuv suhtlus võimaldab kohandusi ja väikepartiisid. Võimalik on paindlik 
tootmisprotsess, kus samal tootmisliinil saab erinevate tööriistade ja vormidega toota 
erinevaid tooteid. Näiteks võimaldavad dünaamiliselt vahetatavate tööriistadega 
programmeeritavad robotid kiirelt ja sujuvalt, ilma tootmise tõhususes järeleandmisi 
tegemata, lülituda ümber erinevate toodetavate mudelite vahel. Kontseptsiooni Tööstus 4.0 
raames pakutav reageerimisvõime ja teabe ulatuslik kättesaadavus tähendab, et tootjad 
saavad pakkuda klientidele paremat teenust. Mõnel juhul võivad olla võimalikud toimingute 
iseteenindusvaated. Üksikasjalikud kontekstiandmed võivad olla klientide ja tootja vaheliste 
probleemide kiire lahendamise alus. 

Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas neljas tööstusrevolutsioon muudab tootlikkust ja 
suurendab toodangut, vaadake lehte https://www.youtube.com/watch?v=AyWtIwwEgS0.  

4.2 Industry 4.0 väljakutsed 

Industry 4.0 rakendamisel võivad tekkida suured probleemid, mistõttu on oluline tunda neist 
peamisi. 

Kohanemine വ ettevõtted ja nende tööstusprotsessid peavad kohanema kiirete muutustega, 
kui nad ei taha maha jääda oma sektori arengust ja konkurentidest. Kontseptsioonil Industry 
4.0 on püsiv mõju olemasolevatele ärimudelitele ja see loob ka uusi digitaalseid ja mõnikord 
kvalitatiivselt erinevaid ärimudeleid. Selle trendi keskmes on suurem kasu kliendile läbi 
väärtuslahenduste (toodete asemel) suurema vahemiku ning klientide ja partnerite 
võrgustumise suurenemise. Digitaalse muutuse erilisus seisneb muutuste kiirenemises. 
Kvalitatiivsed uuendused kutsuvad ka tööstussektorites, nt teabe- ja sidetööstus, lühikese aja 
jooksul esile jätkusuutlikud ümberkujundused. Need nõuavad uusi ärimudeleid, muutuste 
juhtimist, kõigi osakondade omavahelist sidestamist, uute talentide värbamist ja arendamist 
ning ettevõtluskultuuri uurimist. 

Küberrisk വ neljandat tööstusrevolutsiooni iseloomustab tänapäeval arvutuste, võrgustike ja 
füüsiliste protsesside integreerimine. Kuigi see suundumus pakub selgeid ärilisi eeliseid, on 
see kaasa toonud ka omavahel ühendatud, keerukamad ja heterogeensemad tootmisvõrgud. 
Seetõttu on tänapäeva tootmisvõrgud allutatud küberintsidentide suuremale riskile. 
Küberintsidendid ei piirdu küberrünnakutega. Küberrünnak tootmisrajatisele oleks kahjulik, 
kuid see ei ole kõige suurem oht võrgu toimimise järjepidevusele. Tegelikult võib 
valeseadistuste, ekslike käskude, tarkvaravigade või seadmetõrgete tõttu esineda võrgus või 
protsessides häireid peaaegu iga päev. Kõigi vahejuhtumite avastamiseks ja nende 
ennetamiseks peab ole koostatud vastav plaan. See nõuab pideva seire lahendust, sest 
küberrünnaku tagajärjed tööstusele võivad olla tootmise peatumine, tootmistehaste ja -
rajatiste hävimine, töötajate surm ja vigastused, plahvatused ning mürgiste gaaside või suitsu 
eraldumine, mis põhjustavad vigastusi ja surma kõrvalistele inimestele või tsiviilisikutele, 
keskkonnakahjustused, valitsuse trahvid, ettevõtte maine kahjustumine ning investorite ja 
klientide usalduse kaotus. 

Töökohtade muutus വ töötajate töötingimuste muutumine. Käsitsi töö ülesanded asenduvad 
automatiseerimisega. Paljud töökohad kaovad, kuid samas tekib vajadus paljude uute 

https://www.youtube.com/watch?v=AyWtIwwEgS0
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töökohtade järele, kuna vajatakse teisi oskusi. Lühemas perspektiivis tõrjub suurema 
automatiseerimise suundumus välja mõned sageli madala kvalifikatsiooniga töötajad, kes 
täidavad lihtsaid ja korduvaid ülesandeid (koostamine ja tootmine). Samas suurendab 
tarkvara, ühenduvuse ja analüütika kasvav nõudlus tarkvaraarenduse ja IT-tehnoloogiate alal 
vajadust pädevate töötajate järele, näiteks tarkvaraoskustega mehhatroonikaekspertide, 
analüütikute või arendustöötajate järele. Tööjõu puhul on võimalikud probleemid järgmised: 
ettevõttesisese talendi puudumine algatuste arendamise ja juurutamise toetamiseks Industry 
4.0 raames, teadmiste puudumine tehnoloogiate, müüjate ja IT-allhankepartnerite kohta, mis 
võiksid aidata juurutada tuumalgatust, ühtse juhtimise puudumine, mis muudab üksusteülese 
koordineerimise ettevõttes keeruliseks. 

 

Joonis 4.  Kontsepti Industry 4.0 mõju tööjõule (allikas: Boston Consulting Group) 
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NÄITED (VALIKULINE) 
1. Audi ja tootmine വ Audi muudab oma toodangu tulevikule vastavaks nutika tehasega. 

Selles tulevikutehases hõlbustab andmete suur hulk വ suurte andmemahtude 
moodustamine ja arukas ühendamine വ andmepõhist ning seega ülipaindlikku ja 
ülitõhusat tootmist. Tootmismeetod, mille korral Audi ei koostada enam autosid konveieril 
vaid kvalitatiivselt uue kontseptsiooni kohaselt, on moodulkoostamine. Lisaks sellele 
põhiprojektile jätkab Audi mitmeid muid põnevaid tulevikutootmise projekte വ alates 
virtuaalreaalsusprillide rakendamisest kuni metalli 3D-printimiseni. 

https://www.youtube.com/watch?v=sqCbYd8O8MU#action=share 

2. TUG autonoomsed robotid töötavad haiglates ning aitavad teisalda materjale ja kliinilisi 
tarvikuid.  

https://aethon.com/wp-content/uploads/2018/04/healthcare_box_video.mp4 

3. Digitaalkaksik. 

https://www.youtube.com/watch?v=RaOejcczPas&t=127s 

4. REWO – liitreaalsust kasutatakse protseduurides ja tööjuhistes, visualiseerides 
töötajatele uut protsessi. 

https://www.youtube.com/watch?v=kCHHN2IKRt0&feature=youtu.be 

5. Hiinas Alibaba lao autonoomsed robotid vastutavad inimtöötajatele kaupade 
teisaldamise eest. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FBl4Y55V2Z4&feature=youtu.be 

6. Stuxnet tõestusena sellest, et tööstuslikud küberrünnakud on võimalikud വ 2010. aasta 
Stuxneti tööstuslik küberrünnak on hästi dokumenteeritud ja see näitas, et pahavara võib 
tühistada tööstuse juhtsüsteemid ja petta ära tehase operaatorid, pannes nad uskuma, 
et protsess toimub normaalselt, kuigi tegelikult toimub see kaugel lubatud piiridest. 
Stuxnet levitas ennast seni, kuni leidis ettenähtud sihtmärgi, PLC juhtsüsteemi. Pahavara 
oli sisestatud USB-mälupulkadega. Stuxnet pettis ära tehase operaatorid, kirjutades 
tegelikud protsessimuutujad üle, nii et juhtsüsteemi ekraanidel kuvati „normaalväärtusi“. 
Näib, et häireteated ega automaatsed avariiseiskamissüsteemid tööle ei hakanud, 
mistõttu operaatorid ei teadnud, et tsentrifuugimisprotsess oli hävinemas.  

https://www.youtube.com/watch?v=7g0pi4J8auQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sqCbYd8O8MU#action=share
https://aethon.com/wp-content/uploads/2018/04/healthcare_box_video.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=RaOejcczPas&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=kCHHN2IKRt0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FBl4Y55V2Z4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7g0pi4J8auQ
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ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 
1. Milline järgmistest väidetest kirjeldab Industry 4.0? (valige nii palju vastuseid kui 
asjakohane) 

a) Industry 4.0 tähendab uute masinate kasutamist tootmisprotsessis. 

b) Masin võib koguda teavet ja teha selle põhjal otsuseid. 

c) Industry 4.0 põhitehnoloogia põhineb võrkudel, mis võimaldavad teabe edastamist 
süsteemi komponentide vahel. 

d) Uus tehnoloogia ei saa parandada äri tõhusust nutikates tehastes. 

e) Ükski eespool esitatud väidetest ei vasta tõele. 

 

2. Milline järgmistest on üks Industry 4.0 tugisammastest? (valige nii palju vastuseid kui 
asjakohane) 

a) Suurandmed (Big-Data) ja analüütika  

b) Robotid, mis suudavad iseseisvalt töötada 

c) 3D-printimine 

d) Ülemaailmne serverite võrgustik. 

 

3. Milline järgmistest on neljanda tööstusrevolutsiooni peamine tunnusjoon? (valige nii palju 
vastuseid kui asjakohane) 

a) Elekter 

b) Üleilmastumine 

c) Võrgustikud 

d) Arvutiteadus 
 

4. Tootmise paindlikkus ja optimeerimine on järgmised: (valige nii palju vastuseid kui 
asjakohane) 

a) Virtualiseerimine 

b) Detsentraliseerimine 

c) Reaalajaline võimekus 

d) Tootlikkus 
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KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 
 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 b, c 

2 a, b, c, d 

3 c 

4 c 
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ÕPPETUNNI TUTVUSTUS 
Selle õppetunni peamine eesmärk on tutvustada Industry 4.0 kasutatavaid põhikomponente. 
Alguses saavutavad õpilased teadmised, mis on seotud tööstuses kasutatavate asjade 
internetiga (tööstuslik asjade internet). Selles osas esitatakse sellise süsteemi skeem ja seda 
kirjeldatakse lühidalt. Teises osas tutvustatakse õpilastele pilvandmetöötluse ja 
küberfüüsikaliste süsteemide kontseptsiooni. Sellega seoses esitame ka olulise teabe nende 
lahenduste ohutuse kohta (nt nõuetekohased viisid küberturvalisuse rahuldava taseme 
saavutamiseks). Viimase osana tutvustatakse ja kirjeldatakse kognitiivset andmetöötlust. 
Lisaks kirjeldatakse lühidalt selle tehnoloogia kõige olulisemaid lahendusi. 

ÕPPETUNNI ÕPIEESMÄRGID 
x Selgitus ja esitlused, millised on tööstusliku asjade interneti (IoT) ja selle 

põhikomponentide peamised eesmärgid ja funktsioonid. 

x Selgitus, millised on arvutuspilve peamised komponendid. Nende põhikasutuse 
demonstreerimine. 

x Selgitus, mis on küberfüüsikaline süsteem ja millised on nende lahenduste kõige 
olulisemad näited. 

x Kognitiivse andmetöötluse selgitus. Näited lahendustest. 
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ÕPPETUNNI SISU 

1 MIS ON ASJADE INTERNET 
Asjade internet (IoT) on idee, mis ühendab mitmekesised seadmed ühte arvutivõrku. See 
võimaldab täpset ja kiiret suhtlemist inimeste ja võrgu moodulite vahel. Selle kontseptsiooni 
eeldused määratlevad komponentide tüübid, mida saab kasutada. Need on järgmised: 
arvutiseadmed, mehaanilised ja digitaalsed masinad (valitud kordumatu identifikaatoriga). 
Lisaks tuleb tagada võimalus edastada andmeid võrgu kaudu ilma inimestega suhtlemata. 
Asjade internet tagab mugava ja stabiilse liidese, mille abil inimene saab hõlpsasti suhelda 
võrgu ja iga seadmega. 

Asjade interneti määratlus on aja jooksul muutunud. See oli seotud asjaoluga, et kasutati 
mitmeid mitmesuguseid tehnoloogiaid, nt masinõpe, reaalajas analüüs või manussüsteemid. 
Traditsiooniline idee asjade internetist kui mõne spetsialiseeritud anduriga manussüsteem 
muudeti poolautomaatseks, intelligentseks süsteemiks, mis põhineb traadita sensorvõrkude 
hindamisel ja intelligentsetel (või peaaegu intelligentsetel) algoritmidel, mis võivad 
reageerida muutuvatel tingimustel. Turul on asjade internet enamasti seotud arukate 
kodudega, sealhulgas seadmete ja süsteemidega, mis toetavad üht või mitut eriökosüsteemi, 
mida kontrollitakse väliste seadmetega (nagu nutitelefonid). Lisaks on asjade internetil ka 
ohutusnõuded. Tuntud näide sellisest süsteemist on biomeetria. Me peaksime kaaluma 
süsteemi, milles kasutaja on äratuntav tema enda mõõdetava funktsiooni (nt sõrmejälg, 
vikerkesta, võrkkesta või käsiveeni) järgi. Selles mõttes koosneb selline lahendus kahest 
peamisest osast – seade (tunnuste kogumiseks) ja algoritmid, mis peavad ära tundma, kas 
kasutaja on see, kes ta väidab end olevat.  

Täiendavad näited asjade interneti ja selle rakenduste kohta on esitatud joonisel 1. 

 
Joonis 1. Asjade Interneti kontseptsioonis kasutatavad mitmesugused seadmed [1]. 
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2 TÖÖSTUSLIK ASJADE INTERNET (IIOT) 
Tööstuslik asjade Internet (IIoT) on hiljuti mainitud idee eriliik. Sel juhul, seadmed 
omandavad ja analüüsida andmeid ühendatud seadmed, operatiivtehnoloogia (OT), 
asukohad ja inimesed. Huvitav on see, et erinevate tööstussüsteemide puhul võib sama 
rakendamine olla erinev. Näiteks ühes neist kasutatakse IIoT-süsteemi mõne konkreetse 
parameetri jälgimiseks, samas kui teises kontrollitakse, kas valmistatud toodetel ei ole 
defekte.  

Peaksime meeles pidama, et asjade interneti tööstusversioon koosneb mõnest konkreetsest 
tehnoloogiast. Kõige olulisemad on: Küberfüüsikalised süsteemid (CPS, neid lahendusi 
kirjeldatakse üksikasjalikult käesoleva dokumendi edasises osas), pilvandmetöötlust (seda 
tehnoloogiat kirjeldatakse üksikasjalikult ka käesoleva dokumendi edasises osas), Edge 
computing’i, suurandmete analüüsi ja tehisintellekti/masinaõpet. Enne iga sellise 
tehnoloogia kirjeldamist soovime tutvustada tööstusliku asjade interneti süsteemi. See on 
esitatud joonisel 2, mis on esitatud allpool. 

 

 
Joonis 2 Tööstuslik asjade Interneti skeem [2] 

 

Tüüpiline tööstuslik asjade interneti (IIoT) süsteem on kihiline arhitektuur. Pildil näeme 
kolme peamist osa – pilv, võrk ja serv. Esimene neist vastutab andmetöötluse ja 
teabevahetuse eest iga pilveteenusega (selles mõttes võime väita, et saadaval on mitu 
mitmekesist teenust, nt analüütika, optimeerimine või isegi mõningane inseneriteenus). 
Kõige olulisem näide sellisest teenuseosutajast on Amazon oma AWS platvormiga.  
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Teine osa tüüpiline arhitektuur on võrk. Siia on lisatud kõik sidealgoritmid ja -protokollid (nt 
HTTP, FTP, HTTPS). Lisaks hõlmab see osa kogu tagatist. Sellise kihi peamine eesmärk on 
andmete saatmine ja vastuvõtmine. Lisaks tuleb kontrollida, kas andmed on õiged ning kas 
saatjale ja vastuvõtjale on nõuetekohaselt osutatud. Tuntud näide sellistest allsüsteemidest 
on sideprotokollid mõne sümmeetrilise või asümmeetrilise krüptograafiaga. Teine, 
üldtuntud ja sageli kasutatav variant on sertifikaatidel põhinev turvalisus. Igal seadmel on 
oma sertifikaat, mille värav allkirjastas ja seejärel tuleb iga teadet nõuetekohaselt kontrollida 
– isegi tervikluse tingimustes. 

Viimast kihti nimetatakse servakihiks. Siia kuuluvad kõik seadmed ja andurid. See on kiht, kus 
kogutakse kõiki vajalikke parameetreid ja andmeid. See hõlmab ka mõningaid 
kasutajaliideseid, mille abil iga kasutaja saab lihtsalt suhelda kogu IIoT-süsteemiga. See on 
tõesti oluline, sest mõnikord nõuavad need süsteemid pigem kasutaja kui oma otsust. Selline 
menetlus on asetatud olulistesse ja ohtlikesse olukordadesse. 

Praegu võime edasi liikuda Edge Computing’i, Big Data Analytics’i ja tehisintellekti 
lühikirjelduse juurde. Need on süsteemi kolm osa, mida kasutatakse peamiselt IIoT 
lahendustes. 

2.1 Servtöötlus 

Esimene tehnoloogia, mida me soovime lühidalt kirjeldada, on servtöötlus. See on idee, mis 
on pilvandmetöötlusele vastupidine. See tähendab, et see on hajutatud 
andmetöötlusparadigma, mis püüab liikuda arvutiandmete salvestamisel lähemale kohale 
(või seadmele), kus seda vajatakse. See viitab otseselt detsentraliseeritud andmetöötlusele 
võrgu servas. Tööstuslik asjade internet (IIoT) nõuab nii servandmetöötlust kui ka 
pilvandmetöötlust. See on seotud asjaoluga, et IIoT vajab tööstuses tootlikkuse, toodete ja 
teenuste ümberkujundamist. 

2.2 Suurandmete analüüs 

Suurandmete analüüs on suurte ja mitmekesiste andmekogumite või suurandmete uurimise 
protsess. See protsess hõlmab ka andmete teisendamist, andmete eeltöötlust ja selle 
uurimist teatavate statistiliste näitajate arvutamisel. 

Suurandmetega seotud probleemid, nagu andmete kogumine, andmete säilitamine, 
andmete analüüs, otsing, edastamine, visualiseerimine, päringute tegemine, 
ajakohastamine, teabe privaatsus ja andmeallikas. See on seotud asjaoluga, et suurandmed 
olid algselt seotud kolme põhimõistega: maht, kiirus ja sort. On väga oluline mõista, et kui 
me töötame suurandmete alusel, ei analüüsi me iga valimit eraldi, vaid kõiki andmeid 
korraga. See võimaldab meil hõlpsasti jälgida, mis juhtub, kui mõned parameetrid on 
konkreetsed väärtused. See ennustus ei ole enamasti võimalik, kui analüüsime ühte proovi 
korraga.  

2.3 Tehisintellekt/masinõpe 
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Joonis. 3 Näide objekti tuvastamisest [3] 

Viimane kõige olulisem tehnoloogia, mida kasutatakse tehisintellekti tööstuslikus asjade 
internetis. Mõlemad terminid on seotud infotehnoloogia lahendustega, mille eesmärk on 
luua arvutisüsteeme, mis toimivad ja reageerivad inimesena. Masinõpe on tehisintellekti 
põhiidee. See võimaldab suurendada prognoosi algoritmide täpsust. See muudab süsteemi 
arukamaks. 

Tänapäeval on tehisintellektiga seotud kõige olulisemad lahendused konvolutsioonilised 
närvivõrgud (CNN), rekursiivsed konvolutsioonilised neurovõrgustikud (RCNN), Bayesian 
Networks. Tehisintellektiga seotud traditsioonilised eesmärgid hõlmavad mõtlemist, 
teadmiste esindamist, planeerimist, õppimist, loomulikku keeletöötlust, taju, arvutinägemist 
(ja objektide äratundmist) ning võimet objekte liigutada ja manipuleerida.  
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3 PILVANDMETÖÖTLUS 

 
Joonis 4. Pilvandmetöötluse idee graafiline esitus [4] 

Pilvandmetöötluse põhiidee on arvutisüsteemi ressursside kättesaadavus nõudmisel. Selles 
mõttes peame mõtlema arvutusvõimsusele ja andmete talletamisele. Kasutajal ei ole otsest 
juurdepääsu ressurssidele (ta isegi ei tea, kus need on ja mis on nende liik). 
Pilvandmetöötluse terminit kasutatakse enamasti interneti kaudu kättesaadavate 
andmekeskuste lühikirjelduseks. 

Pilvandmetöötluse ressursid piirduvad mõnikord ühe organisatsiooniga. Tänapäeval, isegi 
üks kasutaja saab määratleda oma pilv, et see on kättesaadav Internetis. Selleks võib 
kasutada Synology [5] või WD My Cloud [6]. 

Loomulikult on olemas ka veebiteenused, nt Microsoft Azure [7] või Amazon AWS [8]. 
Kasutaja ei saa mitte ainult kasutada lahendust nendele teenustele, vaid ka kasutada 
mõningaid väliseid funktsioone, mis on saadaval nendes serverites. See muudab selliste 
süsteemidega töötamise ning täpsete ja täpsete süsteemide loomise palju lihtsamaks.  

4 KOGNITIIVNE ANDMETÖÖTLUS 
Kognitiivse andmetöötluse määratluse töötas 2014. aasta keskel välja BA-Insighti, Babsoni 
ŬŽůůĞĚǎŝ͕� ĂůƵƐƚĞŚŶŽůŽŽŐŝĂ͕� ŬŽŐŶŝƚŝŝǀƐĞ� ƐŬĂĂůĂ͕� ŬůŝĞŶĚŝŵĂĂƚƌŝŬƐŝ͕� ŽƚƐƵƐƚĞ� ƌĞƐƐƵƌƐƐŝĚĞ͕� �ŬƚƌŽŶ͕�
Google, HP Autonomy, IBM, Microsoft/Bing, Next Era Research, Oracle, Pivotal, SAS. Saxena 
sihtasutus, Synthexis ja Textwise/IP.com. Projekti juhtisid Sue Feldman Synthexis ja Hadley 
Reynolds of NextEra Research. Seda sponsoreerisid Client Matrix, HP Autonomy ja IBM. 
Projekti eesmärk oli määratleda, kuidas kognitiivne andmetöötlus erineb traditsioonilisest 
andmetöötlusest, ning pakkuda kognitiivse andmetöötluse mittekaubanduslikku määratlust, 
mida IT-tööstus, teadlased, meedia, tehnoloogiakasutajad ja ostjad saaksid võrdlusalusena 



Mitmeotstarbeline innovatiivse õppeabi võrgustik kutsehariduse ja -koolituse 
valdkonnas 
kõrgtehnoloogilises tootmises   
Projekt nr 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
- 10 - 

kasutada. Praegu ei ole kognitiivse andmetöötluse määratlust akadeemilistes ringkondades 
ega tööstuses laialdaselt kokku lepitud [10]. Üldiselt on mõistet kognitiivne andmetöötlus 
kasutatud viitamiseks uuele riistvarale ja/või tarkvarale, mis jäljendab inimmeele toimimist 
ja aitab parandada inimeste otsuste tegemist. Selles mõttes on CC uut tüüpi andmetöötlus, 
mille eesmärk on täpsemad mudelid, kuidas inimese aju meeli, põhjuseid ja reageerib 
stiimulile. CC rakendused link ja adaptiivne lehe kuvab (AUI) kohandada sisu teatud tüüpi 
publik. Sellisena püüavad pilvandmetöötluse riistvara ja rakendused olla disainilt aktiivsemad 
ja mõjukamad. Mõned omadused, mida kognitiivsed süsteemid võivad väljendada, on 
järgmised: Adaptiivne - nad võivad õppida, kui teave muutub ning eesmärgid ja nõuded 
arenevad. Need võivad lahendada ebaselguse ja taluda ettearvamatust. Neid võib 
kavandada nii, et need vastaksid dünaamilistele andmetele reaalajas või peaaegu reaalajas, 
mis tähendab: Interaktiivsed – nad võivad kasutajatega hõlpsasti suhelda, et nad saaksid 
oma vajadusi mugavalt määratleda. Nad võivad suhelda ka teiste protsessorite, seadmete ja 
pilveteenustega, samuti inimestega. Nad võivad aidata probleemi määratleda, esitades 
küsimusi või leides täiendavat allika sisendit, kui probleemi kirjeldus on mitmeti mõistetav 
või mittetäielik. Nad võivad protsessi käigus „mäletada“ varasemat suhtlust ja saata sel 
hetkel tagasi konkreetse rakenduse jaoks sobiva teabe. Nad võivad mõista (konteksti), 
tuvastada ja eraldada kontekstuaalseid elemente, nagu tähendus, süntaks, aeg, asukoht, 
asjakohane domeen, eeskirjad, kasutaja profiil, protsess, ülesanne ja eesmärk. Nad võivad 
tugineda mitmele teabeallikale, sealhulgas nii struktureeritud kui ka struktureerimata 
digitaalsele teabele, samuti sensoorsetele sisenditele (visuaalne, gesturaalne, kuuldav või 
anduriga pakutav) kognitiivsetele arvutipõhistele tehnoloogiaplatvormidele, mis on tavaliselt 
spetsialiseerunud suurte struktureerimata andmekogumite töötlemisele ja analüüsile. 
Tekstitöötlusdokumendid, e-kirjad, videod, pildid, audiofailid, esitlused, veebilehed, 
sotsiaalmeedia ja paljud muud andmevormingud tuleb sageli käsitsi metaandmetega 
sildistada, enne kui neid saab arvutisse analüüsimiseks ja ülevaate saamiseks sisestada. 
Kognitiivse analüüsi peamine eelis traditsioonilise suurandmete analüüsi asemel on see, et 
selliseid andmekogumeid ei ole vaja eelnevalt märgistada. Kognitiivse analüüsisüsteemi 
muud omadused on [11]: Kohanemisvõime: kognitiivsed analüüsisüsteemid võivad kasutada 
masinõpet, et kohaneda erinevate kontekstidega minimaalse inimjärelevalvega; Loomulik 
keeleline koostoime: kognitiivsed analüüsisüsteemid võivad olla varustatud jututoa- või 
otsinguassistendiga, mis mõistab päringuid, selgitab andmeid ja suhtleb inimestega 
loomulikus keeles. Kognitiivne andmetöötlus on arvutipõhiste mudelite kasutamine inimese 
mõtteprotsessi simuleerimiseks keerulistes olukordades, kus vastused võivad olla ebaselged 
ja ebakindlad. Fraas on tihedalt seotud IBMi kognitiivse arvutisüsteemiga Watson. 
Kognitiivne andmetöötlus kattub tehisintellektiga ja hõlmab kognitiivse rakenduse 
tootmiseks paljusid samu alustehnoloogiaid, sealhulgas ekspertsüsteeme, närvivõrke, 
robootikat ja virtuaalreaalsust (VR).  

Kognitiivne arvuti [12] teeb uue klassi probleeme arvutatav. Selles käsitletakse keerulisi 
olukordi, mida iseloomustab ebaselgus ja ebakindlus; teisisõnu lahendab see inimlikke 
probleeme. Nendes dünaamilistes, teaberikastes ja muutuvates olukordades kipuvad 
andmed sageli muutuma ja need on sageli vastuolulised. Kasutajate eesmärgid arenevad, kui 
nad õpivad rohkem ja määratlevad uuesti oma eesmärgid. Et vastata sujuva iseloomuga 

https://en.wikipedia.org/wiki/Unstructured_information
https://whatis.techtarget.com/definition/virtual-reality
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kasutajate arusaamisele oma probleemidest, kognitiivne arvutussüsteem pakub sünteesi 
mitte ainult teabeallikad, vaid mõjud, kontekstid, ja teadmisi. Selleks peavad süsteemid 
sageli kaaluma vastuolulisi tõendeid ja pakkuma välja vastuse, mis on „parim“, mitte „õige“. 
Kognitiivsed arvutisüsteemid muudavad konteksti arvutatavaks. Nad tuvastavad ja eraldavad 
konteksti tunnuseid, nagu tund, asukoht, ülesanne, ajalugu või profiil, et esitada 
teabekogum, mis on asjakohane üksikisikule või sõltuvale rakendusele, mis on seotud 
konkreetse protsessiga konkreetsel ajal ja kohas. Nad pakuvad masin-abi erinevatest 
massiivsete andmekogudest mustrite leidmisel ja seejärel nende mustrite rakendamisel, et 
vastata hetke vajadustele. Kognitiivsed andmetöötlussüsteemid määratlevad uuesti inimeste 
ja nende üha levivama digitaalse keskkonna vaheliste suhete olemuse. Neil võib olla 
kasutajale assistendi või treeneri roll ning nad võivad paljudes probleemide lahendamise 
olukordades tegutseda praktiliselt iseseisvalt. Protsesside ja valdkondade piirid, mida need 
süsteemid mõjutavad, on endiselt elastsed ja arenevad. Nende väljund võib olla ettekirjutav, 
vihjav, õpetlik või lihtsalt lõbus. Sellise uue andmetöötluse taseme saavutamiseks peavad 
kognitiivsed süsteemid olema: Adaptiivne - nad peavad õppima, kui teave muutub ja kui 
eesmärgid ja nõuded arenevad. Nad peavad lahendama mitmetimõistetavuse ja taluma 
ettearvamatust. Need peavad olema konstrueeritud, et kasutada dünaamilisi andmeid 
reaalajas või peaaegu reaalajas. Interaktiivsed nad peavad kasutajatega kergesti suhtlema, 
et need kasutajad saaksid oma vajadusi mugavalt määratleda. Nad võivad suhelda ka teiste 
protsessorite, seadmete ja pilveteenustega, samuti inimestega. Iteratiivsed ja esinduslikud - 
nad peavad aitama probleemi määratlemisel, esitades küsimusi või leides täiendavat allika 
sisendit, kui probleemi väide on mitmeti mõistetav või mittetäielik. Nad peavad „mäletama“ 
varasemat suhtlust protsessis ja tagastama teavet, mis sobib konkreetse rakenduse jaoks sel 
ajahetkel Contextual [ 12]. Nad peavad mõistma, tuvastama ja eraldama kontekstuaalseid 
elemente, nagu tähendus, süntaks, aeg, asukoht, asjakohane domeen, määrused, kasutaja 
profiil, protsess, ülesanne ja eesmärk. Nad võivad tugineda mitmele teabeallikale, sealhulgas 
nii struktureeritud kui ka struktureerimata digitaalsele teabele, samuti sensoorsetele 
sisenditele (visuaalne, gesturaal-, kuulmis- või anduri poolt pakutav). 

Kognitiivsed süsteemid erinevad praegustest arvutirakendustest selle poolest, et nad 
lähevad kaugemale eelnevalt konfigureeritud reeglitel ja programmidel põhinevast tabelist 
ja arvutamisest. Kuigi nad on võimelised teostama põhiandmetöötlust, võivad nad ka 
järeldada laiade eesmärkide alusel. 

Lisaks nendele põhimõtetele saab kognitiivseid andmetöötlussüsteeme laiendada, et 
hõlmata täiendavaid vahendeid ja tehnoloogiaid. Nad võivad integreerida või võimendada 
olemasolevaid infosüsteeme ning vajaduse korral lisada domeeni- või ülesandepõhiseid 
liideseid ja vahendeid. Paljudes tänapäeva rakendustes (nt otsing, e-kaubandus, eDiscovery) 
on olemas mõned neist funktsioonidest, kuid harva on neid kõiki täielikult integreeritud ja 
interaktiivselt realiseeritud. Kognitiivsed süsteemid eksisteerivad koos pärandsüsteemidega 
ka määramata tulevikus. Paljud kognitiivsed süsteemid tuginevad tänapäeva IT-ressurssidele. 
Kuid kognitiivse andmetöötluse ambitsioon ja ulatus on põhimõtteliselt erinev. Jättes mudeli 
arvuti-tööriistana seljataha, püüab kognitiivne süsteem tuua arvuti lähemale luues 
fundamentaalse partnerluse inimese püüdluste realiseerimiseksi. 
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5 KÜBERFÜÜSIKALISED SÜSTEEMID 
Viimase kümne aasta jooksul peeti kübermaailma ja füüsilist maailma kaheks eri üksuseks. 
Teadlased on siiski leidnud, et need kaks üksust on omavahel tihedalt seotud pärast 
andurite/aktivaatorite integreerimist kübersüsteemidesse. Kübersüsteemid reageerisid 
füüsilisele maailmale, võimaldades tavapärastest manussüsteemidest lähtuvat reaalajas 
kontrolli, luues seega uue teadusparadigma nimega küberfüüsikaline süsteem (CPS). Selles 
paradigmas uuritakse suuri väljakutseid kübermaailma integreerimisel füüsilise maailma ja 
selle rakendustega. Püütakse luua arhitektuur, mis sisaldab mitut CPSi toetavat moodulit. 
Igal kavandatud arhitektuuri moodulil on oma olulisus ja seda saab rakendada eri 
rakendustes [13].  

Küberfüüsikalised süsteemid (CPS) [14] on arvutus-, võrgu- ja füüsiliste protsesside 
integratsioonid. Sisseehitatud arvutid ja võrgud jälgivad ja kontrollivad füüsilisi protsesse 
koos tagasisideahelatega, kus füüsilised protsessid mõjutavad arvutusi ja vastupidi. Selliste 
süsteemide majanduslik ja ühiskondlik potentsiaal on tunduvalt suurem kui see, mis on 
realiseeritud, ning kogu maailmas tehakse suuri investeeringuid tehnoloogia arendamisse. 
Tehnoloogia tugineb vanemale (kuid siiski väga noorele) manussüsteemidele, arvutitele ja 
tarkvarale, mis on integreeritud seadmetesse, mille peamine ülesanne ei ole arvutamine, 
nagu autod, mänguasjad, meditsiiniseadmed ja teaduslikud instrumendid. CPS integreerib 
füüsiliste protsesside dünaamika tarkvara ja võrgustike dünaamikaga, pakkudes 
integreeritud terviku jaoks abstraktsiooni ja modelleerimist, disaini ja analüüsimeetodeid. 

Nagu iga distsipliin, CPS on inseneri distsipliin, keskendunud tehnoloogiale, millel on tugev 
alus matemaatiliste abstraktsioonide osas. Peamine tehniline väljakutse on ühendada 
abstraktsioonid, mis on arenenud sajandite jooksul, et modelleerida füüsilisi protsesse 
(erinevad võrrandid, stohhastilised protsessid jne) koos abstraktsioonidega, mis on 
aastakümnete jooksul arenenud infotehnoloogias (algoritmid ja programmid, mis pakuvad 
„menetluslikku epistemoloogiat“ [Abelson and Sussman]). Esimesed abstraktsioonid 
keskenduvad dünaamikale (süsteemi seisundi muutumine aja jooksul), samas kui viimased 
keskenduvad andmete muutmise protsessidele. Arvutiteadus, nagu juurdunud Turing-
Church mõiste arvutuslikkuses, abstrahheerib põhilised füüsikalised omadused, eriti ajakulu, 
mis on vajalik, et lisada dünaamika füüsilise maailma valdkonnas arutlustesse (vt joonis 
allpool). 
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Joonis 5. Küberfüüsikaliste süsteemide kontseptsioon [14] 

 

ÜLESANDED 
Selles tunnis saavad õpilased ainult lihtsaid küsimusi, mida arutada rühmas ja vajavad 
mõningast suhtlemist õppejõuga. 

ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 
1.  Millised on asjade interneti peamised tegurid (kohaldage kõiki): 

a. Elekter 

b. Üleilmastumine 
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c. Võrgustikud 

d. Arvutiteadus 
 

2. Mida tähendab tööstuslik asjade internet 

a. Virtualiseerimine 

b. Detsentraliseerimine 

c. Reaalajaline võimekus 

d. Teatavate konkreetsete tehnoloogiate ühendamine, näiteks: 
Küberfüüsikalised süsteemid, pilvandmetöötlus, Serv (Edge) arvutused, Big 
Data abalüüs, Tehisintellekt  

3. Pilvandmetöötluse põhiomadused on (kehtivad kõik): 

a. Tellitavad arvutisüsteemide ressursid 

b. Pilves peidetud arvutid 

c. Ühe suure arvutiga tehtud arvutused 

d. Arvutiteaduse teenused on kättesaadavad võrgu kaudu 

4. Mis tähendab kognitiivsed arvutused 

a. Kõik arvutid töötavad koos  

b. Riistvara ja/või tarkvara, mis jäljendab inimmeele toimimist 

c. Inimkehadega ühendatud arvutid 

d. Tehisintellekti funktsioonidega tarkvara 

5. Mis on küberfüüsikalised süsteemid 

a. Küborgi loomise projekt 

b. Kunstlikud inimorganid 

c. Inimkehadega ühendatud arvutid 

d. Uus teadusuuringute paradigma, kus füüsilised protsessid mõjutavad arvutusi 
ja vastupidi suletud ahelas 
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KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 
 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 C, d 

2 C, d 

3 a, d 

4 b 

5 d 
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ÕPPETUNNI TUTVUSTUS 
See õppetund näitab ja selgitab Industry 4.0 kontseptsiooni põhikomponente. 

Õppetunni sisu 
x Esitlused selle kohta, kuidas tööstuslik asjade internet (IIoT) võib märkimisväärselt 

parandada tegevust, suurendada tõhusust ja vähendada kulusid. 
x Milline on suurandmete roll neljandas tööstusrevolutsioonis? 
x Miks pilvandmetöötlus  
x Teave andmete kogumise kohta IIoT-lt, andmeanalüüsi roll. 
x Näited digitaalsetest lahendustest. 

ÕPPETUNNI ÕPIEESMÄRGID 
x suurandmete ja analüüsi rolli mõistmiseks Industry 4.0 
x mõista pilvandmetöötluse rolli Industry 4.0 
x mõista tööstusliku asjade interneti rolli  
x et mõista, miks andmete kogumine on tihedalt seotud asjade interneti kasutamisega 
x jälgida ja mõista näiteid digitaalsetest lahendustest 

LÜHENDID 
 
AR    Täiendatud reaalsus 
VET   Kutseharidus ja -koolitus  
VR   Virtuaalne reaalsus 
IoT   Asjade internet 
IIoT   Tööstuslik asjade internet 
 
 

1  ASJADE INTERNET (IOT) JA TÖÖSTUSLIK ASJADE INTERNET (IIOT) 
1.1  Asjade internet 

Asjade internet on see, mis võimaldab objektidel ja masinatel, nagu mobiiltelefonid ja 
sensorid, „suhtleda“ üksteisega, samuti inimestega, et leida lahendusi. Sellise tehnoloogia 
integreerimine võimaldab objektidel töötada ja probleeme iseseisvalt lahendada. Asjade 
internet on püüe ühendada füüsilised asjad (objektid, eriti need objektid, mis ei ole traadiga 
ajalooliselt) Internetti ja üksteisega traadita tehnoloogiate kaudu. Objektid võivad olla kõik 
eseme alates kohvipotist kuni munitsipaalhooneteni. Vt asjade interneti põhiidee: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=315&v=sfEbMV295Kk&feature=emb_title 

Nutiseadmete võrgu põhikontseptsiooni arutati juba 1982. aastal, kui Carnegie Melloni 
ülikoolis muudetud Coca-Cola müügiautomaat sai esimeseks Interneti-ühendusega 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=315&v=sfEbMV295Kk&feature=emb_title
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seadmeks, mis suudab teatada oma olukorrast ja sellest, kas äsja laaditud joogid olid külmad 
või mitte. Üha suurem osa asjade interneti seadmetest luuakse tarbijakasutuseks, sealhulgas 
ühendatud sõidukid, koduautomaatika, kantav tehnoloogia, ühendatud tervise ja 
kaugseirevõimega seadmed. Asjade interneti peamised rakendused: 

x Nutikad kodud - asjade interneti seadmed on osa laiemast koduautomaatika 
kontseptsioonist, mis võib hõlmata valgustust, kütmist ja konditsioneerimist, meediat 
ja turvasüsteeme. 

x Eakate hooldus – nutika kodu üks peamisi rakendusi on pakkuda abi puuetega 
inimestele ja eakatele inimestele. Need kodusüsteemid kasutavad tugitehnoloogiat, 
et võtta arvesse omaniku konkreetseid puudeid. 

x Meditsiini- ja tervishoiuteenused – Meditsiiniliste asjade internet (IoMT) on asjade 
interneti rakendus meditsiinilistel ja tervisega seotud eesmärkidel, andmete 
kogumine ja analüüs teadusuuringuteks ning järelevalveks. 

x Transport – asjade internet võib aidata integreerida sidet, juhtimist ja infotöötlust 
erinevates transpordisüsteemides. Asjade interneti kohaldamine hõlmab kõiki 
transpordisüsteemide aspekte (st sõiduk, infrastruktuur ning juht või kasutaja). 

x Tootmine – asjade internet saab realiseerida erinevate tootmisseadmete sujuvat 
integreerimist, mis on varustatud anduri, identifitseerimise, töötlemise, side, 
aktiveerimise ja võrgustike loomise võimalustega. 

x Tööstuslikud rakendused – tuntud kui IIoT, tööstuslikud asjade interneti seadmed 
koguvad ja analüüsivad andmeid ühendatud seadmetest, (OT) 
operatiivtehnoloogiast, asukohtadest ja inimestest. Koos operatiivtehnoloogia (OT) 
seireseadmetega aitab IIoT tööstussüsteeme reguleerida ja jälgida.  

x Põllumajandus – asjade interneti üks peamisi rakendusi on säästvate linna- ja 
maapiirkondade infrastruktuuride, nagu sillad, raudteed ning avamere tuulepargid, 
järelevalve ja kontroll. 

x Energiajuhtimine – märkimisväärsel arvul energiat tarbivaid seadmeid (nt lambid, 
kodumasinad, mootorid, pumbad jne) on juba integreeritud internetiühendus, mis 
võimaldab neil suhelda kommunaalteenustega mitte ainult elektritootmise 
tasakaalustamiseks, vaid aitab optimeerida energiatarbimist tervikuna. 

x Arukas linn – asjade interneti suuremahuline kasutuselevõtt on kavandatud või 
käimas, et võimaldada linnade ja süsteemide paremat haldamist. 

1.2 IIoT 

IIoT võimaldavad sellised tehnoloogiad nagu küberjulgeolek, pilvandmetöötlus, 
servandmetöötlus, mobiiltehnoloogia, masin-masin, 3D-printimine, täiustatud robootika, 
suurandmed, asjade internet, RFID-tehnoloogia ja kognitiivne andmetöötlus. Allpool on 
kirjeldatud viit kõige olulisemat: 
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x Küberfüüsikalised süsteemid: asjade interneti ja IIoT põhiline tehnoloogiaplatvorm 
ning seega peamine võimalus ühendada füüsilisi masinaid, mis olid varem eraldi. CPS 
ühendab füüsilise protsessi dünaamika tarkvara ja kommunikatsiooni dünaamikaga, 
pakkudes abstraktsioone ja modelleerimist, disaini ja analüüsimeetodeid. 

x Pilvandmetöötlus: Pilvandmetöötluse IT-teenuseid ja -ressursse saab pilve üles 
laadida ja sealt alla laadida, mitte otseühendusena serveriga. Faile saab säilitada 
pigem pilvepõhistes salvestussüsteemides kui kohalikes salvestusseadmetes. 

x Servtöötlus: Hajutatud andmetöötlusparadigma, mis toob arvutiandmete 
salvestamise lähemale asukohale, kus seda vajatakse. Erinevalt pilvandmetöötlusest 
viitab servandmetöötlus detsentraliseeritud andmetöötlusele võrgu ääres. Tööstuslik 
internet nõuab pigem äärepoolt pluss pilvandmetöötlust kui üksnes tsentraliseeritud 
pilvandmetöötlust; et muuta tootlikkust, tooteid ja teenuseid tööstusmaailmas. 

x Suurandmete (Big-Data) analüüs: Suurandmete analüüs on suurte ja mitmekesiste 
andmekogumite või suurandmete uurimise protsess. 

x Tehisintellekt ja masinõpe: Tehisintellekt (AI) on infotehnoloogia valdkond, kus 
luuakse intelligentseid masinaid, mis toimivad ja reageerivad nagu inimesed. 
Masinõpe on tehisintellekti keskne osa, mis võimaldab tarkvaral tulemusi täpsemalt 
prognoosida, ilma et seda oleks selgesõnaliselt programmeeritud. 

 

1.3 IIoT Industry 4.0-näited 

1.3.1 Miks IIoT? 

Tootmine on üks suurimaid võimalusi kasutada ära IIoT investeeringute käegakatsutavat 
tulu: 

x Parem juhtimine 

Suure hulga tootmisega seotud varade, sealhulgas väga spetsialiseeritud masinate laevastike 
haldamine. 

x Ajasääst 

Toodete valmistamisele kuluva aja vähendamine, arvestades pidevalt muutuvaid turu- ja 
tarbijamuutujaid. 

x Kulude vähendamine 

Parandada ettevõttesisest tõhusust, aidates samal ajal vähendada tegevus- ja 
hoolduskulusid. 

x Kliendikogemus 

Kliendi valupunktide lahendamine ja kliendikogemuse muutmine, aidates samal ajal 
klientidel kulusid piirata. 
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63 % ettevõtetest peab asjade internetti toodete ja teenustega tõhusamaks 
konkureerimiseks strateegiliseks teeks, mis võimaldab ettevõtetel: 

x Parandada ettevõtlust 

Asjade internet võib edendada nii energia- kui ka tegevustõhusust 
tootmisorganisatsioonides, suurendades kvaliteeti, tootlikkust, tootlikkust ja piirangute 
haldamist. 

x Muuda suurandmed sisukaks 

IIoT on alus, mis võimaldab täiustatud analüüsi, mis juhib reaalajas otsuseid nii kohapeal kui 
ka kogu organisatsioonis. 

x Edeneb digitaalmajanduses 

IIoT on peamine innovatsiooni, digiülemineku ja uute digitaalsete kliendikesksete 
ärimudelite arendamise võimaldaja. 

Vt IIoT põhiidee: 
https://www.youtube.com/watch?v=0mvrTeK9kME 

ja  
https://www.pwc.com/gx/en/technology/pdf/industrial-internet-of-things.pdf 

1.3.2 Emmerson’i platvorm 

On olemas otsene lahendus ettepanek Emmerson firma poolt, vaata lähemalt 
https://www.emerson.com/documents/automation/reaching-top-quartile-through-digital-
transformation-en-5287422.pdf 

Selle lähenemisviisi võtmeks on paindlikud tehnoloogilised lahendused, mida nimetatakse 
Plantweb’i digitaalseks ökosüsteemiks, mida toetavad Emersoni põhjalikud teadmised. 
Koostalitlusvõimeliste tehnoloogiate, tarkvara ja teenuste portfell PlantWeb aitab klientidel 
teha mõõdetavaid edusamme usaldusväärsuses, ohutuses, energiahalduses ja üldises 
tegevuses. Digitaalne ökosüsteem annab klientidele täieliku paindlikkuse ja mastaapsuse 
selle suhtes, kuidas nad võtavad kasutusele IIoT, ning suunab nad digiülemineku teele. Edu 
võti on teie tehnoloogia ühendamine, et tagada taimede ökosüsteemi koostoimimine. Paljud 
ettevõtted on juba juurutanud ettevõtte nutikaid põrandatehnoloogiaid – näiteks andureid 
ja nutikaid ventiile – mis suudavad reaalajas jälgida tootmisliine ja tööstusprotsesse, jälgida 
temperatuuri, voolu, rõhku, klapiavasid ja sulgemisi ning muid tootmist mõjutavaid tegureid. 
Nii protsessi kui ka diskreetsed tootjad on teinud märkimisväärseid investeeringuid 
häiresüsteemidesse, mille eesmärk on reageerida sensoriandmetele ja vajaduse korral 
peatada masinad, vähendades katastroofiliste rikete ja pikemate seisakute ohtu. 

 

1.3.3 Investcorp 
(*) https://www.investcorp.com/wp-content/uploads/2019/11/Emerging-use-of-IIOT.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=0mvrTeK9kME
https://www.pwc.com/gx/en/technology/pdf/industrial-internet-of-things.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/reaching-top-quartile-through-digital-transformation-en-5287422.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/reaching-top-quartile-through-digital-transformation-en-5287422.pdf
https://www.investcorp.com/wp-content/uploads/2019/11/Emerging-use-of-IIOT.pdf
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SmartSpace platvorm on ehitatud uute asukohateadlike rakenduste kiireks ja tõhusaks 
arendamiseks, võimaldades kõigil SmartSpace’i konfigureerivatel inimestel kiiresti ideid 
prototüüpida, projekte rakendada ja uusi lahendusi kasutusele võtta. Väga täpse 
anduritehnoloogia kombineerimine modulaarse ja individuaalselt konfigureeritava 
tarkvarakihiga, mis tutvustab protsessi loogikat ja ruumilist modelleerimist, võimaldab luua 
väga keerukatest protsessidest digitaalse koopia või digitaalse kaksiku (joonis 1). 

 
Joonis 1 Hoone SmartSpace rakendused tarkvara ja riistvara platvormiga24, (*) 

 

SmartSpace’i lahendusel on asjade interneti ruumis palju puutepunkte ja see toetab tuleviku 
arukat tehast. See on lõõgastav rada Industry 4.0 ja saab kasu sektori peamistest 
turuteguritest, eriti anduritehnoloogia kulude vähenemisest. Lahenduse keskmes on 
„füüsilise maailma“ ühendus „kübermaailmaga“. Reaalmaailma kopeerimise protsessi 
digitaalses mudelis nimetatakse digitaalseks mestimiseks ehk digitaalseks kaksikuks. Sellel 
protsessil võib olla kolm peamist eraldi rakendust: 

x Kaks toodet: Füüsilise toote digitaalne kujutamine toote käitumise modelleerimiseks 
kulutõhusal viisil 

x Arengu kaksik: Alternatiiv või täiendus füüsilisele prototüübile, et katsetada uusi 
tooteid/tehnoloogiaid 

x Tootmise kaksik: Virtuaalne tehase simulatsioon, sealhulgas protsessi ülesehitus, 
materjalivoog jne, et simuleerida ja optimeerida tootmist, tehes kindlaks muutuste 
mõju 

SmartSpace kuulub kolmandasse kategooriasse – tootmise kaksik – ja seega on mitu olulist 
punkti pidev protsessi automatiseerimine ja optimeerimine kirjeldatud eespool käesolevas 
dokumendis. Nagu ka paljude teiste asjade interneti lahenduste puhul arukas tehases, 
mõjutab SmartSpace kliendi otsest väärtuse loomist, kuid mõjutab ka tarnija- ja 
kliendisuhteid ning üldist andmekogumit, mis annab pidevalt panuse suurandmete 
säilitamisse (joonis 2). 
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Joonis 2 Ülevaade nutikast tehasest 

2 PILVANDMETÖÖTLUS JA SUURANDMED 
2.1 Pilvandmetöötlus  

Lihtsad näited:  

https://www.zdnet.com/article/what-is-cloud-computing-everything-you-need-to-know-
about-the-cloud/ 
https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/cloud-computing 

x Mis on pilvandmetöötlus lihtsas mõttes? 

Pilvandmetöötlus on tellitavate andmetöötlusteenuste osutamine – alates rakendustest kuni 
salvestamise ja töötlemise võimsuseni – tavaliselt internetis ja jooksvalt.  

x Kuidas pilvandmetöötlus toimib? 

Selle asemel, et omada oma arvutitaristut või andmekeskusi, saavad ettevõtted rentida 
juurdepääsu kõigele alates rakendustest kuni pilvteenuse osutajalt salvestamiseni. 
Pilvandmetöötluse teenuste kasutamise üks eelis on see, et ettevõtted saavad vältida oma 
IT-taristu omamise ja hooldamise kulusid ja keerukust ning selle asemel lihtsalt maksta selle 
kasutamise eest, kui nad seda kasutavad. 

x Millised pilvandmetöötluse teenused on kättesaadavad? 

Pilvandmetöötluse teenused hõlmavad nüüd mitmesuguseid võimalusi, alates 
salvestamisest, võrgustumisest ja töötlusvõimsusest kuni loomuliku keeletöötluse ja 
tehisintellekti ning standardsete kontorirakendusteni. Peaaegu iga teenus, mis ei nõua, et sa 
oleksid füüsiliselt lähedal arvuti riistvarale, mida te kasutate, saab nüüd toimetada pilve 
kaudu. 

https://www.zdnet.com/article/what-is-cloud-computing-everything-you-need-to-know-about-the-cloud/
https://www.zdnet.com/article/what-is-cloud-computing-everything-you-need-to-know-about-the-cloud/
https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/cloud-computing
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x Millised on pilvandmetöötluse näited? 

Pilvandmetöötlus on aluseks paljudele teenustele. See hõlmab selliseid tarbijateenuseid 
nagu Gmail või nutitelefonis olevate fotode pilv varukoopiaid, kui ka teenustele, mis 
võimaldavad suurettevõtetel majutada kõiki oma andmeid ja kasutada kõiki oma rakendusi 
pilves. Netflix tugineb oma video voogedastuse teenuse ja teiste ärisüsteemide käitamisel 
pilvandmetöötluse teenustele ning on ka mitu muud analoogset organisatsiooni. 

Pilvandmetöötlus on muutumas vaikevalikuks paljude rakenduste puhul: tarkvara müüjad 
pakuvad üha enam oma rakendusi pigem interneti kui eraldiseisvate toodetena, sest nad 
püüavad minna üle tellimismudelile. Pilvandmetöötlusel võib siiski olla negatiivne külg, sest 
see võib kaasa tuua ka uusi kulusid ja uusi riske seda kasutavatele ettevõtetele. 

Top pilvandmetöötluse pakkujad 2020. aastal: AWS, Microsoft Azure ja Google Cloud, 
hübriid, SaaS mängijad 

x Kuidas pilvandmetöötlus toimib? 

Selle asemel, et omada oma arvutitaristut või andmekeskusi, saavad ettevõtted rentida 
juurdepääsu kõigele alates rakendustest kuni pilvteenuse osutajalt salvestamiseni. 

Pilvandmetöötluse teenuste kasutamise üks eelis on see, et ettevõtted saavad vältida oma 
IT-taristu omamise ja hooldamise kulusid ja keerukust ning selle asemel lihtsalt maksta selle 
kasutamise eest, kui nad seda kasutavad. 

Pilvandmetöötluse teenuste osutajad saavad omakorda kasu märkimisväärsest mastaabi 
säästust, pakkudes samu teenuseid paljudele klientidele. 

x Millised pilvandmetöötluse teenused on kättesaadavad? 

Pilvandmetöötluse teenused hõlmavad nüüd mitmesuguseid võimalusi, alates 
salvestamisest, võrgustumisest ja töötlusvõimsusest kuni loomuliku keeletöötluse ja 
tehisintellekti ning standardsete kontorirakendusteni. Peaaegu iga teenus, mis ei nõua, et sa 
oleksid füüsiliselt lähedal arvuti riistvarale, mida te kasutate, saab nüüd kasutada pilve 
kaudu. 

x Millised on pilvandmetöötluse näited? 

Pilvandmetöötlus on aluseks paljudele teenustele. See hõlmab selliseid tarbijateenuseid 
nagu Gmail või nutitelefonis olevate fotode pilv varukoopiaid, kuigi teenustele, mis 
võimaldavad suurettevõtetel majutada kõiki oma andmeid ja kasutada kõiki oma rakendusi 
pilves. Netflix tugineb oma video voogedastuse teenuse ja teiste ärisüsteemide käitamisel 
pilvandmetöötluse teenustele ning tal on mitu muud organisatsiooni. 

Pilvandmetöötlus on muutumas vaikevalikuks paljude rakenduste puhul: tarkvara müüjad 
pakuvad üha enam oma rakendusi pigem interneti kui eraldiseisvate toodetena, sest nad 
püüavad minna üle tellimismudelile. Pilvandmetöötlusel võib siiski olla negatiivne külg, sest 
see võib põhjustada ka uusi kulusid ja uusi riske seda kasutavatele ettevõtetele. 

x Pilvandmetöötluse eelised ja puudused 
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Pilvandmetöötlus ei ole tingimata odavam kui muud andmetöötluse vormid, nagu rentimine 
ei ole alati odavam kui ostmine pikas perspektiivis. Kui rakendusel on regulaarne ja 
prognoositav vajadus andmetöötlusteenuste järele, võib selle teenuse osutamine 
asutusesiseselt olla ökonoomsem. 

Mõned ettevõtted ei pruugi soovida majutada tundlikke andmeid teenuses, mida kasutavad 
ka konkurendid. SaaSi rakenduse juurde kolimine võib tähendada ka seda, et kasutate samu 
rakendusi kui rivaal, mis võib kahjustada konkurentsieelist, kui see rakendus on teie 
ettevõtte tuum. 

Kuigi uue pilverakenduse kasutamine võib olla lihtne, võib olemasolevate andmete või 
rakenduste viimine pilve olla palju keerulisem ja kulukam. Ja tundub, et praegu on puudus 
pilve kasutamise oskustest, eriti töötajatest DevOps ja multi-pilve seire ja juhtimise 
teadmistest. 

 

2.2 Suurandmed 

2.2.1 Kirjeldus, mis on „suurandmed“ 

Suurandmed on mõiste, mis kirjeldab suurt andmemahtu – nii struktureeritud kui ka 
struktureerimata. Kõige olulisem fakt on see, kuidas korraldada andmeid, et neid paremini 
analüüsida. Suurandmeid saab analüüsida, et teha sellest paremaid järeldusi ja otsuseid 
erinevates valdkondades.  

Suurandmete kasutamine  

Suurandmete kasutamine muutub tänapäeval tavaliseks, ettevõtted saavad oma 
konkurentidest kiiremini toime tulla. Enamikus tööstusharudes kasutavad nii olemasolevad 
konkurendid kui ka uued turuletulijad analüüsitud andmetest tulenevaid strateegiaid, et 
konkureerida, uuendada ja koguda väärtust.   

Big Data aitab organisatsioonidel luua uusi kasvuvõimalusi ja täiesti uusi ettevõtete 
kategooriaid, mis suudavad ühendada ja analüüsida tööstuse andmeid. Neil ettevõtetel on 
piisavalt teavet toodete ja teenuste, ostjate ja tarnijate ning tarbijate eelistuste kohta, mida 
saab koguda ja analüüsida. 

Mõiste „suurandmed“ on suhteliselt uus. See tulenes asjaolust, et paljud ettevõtted on 
hakanud koguma ja säilitama suurt hulka teavet. Mõiste, mis sai alguse 2000. aastate 
alguses, kui tööstuse analüütik Doug Laney sõnastas suurandmete nüüdispeavoolu 
määratluse kolmeks:  

x Maht. Organisatsioonid koguvad andmeid erinevatest allikatest, sealhulgas 
äritehingutest, sotsiaalmeediast ja teavet andurite või masinatevahelistest 
andmetest. Varem oleks selle salvestamine olnud probleem, kuid uued tehnoloogiad 
(nt Hadoop) on koormust vähendanud. Nimi „suurandmed“ ise on seotud tohutu 
mahuga. Andmete suurusel on väga oluline roll andmete väärtuse määramisel. 
Samuti sõltub see, kas konkreetset teavet saab tegelikult pidada suurandmeteks või 
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mitte, andmete mahust. Seega on „maht“ üks omadus, mida tuleb „suurandmete 
“käsitlemisel arvesse võtta. 

x Kiirus. Andmevood toimuvad enneolematu kiirusega ja nendega tuleb tegeleda 
õigeaegselt.  Mõiste „kiirus“ viitab andmete loomise kiirusele. Kui kiiresti andmed 
genereeritakse ja töödeldakse, et rahuldada nõudmisi, määrab tegeliku potentsiaali 
andmed. 

x Mitmekesisus. Andmed pärinevad igat liiki vormingutest – alates struktureeritud 
andmekogumitest (näiteid on näha siin, siin &), numbrilisi andmeid traditsioonilistes 
andmebaasides kuni struktureerimata tekstidokumentide, e-posti, videote, audio-, 
varude rist-andmete ja finantstehinguteni. Mitmekesisus viitab heterogeensetele 
allikatele ja andmete laadile, mis on nii struktureeritud kui ka struktureerimata. 
Varasematel aegadel olid enamikus rakendustes ainsad andmeallikad arvutustabelid 
ja andmebaasid. Tänapäeval on andmed e-kirjadena, fotodena, videodena, 
seireseadmetena, PDF-idena, audiona, jne., mida kõik kasutatakse analüüsi 
rakendustes. Selline struktureerimata andmete mitmekesisus tekitab teatavaid 
probleeme andmete säilitamisel, kaevandamisel ja analüüsimisel. 

 

2.2.2 Miks on Big Data oluline? 

Suurandmete tähtsus tuleneb asjaolust, kui palju andmeid kogutakse ja kuidas ettevõte 
kogutud andmeid kasutab. Oluline ei ole kui palju andmeid on ettevõttel, vaid kuidas 
ettevõte kogutud andmeid kasutab. Salvestatud andmete nõuetekohane ja sihipärane 
analüüs võib olla abiks järgmistes rakendustes: 

x Kulude kokkuhoid: Mõned Big Data tööriistad nagu Hadoop ja Cloud-Based Analytics 
võivad tuua ettevõtetele kulueeliseid, kui säilitatakse suuri andmehulki, ning need 
vahendid aitavad ka kindlaks teha tõhusamaid äriviise. 

x Aja sääst: Suure kiirusega vahendid nagu Hadoop ja mälu analüütika saavad kergesti 
tuvastada uusi andmeallikaid, mis aitab ettevõtetel analüüsida andmeid kohe ja teha 
kiireid otsuseid, mis põhinevad õppimisel. 

x Mõista turutingimusi: suurandmeid analüüsides saate paremini aru praegustest 
turutingimustest. 

 

2.2.3 Suurandmete peamine allikas 

Suurandmed võivad tuua kasu paljudes eri valdkondades, näiteks:  

x Suurandmed haridustööstuses:  kohandatud ja dünaamilised õppeprogrammid, e-
framing kursuse materjalid, hindamissüsteemid, karjääri ennustus. 
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x Suurandmed kindlustussektoris: kindlustussektor ei ole oluline mitte ainult 
üksikisikute, vaid ka äriettevõtete jaoks. Põhjus, miks kindlustus omab olulist kohta, 
on see, et see toetab inimesi ebaõnne ja ebakindluse ajal.  

x Teabe kogumine: kogutud paljudes allikates. 

x Suurandmed valitsusele: tööstuse kohta erinevad kirjed ja andmebaasid kodanike 
kohta. 

x Küberjulgeolek: 

x Suurandmed pangandussektoris: pangandussektori andmete hulk tõuseb iga sekund. 

 

2.2.4 Reaal-aja Big Data analüüsi tööriistad 

x Storm 

Storm, mis kuulub nüüd Twitterile, on reaalajas jagatud arvutussüsteem. 

x Cloudera 

Cloudera pakub Cloudera Enterprise RTQ tööriistu, mis pakuvad reaalajas interaktiivseid 
analüütilisi päringuid HBase-sse või HDFS-i salvestatud andmete kohta. 

x Gridgrain 

GridGain on Java jaoks loodud avatud lähtekoodiga võrguarvuti. See on kooskõlas Hadoop 
DFS ja see pakub asendajat Hadoop MapReduce-le. 

x SpaceCurve 

Tehnoloogia, mida SpaceCurve arendab, võib avastada mitmemõõtmeliste geoandmete 
aluseks olevaid mustreid. 

 

ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 
1. Milline määratlus sobib kõige paremini „liitreaalsusega“? 

a. Tehnoloogia, mis muudab füüsilised objektid digitaalseteks objektideks 

b. Tehnoloogia, mis katab digitaalset teavet reaalmaailma esemete kohta 

c. Tehnoloogia, mis täielikult sukeldub kasutajad uude digitaalsesse keskkonda 

d. Tehnoloogia, mis suudab saavutada pildi mõistmise inimese tasandil 

2. Kuidas asjade Internet aitab linnades? 

a. Muuta kodanikud arukamaks 

b. Aitab ainult transpordivahendite paremas korralduses 
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c. Valmistab linnad suveks ette. 

d. Muudab süsteemi linnade ja süsteemide paremaks haldamiseks 

3. Mis on suurandmete turvalisuse probleem? 

a. Seal on suur hulk andmeid 

b. Me ei tea, kuidas andmeid analüüsida 

c. Me ei tea ühtegi tehnoloogilist platvormi andmete korraldamiseks 

d. Suurandmete turvalisus on andmete valvamise ja analüüsiprotsesside töötlemine 

4. Miks on Big Data oluline? Millised vastused on valed? 

a. Mõista turutingimusi 

b. Ükski ei ole õige. 

c. Kulude vähendamiseks 

d. Aja lühendamiseks 
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KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 
 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 b 

2 d 

3 d 

4 b 
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ÕPPETUNNI TUTVUSTUS 
See õppetund tutvustab virtuaalreaalsust (VR) ja liitreaalsust (AR), mis võiksid olla uued 
efektiivsed ja kasulikud IKT tehnoloogiad kaasaegse tootmise jaiks.  

Samuti esitatakse AR ja VR rakendusi tootmises ja tööstuses ja eriti koolituses ning õppetöös 
ja projekteerimises ning kavandamisel ja samuti teenindamisel ja hoolduses ning tugi- ja 
koostöörakendustes. 

 

ÕPPETUNNI ÕPIEESMÄRGID 
Õppetunni eesmärgid on: 

x Näidata VR ja AR omadusi, karakteristikuid, ja erinevusi. 
x Tutvustada VR ja AR tehnoloogiat kasutavaid seadmeid. 
x Tutvustada õppuritele VR ja AR tootmisega seotud näiteid. 

 

 

 

LÜHENDID 
 
AR Liitreaalsus 
VET Kutseharidus ja -koolitus  
VR  Virtuaalne reaalsus 
 
 

1 AR VS. VR 
Liitreaalsus (AR) kui tehnoloogia haarab reaalse maailma virtuaalseid pilte (täiendatud 
komponendid, nagu 3D-objektid, multimedia sisu või tekstiteave). Projitseeritud objektid 
ilmuvad, nagu eksisteeriksid nad samas ruumis koos reaalse keskkonnaga (Azuma et al., 
2001). Need objektid on paigutatud õigel ajal ja asendis kasutaja vaatenurka.  

Virtuaalreaalsuse (VR) mõiste viitab täielikult simuleeritud reaalsusele, mis on loodud 
arvutisüsteemides (Martín-Gutiérrez et al., 2017). VR võimaldab kasutajatel ringi liikuda 360-
kraadise virtuaalse maailmaga, jälgides seda maailma kõigist vaatenurkadest ja sõltuvalt 
rakendusest isegi võimaldab kasutajatel suhelda selle virtuaalse maailmaga. Sellisena ei taju 
kasutajad enam oma tegelikku füüsilist ümbrust. Selle asemel on nad täielikult asetatud 
virtuaalsesse maailma VR prillide abil. See annab kasutajatele võimaluse kogeda videoid või 
pilte 360 kraadi ulatuses, suletud perspektiivsi ja liikuda ümber objektide virtuaalses 
maailmas. Näiteks võiks insener suhelda selle täielikult arvuti loodud kolmemõõtmelise 
keskkonnaga ja manipuleerida toote realistliku esitusega reaalajas.  
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Liitreaalsus erineb virtuaalsest reaalsusest ühes konkreetses, otsustavas aspektis: kuigi VR 
kasutajad kogevad täielikku sukeldumist virtuaalsesse maailma, olenemata sellest, kus nad 
tegelikult asuvad, peavad AR kasutajad tegelikult olema konkreetses kohas, et suurendada 
oma reaalsuse kogemust, rikastades seda kasuliku teabega vastavalt oma asukohale. 

AR ja VR vahel puudub siiski eraldav peenjoon; seega põhineb reaalsuse-virtuaalsuse 
järjepidevuse kontseptsioon pideval skaalal reaalmaailma ja täisvirtuaalse keskkonna vahel 
(Milgram & Kishino, 1994). Joonis 1 näitab näidet ülemineku kohta reaalsusest (reaalne 
Range Rover) AR-sse (segades tegelik mootor arvuti loodud objekti hoolduse eesmärgil) ja 
VR-sse (realistlik 3D auto mudel) esitatud (Ma, Gausemeier, Fan, Grafe, 2011). 

 

 
Joonis 1. Reaalelust virtual-reaalsuseni (Ma, Gausemeier, Fan, Grafe, 2011) 

2 AR JA VR RIISTVARA 
Teine erinevus virtuaalreaalsuse ja liitreaalsuse vahel on seotud vajaliku riistvaraga: kui VR-
rakenduste jaoks on vaja VR-prille või peakomplekti, siis AR-rakenduste kasutamiseks on vaja 
ainult kaasaegset nutitelefoni või tahvelarvutit. Seda riistvara analüüsitakse järgmistes 
jaotistes (Mealy, 2018, Mealy, 2018a, Mealy, 2018b). 

2.1 AR seadmed 

2.1.1 Microsoft HoloLens 

HoloLens on üks suurema võimekusega peaskantavaid kuvareid (HMD) turul, mis on osaliselt 
tänu Microsofti turupositsioonile. Aga turunduse kõrval on HoloLens osutunud üheks kõige 
muljetavaldavamaks esimese põlvkonna HMD-ks ja on läinud kaugemale standardsetest AR 
kõrvaklappidest. 
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HoloLens on eraldiseisev peakomplekt, mis ei pea olema ühendatud laua- või sülearvutiga. 
Selle sisseehitatud andurid kaardistavad ümbritseva keskkonna 3D hologrammide 
paigutamiseks. See tunneƚĂď� ǎĞƐƚĞ� ũĂ� Śććůƚ� ŬĂƐƵƚĂũĂ� ƐŝƐĞŶĚŝs. Samamoodi on visuaalsed 
objektid asetatud reaalse maailma peale, HoloLens-il on ka 3D kõlari süsteemi asemel 
kõrvaklapid, mis pakub reaalse maailma helipildi peale AR audio lahendust. See aitab vältida 
kasutaja eraldumist reaalsest maailmast. Kui HoloLens on õigesti häälestatud, siis võimaldab 
see ka digitaalsetemaailma hologrammide varjutamist reaalsete füüsiliste objektide poolt. 
Holograafiline pall, mis veereb reaalse laua all, võib silmist kaduda, nagu oleks see tõeline. 

 
Joonis 1 Microsoft Hololens 2 

Täiendavad ressursid: 

Video: Microsoft HoloLens 2 tutvustus, https://www.youtube.com/watch?v=eqFqtAJMtYE  

Video: Microsoft HoloLens selgitused – Arvutitehnika tulevik, 
https://www.youtube.com/watch?v=NwY-6sQDYnk  

 

2.1.2 Meta 2 

Meta 2 on AR peakomplekt, mis võib pakkuda füüsilise maailma pilti, kus näidata oma 3D 
hologramme͘� ^ĞůůĞů� ŽŶ� ŬĂ� ŬćƐŝƚƐŝ� ũćůŐŝŵŝŶĞ� ũĂ� ŶĂǀŝŐĞĞƌŝŵŝƐĞŬƐ� ŬĂƐƵƚĂƚĂǀĂĚ� ǎĞƐƚŝĚ� ŶŝŶŐ�
hologrammide kuvamiseks kasutatakse poolläbipaistva peegli ees peegelduvaid 
projektsioone. 

Meta murdis HoloLensist eemale ühes peamises kategoorias: Meta otsustas ühendada Meta 
2 arvutiga. Meta arendajate suhetekorraldaja sõnul oli see tahtlik valik (vt „Meta 2 
uurimine“). Kuigi see funktsioon eemaldab teie võime suhelda vabalt läbi oma keskkonna, 
pakub see rohkem andmetöötlusvõimsust ja suuremat nägemisala. Meta 2 on 90-kraadise 
nägemisalaga, peaaegu sama suur kui praeguse põlvkonna VR prillid ja peaaegu kolm korda 
suurem kui HoloLens. See suurem nägemisala aitab kasutada Meta 2 seadmena, mis võib 
ühel päeval asendada teie traditsioonilise 2D-ekraani. 

https://www.youtube.com/watch?v=eqFqtAJMtYE
https://www.youtube.com/watch?v=NwY-6sQDYnk
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Joonis 2 Meta 2 AR peakomplekt 

Täiendavad ressursid: 

Artikkel: Devindra Hardawar, A closer look at the Meta 2 AR headset, 
https://www.engadget.com/2017-03-12-meta-2-ar-headset.html  

Video: Meta 2 AR | Hands-On | SXSW 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=5dOxmCPExkQ  

Video: Meta 2 tekitab liitreaalsuse, https://www.youtube.com/watch?v=TyXePLD54uU 

 

2.1.3 Maagiline hüpe 

Magic Leap on pikka aega jäänud AR maailma poolt varjatuks, kerkides esile nüüd ja jälle, et 
pakkuda muljetavaldavat uut video oma tehnoloogiast. Magic Leap One koosneb kolmest 
eraldi komponendist: 

x Kerged rõivad: Kasutaja peas kantavad kuvaprillid 
x Kergmoodul: Taskuarvuti visuaalide toiteks ja sisendi vastuvõtmiseks 
x Juhtseade: Kuue vabadusastmeline (6DoF) kontroller, mis võimaldab sisend- ja 

kompimis tagasisidet süsteemile ja süsteemist 

Magic Leap One on eraldiseisev seade, mida saab kanda vabalt (nagu Holo-Lens), kuid tuleb 
siiski liidestada oma kergmooduli arvutiga (nagu Meta 2). Kergmooduli väiksus näitab selgelt, 
et Magic Leap One on mõeldud eraldiseisvama, liikuvama kogemuse jaoks kui Meta 2. 
Sarnaselt sisaldavad HoloLens ja Meta 2, Magic Leap One mitmeid andureid, et avastada 
pindu, lendavaid objekte ja teisi objekte, mis võimaldavad digitaalselt kaardistada oma 
füüsilist keskkonda. See peaks võimaldama efektiivset objekti suhtlemist keskkonnaga 
(digitaalsed pallid, mis hüplevad välja füüsilistest seintest, virtuaalsed robotid peidus 
füüsiliste tabelite all jne). Sisend pakutakse läbi juhtseadme, kuid Magic Leap süsteem 
toetab väidetavalt ka mitmeid teisi ƐŝƐĞŶĚƌĞǎŝŝŵe ŶĂŐƵ�Śććů͕�ǎĞƐƚid, ja silmade jälgimine. 

https://www.engadget.com/2017-03-12-meta-2-ar-headset.html
https://www.youtube.com/watch?v=5dOxmCPExkQ
https://www.youtube.com/watch?v=TyXePLD54uU
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Joonis 3 Magic Leap 1 (image downloaded from Magic Leap official website) 

 

Täiendavad ressursid: 

Video: Magic Leap One on nüüd kasutatav, 
https://www.youtube.com/watch?v=gsV9QruA6Go 

 

2.1.4 Mira Prism 

Mira Prismi loojad kasutavad teistsugust lähenemist taskukohase AR-kogemuse 
pakkumiseks. Jättes kõrvale teised AR peakomplektid kaasaarvatud arvuti peakomplekti 
toiteks, Mira Prism kasutab mobiilset seadet AR käitamiseks. Kõik, mida vajate on ühilduv 
mobiilne seade ja Prism peakomplekt ja süsteem on valmis kasutamiseks. 

 
Joonis 4 Mira Prism 

 

Täiendavad ressursid: 

Video: Mira Prism Pro: Teie kantav seadistatav platvorm, 
https://player.vimeo.com/video/364410995?h=74f6764007 

 

2.2 VR-seadmed 

2.2.1 Kõrg-võimekad seadmed 

Praegused high-end VR peakomplektid on peaaegu kõik välise arvuti toidega. Peaaegu kõik 
praeguse põlvkonna tipptasemel seadmed pakuvad ruumilist kogemust, mis võimaldab 
kasutajatel liikuda füüsilises ruumis ja need liikumised kajastuvad VR-maailmas. Peaaegu 

https://www.youtube.com/watch?v=gsV9QruA6Go
https://player.vimeo.com/video/364410995?h=74f6764007
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kõik praeguse põlvkonna high-end peakomplektid töötavad paari liikumise kontrollerid. 
Kõigil neil seadmetel on lai vaateväli (FOV) ja üldiselt väga kõrge resolutsiooniga ekraam. 
Enamik neist esimese põlvkonna seadmetest on ühenatud kaabli kaudu arvutiga toiteks.  

Lõppseade koosneb peakomplektist nagu HTC Vive, Oculus Rift ja uusim Oculus Quest 2, 
Windows Mixed Reality peakomplektid ja vähemal määral PlayStation VR. PlayStation VR on 
natuke kõrvaltoode, sest see ei paku sama ruumi mastaabis kogemust võrreldes teiste 
peakomplektidega. Siiski pakub see rohkem esmaklassilist VR kogemust kui paljud keskastme 
valikud. 

 
Joonis 5 Tänu  HTC Vive. HTC Vive, kontrollerid ja andurid 

 

 
Joonis 6 Oculus Go, Rift S ja Quest 

 

 
Joonis 7 Playstation VR 
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2.2.2 Keskastme seadmed 

Google Daydream ja Samsung Gear VR on peamised esimese põlvkonna peakomplektid. 
Mõlemad nõuavad korralike näitajatega Android seadet, et pakkuda oma VR kogemust. 
Nende FOV on veidi väiksem kui kõrgema taseme peakomplektidel ja neil on madalam 
ekraani värskendamise sagedus, nii et ekraanipilte värskendatakse vähem kui kord sekundis. 

Mõlemad kasutavad ühte liikumise kontrollerit, mis võimaldab kolme vabadusastmega 
liikumisvabadust ruumis kontrolleri poolt lihtsalt jälgida (kuid mitte täielikult jälgida). Samuti 
ei pakuta ruumilist kogemust ega jälgita kasutaja asukohta väljaspool pea pöörlemist ja 
orientatsiooni. 

Kolm vabadusastet (3DoF) VR peakomplekti kontrollerit puhul tähendab tavaliselt seda, et 
kontrolleril on ainult rotatsiooniline jälgimine. See on põhimõtteliselt seotud peakomplekti 
asukohaga. Erinevalt kõrgema taseme peakomplektidest nagu HTC Vive või Oculus Rift, kui 
te jätate oma kontrolleri põrandale ja kõnnite sellest eemale, kandes neid 3DoF 
peakomplekte, ei säilitaks kontroller oma positsiooni 3D ruumis. 

 
Joonis 8 Google Daydream 

 

 
Joonis 9 Samsung Gear VR koos kontrolleriga 
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2.2.3 Madala taseme seadmed 

Praegune madal ots VR peakomplektide turul on hõivatud Google Cardboard ja selle 
variantide poolt. Nagu kesktaseme VR peakomplektid, on Google Cardboard toidetud eraldi 
mobiilseadme, näiteks nutitelefoni abil. Erinevalt kesktaseme rakendustest võib Google’i 
Cardboard töötada paljudes erinevates mobiilseadmetes, sealhulgas madalama taseme 
mobiiltelefonidega. 

Iga tootja võib valmistada Google Cardboard vastavalt kasutajatele järgides papi 
spetsifikatsiooni, mida Google pakub. Selline paindlikkus on toonud kaasa arvukaid 
lahendusi. Ainsad asjad, mis neil seadmetel on ühised, on see, et nad kõik töötavad eraldi 
mobiilseadme abil, neil kõigil on sarnased läätsed ja peaaegu kõik toetuvad ühele 
peakomplekti nupule mis tahes suhtlemiseks virtuaalses maailmas. Piiratud suhtlemine, 
mida Google Cardboard pakub, seab piirangud, et see on veidi rohkem kui VR „vaataja“, mis 
pakub kasutajatele palju passiivsemat tarbimiskogemust kui kesktaseme ja tipptaseme 
peakomplektid. 

 
Joonis 10 Google Cardboard 

 

3 AR JA VR RAKENDUSED TÖÖSTUSES JA TOOTMISES 
Käesolevas peatükis on esitatud AR ja VR tehnoloogia rakendused tööstuses ja tootmises. 
Need on liigitatud järgmistesse kategooriatesse: Haridus ja koolitus, disain ja kavandamine, 
teenindus ja hooldus ning ülesannete tugi ja koostöö. 

3.1 Haridus ja koolitus 

Kutseharidus ja -koolitus on teooria ja praktika koosmõju, st teadmiste omandamine ja 
kogemuste omandamine eksperimenteerimise kaudu (Mekacher, 2019). Kutseõppe edu võti 
on anda õpilasele võimalus töötada uues reaalses keskkonnas; seda on aga sageli raske ja 
kulukas saavutada. Seetõttu on AR-l ja VR-l anda suur eelis, võimaldades õpilastel proovida 
erinevaid tegevusi korduvalt, ilma lisakulusid või muid ressursse vajamata. Tänu sellele 
võivad nad pöörduda tagasi võtmeprobleemide õppimise juurde oma tempos (Sevgi, 2018). 
See mängib olulist rolli õppijate praktiliste teadmiste parandamisel ja nende suutlikkuse 
parandamisel probleeme ise lahendada. Seejärel võib õpilaste teoreetilisi teadmisi 
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rakendada tõeliste tööstusprobleemide lahendamisel. Seda metoodikat võib kasutada 
katsete puhul, mida on raske teha traditsioonilistes klassiruumides, või lõpetamata ja 
keerukate protsesside analüüsimiseks. (Mekacher, 2019) 

Integreerides digitaalse infosisu reaalsesse keskkonda, on AR paljutõotav vahend uue 
tööruumiga seotud õppemetoodika väljatöötamiseks (Henrysson, Ollila & Billinghurst, 2007). 
Sellega seoses on AR oma positiivset mõju tõestatud mitmes aspektis, näiteks kasutajate 
suurema tähelepanu, osaluse ja motivatsiooni juhiste tõhususe parandamisel (Kamarainen 
et al., 2013). Lisaks saab AR-tegevuste eksperimentaalset ja uurimuslikku iseloomu hästi 
kombineerida eraldi kasutatavate ja konstruktivistlike õppeteooriatega (Dunleavy, Dede & 
Mitchell, 2009). Lõpetuseks on AR kõige olulisem eelis selle, et see on „ainus võime luua 
digitaalseid ja füüsilisi objekte ühendavaid hübriidseid õpikeskkondi, hõlbustades seeläbi 
selliste töötlemisoskuste arendamist nagu kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine ja 
suhtlemine omavahel sõltuvate koostööõppuste kaudu“ vastavalt Dunleavy, Dede ja 
Mitchelli  järgi (2009, lk 20).  

Masinate käitamise ja hooldamise alane haridus (mootorsõidukitest kuni tervete 
tööstusettevõteteni) on sageli ülitähtis tööstusliku ja tehnilise kutseõppe koolitusprotsessis 
(Fehling, Müller & Aehnelt, 2016). Need masinad ei muutu mitte ainult keerukamaks, vaid 
nende iga osa (nii ruumiline kui ka sisuga seotud) täielik kättesaadavus ei ole tagatud iga 
juhtumi puhul suureneva automatiseerimise tõttu. Kõrvaldades tegeliku ja digitaalse 
koolitussisu vahelise meedialõhe, visualiseerib AR mitte ainult masina elemente, mis on 
praktiliselt varjatud, vaid võib esitada ka sellega seotud protsesse ja põhjuslikke suhteid 
süstemaatilises kontekstis. Kuna AR hõlmab ka reaalset keskkonda ja lihtsalt kuvatavaid 
täiendavaid kihte, kasutatakse seda pigem tegelike seadistustega. Selle tüüpiline rakendus 
võib hõlmata detailide äratundmist ja märgistamist, nii et üliõpilane saab õppida 
samaaegselt reaalseid masinaid vaadates. Lisaks võib AR-i kasutada väljastpoolt varjatud 
elementide paljastamiseks või tegelike protsesside näitamiseks, näiteks voogude või 
soojusülekannete simulatsioonide esitamiseks. 

Teisest küljest annab VR-i rakendamine hariduses võimaluse luua keerukaid laboreid ja 
seadistusi, ilma et oleks vaja kulutada suuri summasid ega suuri seadmeid. See on eriti 
kasulik tööstusliku ja tehnilise kutseõppe jaoks, kuna tõhusaks õppimiseks vajalik varustus on 
suhteliselt kallis. Selliseid raamistikke kasutavad õpilased võivad jälgida 3D-osasid või kooste 
erinevatest suundaadest või osaleda interaktiivsetes harjutustes. See on kasulik võrreldes 
traditsioonilise õppega, kuna VR-i rakendamine ühendab praktilise lähenemisviisi 
teoreetiliste teadmistega (Kustandi et al., 2020). Lisaks võib üliõpilane vabalt katsetada 
seadmestikuga, kus ei ole ohtu kahjustada seadmeid, arendab oma loovust ja õpib omal 
algatusel. Tulemused näitavad, et VR kasutamine võib soodustada õpilaste motivatsiooni 
õppida ja arendada oskusi, mis muudab õppimise oluliselt tõhusamaks ja tulemuslikumaks. 
VR võib ka julgustada õpilasi omandama häid õppimistavasid ja rakendama uuenduslikke 
õppimismudeleid tehnoloogiasse. 

Webel et al. (2013) on analüüsinud, kuidas riskihindamist saab kasutada oskuste ja 
teadmiste edasiandmiseks kogenud töötajalt uuele. Nad on välja töötanud 
koolitusplatvormi, kus praktikant kasutab tahvelarvutit koolitusabina suurte tööstusmasinate 
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hooldamiseks. Praktikant kasutab tahvelarvutit masinate filmimiseks ja erinevaid 
abivahendeid pakutakse koos videovooga. Need abivahendid võivad olla meediafailid, 
näiteks pildid või filmid, mis annavad praktikandile lisateavet, või üksteise peale asetatud 
mudelid, mis näitavad, kuidas erinevaid ülesandeid täita, nt pööratavat kangi erinevates 
suundades. Kui praktikandil on küsimusi, võib ta võtta tahvelarvuti abiga ühendust 
kaugkoolitajaga. Koos selle tahvelarvuti lahendusega pakutakse Weber et al. poolt käevõru, 
mis võib anda kandja poolt kompimisvihjeid. Käevõrul on kuus vibroajamit, mida saab 
kasutada praktikandi abistamiseks. Kuna neid aktuaatoreid saab kontrollida individuaalselt, 
siis saab tekitada erinevaid aistinguid, nt indikeerida vajaduses „pöörlemissuunda“. Nii saab 
praktikant saada vihjeid selliste alamülesannete täitmisel nagu „pöörake seda lülitit 
vastupäeva“. Seade võib anda tagasisidet ka juhul, kui praktikant teeb vea. 

Kaasaegsete tehnoloogiate uurimis- ja arenduskeskus on Poola asutus, mis on 
spetsialiseerunud töötajate koolitamisele autotööstusele. Seal on mitmesuguseid 
robottööjaamu, mis on ette valmistatud erinevateks rakendusteks ja kasutusteks - 
muuhulgas on seal süsteem nelja tööjaama ja kahe tööstusliku manipulaatoriga, kus üks 
manipulator on dokitud käsikärul ja teine dokitud mobiilirobotil. See seadistus võimaldab 
õpilastel harjutada oma programmeerimisoskusi, kus on ühendatud tehastes kasutatavad 
mobiilsed robotid lihtsate koooste- ja palletiseerimisprotsessidega. Veelgi enam, kogu 
modelleeritud seadistus (vt joonis 12) on programmeeritud RobotStudio tarkvaraga ja 
kasutatav hiljem VR-ga HTC VIVE peakomplektiga. See võimaldab õpilasel jälgida robotite 
simuleeritud võimalikke kasutusi ja seega võib seda praktiliselt rakendada õppijatele 
mõeldud multimeediasüsteemina. (Falkowski jt, 2021) 

 
Joonis 11 Süsteemi visualisatsioon, mida kasutatakse Kaasaegsete tehnoloogiate uurimis- ja 

arenduskeskuses 

 

Tallinna Tehnikaülikool kasutab robootika kursuses VR lahendust, mis hõlmab VR ja kaugtöö 
kombinatsiooni võimaldades robotit ka programmeerida. Selle peamine eesmärk on 
pakkuda teadmisi ja oskusi põhilisest robootika teooriast ja õpetada ABB YuMi tõelise roboti 
kasutamise oskusi. Kursus ühendab teoreetiliste teadmiste omandamist nende praktilise 
rakendamisega. See saavutatakse piisavalt keeruliste ülesannete raames, mis võimaldab 
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sügavalt mõista, kuidas robotit käsitseda ja seda õpilaste jaoks atraktiivsena hoida. Seega on 
üheks selliseks ülesandeks ABB YuMi programmeerimine näiteks ksülofonil või süntesaatoril 
mõne muusikapala esitamine. Enamiku robotite virtuaalse simulatsiooni tarkvarapakettide 
puhul on võimalik virtuaalne mudel teisendada kasutatavaks VR -mudeliks (vt joonis 13 ja 
joonis 14), mida saab Interneti kaudu kasutada või oma arvutisse alla laadida. Praeguse 
koolituse jaoks on õpilastel kasutada YuMi roboti VR -mudel, kasutades Oculus Rift VR 
peakomplekti, et saada veelgi sügavam arusaam ja virtuaalne tunne ning taju, kuidas kogu 
süsteem töötab. Kursus lõpeb roboti tegeliku käitumise testimisega antud ülesande 
täielikuks täitmiseks ja virtuaalse simulatsiooni etapis välja töötatud robotiprogrammi 
robotisse laadimisega ja kontrollimisega. Arendatud programm laaditakse üles YuMi 
robotisse, mis on saadaval Interneti kaudu ja töötab otse YouTube'i kanalina. (Falkowski jt, 
2021) 

 
Joonis 12 V-mudeli lähenemine  roboti koolitusel Tallinna Tehnikaülikooli Mehhatroonika ja Autonoomsete 

Süsteemide keskuses 

 

 
Joonis 13 ABB YuMi roboti VR mudeli simulatsioon 

Kursuse viimane moodul on robotite tegeliku käitumise testimine antud ülesande täitmiseks 
ja virtuaalse simulatsiooni abil välja töötatud roboti programmi kontrollimine reaalsel 
robotil. Arendatud programm laaditakse üles YuMi robotisse, mis on õpilastele ligipääsetav 
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Interneti kaudu ja jälgitab otse Youtube'i kanalina (https://youtu.be/y-t93kfVyVQ). Seetõttu 
võib kogu kursus toimuda e-kursusena või osaliselt e-kursusena ja osaliselt laboris, nagu see 
on vajalik konkreetsetele õppuritele. Lisaks võimaldab see omandada praktilisi oskusi ilma 
teooria taset läbimata, sõltuvalt õppuri eelnevate teadmiste ja oskuste tasemest. (Falkowski 
jt, 2021) 

Projekt MILAN (http://milan-project.eu/), mis on suunatud Erasmus+ 2018 programmi 
horisontaalsele prioriteedile „Avatud ja uuenduslikud tavad digitaalajastul”, on fokuseeritud 
kvaliteetsete, avatud juurdepääsuga ja uuenduslike koolitusmaterjalide ja tugivahendite 
väljatöötamiseks robootika ja automaatika valdkonnas, hõlmates ka VR - ja AR -
tehnoloogiaid. Projekt hõlmab veebipõhist haridus- ja koolitusplatvormi, mis ühendab 
robootikaalaseid e-kursusi ja multimeediarakenduri. Lisaks traditsioonilistele 
multimeediaobjektidele (nt fotod, videod jne) sisaldab andmebaas ka 3D-objekte ja 
simulatsioone, mida õpilane saab kogeda AR või VR rakenduste abil. Toetatud on lai valik 
seadmeid, alates AR / VR süsteemide ja peakomplektidega varustatud arvutitest kuni 
populaarsete mobiilsete seadmeteni, nt. nutitelefonid. (Pilat jt, 2021) 

 

3.2 Projekteerimine ja arendamine 

Projekteerimine ja arendamine on valdkond, kus AR/VR võib avaldada suurt mõju ja tuua 
kaasa suure kokkuhoiu (Regenbrecht, Baratoff & Wilke, 2005). Kui projekteerimine ja 
arendamine erinevatel tööstuslikel eesmärkidel võib olla tõesti kallis, et luua mudeleid ja 
katsetada erinevaid disainilahendusi, siis see võib võtta ka palju aega luua neid mudeleid 
(Gausemeier et al., 2011). 

Sõiduki ergonoomika katsetamine on üks valdkond, kus AR kasutamine võib olla kasulik. 
Volkswagen Gausemeier jt arendasid koos välja AR-põhise katsestendi, mida saab kasutada 
uute automudelite simuleerimiseks (Gausemeier et al., 2011). Katsestend koosnes tõelisest 
siseviimistluseta ja armatuurlauata autost. Autot juhtides kannab juht peas spetsiaalselt 
varustatud kuvarit (HMD), millel on integreeritud kaamerad, mis avardab auto nägemisvälja 
ja virtuaalsete mudelitega rada. Nii saab uusi disainikontseptsioone hinnata ilma riistvara 
muutmata. Reaalse maailma ja virtuaalsete mudelite kombinatsiooni kasutamine annab ka 
elulähedasema stsenaariumi kui ainult virtuaalsete mudelite kasutamine. 

Volkswageni virtuaalsed insenerilaborid kasutavad Microsofti HoloLensi, et aidata luua 
järgmise põlvkonna autosid. Kasutades 3D liitreaalsuse arvutit, manipuleerivad nad auto 
mastaabimudeliga, muudavad rattaid ja värve, kere kuju ja muud, kasutades muudatuste 
juhttimiseks ůŝŚƚƐĂŝĚ� ǎĞƐƚĞ� ǀƁŝ� ŚććůŬćƐŬůƵƐŝ� ;ũŽŽŶŝƐ� ϭϱͿ͘� ^ĞĚĂ� ƚĞŚŶŽůŽŽgiat kasutatakse juba 
kuues laboris, mida haldab Volkswageni grupi IT, plaanides liikuda lihtsatelt kosmeetilistest 
muudatustest sügavamale tõeliste insenerilahendusteni sõidukitel. Volkswagen on juba 
mõnda aega kasutanud liitreaalsust ja virtuaalreaalsust, peamiselt kolmemõõtmelise vaate 
saamiseks. Nüüd arendavad nad seda tehnoloogiat tehnilise arengu tööriistaks. Selline 
tehnoloogia võimaldab teha muudatusi tõhusamalt ja mitmed eri riikide meeskonnad saavad 
sujuvalt üle Interneti koostööd teha. Meeskonnad saavad mudeli muudatusi otse jälgida ja 
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võrrelda ning seejärel otsuseid teha. See tähendab, et meeskonnad jõuavad oma eesmärgini 
kiiremini. (Volkswagen, 2017; Surur, 2017). 

 

 
Joonis 14 Volkswagen Grupi IT Virtuaalreaalsuse labori insenerid uurivad uue Golf mudeli kere 

konstruktsiooni 

Ameerika Ühendriikides Tennessee osariigis asuva tehase insenerid on alustanud eeltööd 
2022.a. alustada plaanitava järgmise põlvkonna Volkswageni elektrisõidukite kavandamiseks, 
ning and alustasid juba uue Atlas Cross Sporti tootmist. Uus tööriist, mis sisaldab liitreaalsuse 
peakomplekte, on aidanud meeskonnal kavandada tootmisliine, modelleerides seadmete 
paigutust ja tööd reaalses keskkonnas ja avastades võimalikke probleeme. (Price, 2020) 

 

 
Joonis 15 VW töötas välja oma AR tehase projekteerimise süsteemi ettevõtesiseselt,mis andis inseneridele 
“rohkem ruumi manööverdada ja viia sisse parandusi töötades tundlike andmetega”. Katsete tulemusena 

said Volkswagen Grupi tehnilised töötajad toimetada virtuaalsete masinatega; and olid suutelised liigutama 
objekte ning muutma nende asendit reaal-ajas 

 

Teises autotööstusega seotud projektis kasutatakse sarnast lahendust tegelike autoosade 
võrdlemiseks nende vastavate projekteerimisandmetega (Nolle & Klinker, 2006). Seda 
tehakse tagamaks, et need autoosad on toodetud piisavalt täpselt ja vastavad õigele 
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automudelile. Virtuaalsed CAD-andmed on objektile paigutatud läbipaistvate mudelitena, 
mis võimaldavad hõlpsalt näha, kas esineb ebakõlasid. 

Lennundus- ja kosmosetööstuses kasutatakse samuti mitmeid rakendusi või AR lahendusi. 
Regenbrecht, Baratoff ja Wilke (2005) toovad kaks näidet selle kohta, kuidas nad kasutasid 
AR-i projekteerimisprotsessi parendamiseks. Esimene näide on lennuki salongi disain. Kuigi 
mõningaid kabiinikeskkonna osi, näiteks istme paigutamist, on suhteliselt lihtne kuvada 
digitaalsel mudelil, võib muud liiki teabe kuvamine olla palju keerulisem. Üks näide selle 
kohta on erinevate füüsikaliste omaduste, näiteks temperatuuri ja rõhu simulatsioonid. 
Autorid ehitasid prototüübi, mis näitas vedeliku dünaamika 3D visualiseerimise arvutusliku 
rakendust reaalse protsessi kuva peal. Seda võiks kasutada kõrge rõhutasemega alade 
esiletõstmiseks lennukikabiinide juhtpaneelis. Teises näites kirjeldavad Regenbrecht, 
Baratoff ja Wilke, kuidas võiks toimuda piloodikabiini kavandamise varase kontrolli puhul. 
Kandes HMD-d ja pannes magnet-markerid projekteerimis-tahvlile saavad disainerid 
katsetada erinevaid seadeid. Iga marker vastab erinevale gabariidile või juhtseadiste 
komplektile ning paljud disainerid võivad nii testimisel koos töötada. 

Teine tööstusharu, mis kasutab AR-d, on merendus. Üks näide on vahend suurte laevade 
torude paigutuse kavandamiseks (Olbrich et al., 2011). Sageli võib esineda probleeme 
erinevustega ehitusandmete ja tegeliku laeva konstruktsiooni vahel ning torude paigutust 
võib olla vaja muuta. Tänapäeval kasutavad operaatorid traatmudelite abi. Operaatorid 
kasutavad spetsiaalseid traatmudeleid, et kontrollida, kas toru paigutus on õige. Kui esineb 
kõrvalekaldeid, siis tuleb traate painutada. Seejärel mõõdetakse traadid ja tegelikud torud 
painutatakse vastavalt andmetele. See võib olla aeganõudev ja selle asemel võib kasutada 
AR-vahendit. Tööriista torud saab praktiliselt visualiseerida kasutades tahvelarvutit. Kui 
torude konfiguratsioon ei sobi, saab neid virtuaalse tööriista abil muuta. Muudetud paigutus 
salvestatakse ja seda saab otse toru tootmisesse üle kanda. 

 
Joonis 16 Pilt näitab virtuaalset torude planeerimise rakendust, mis töötab tahvelarvutil. Kasutaja saab 
muuta interaktiivselt virtuaalseid torude segmente puudutades sõrmega ekraani (Olbrich et al., 2011) 

 

Fang, Ong & Nee (2012) kirjeldab, kuidas saab AR-d kasutada tööstuslike robotite 
trajektooride planeerimiseks. And kirjeldavad täpsemalt, kuidas nad saaksid roboti 
liikumisrada optimeerida, kasutades AR-i tee visualiseerimiseks enne reaalse roboti 
liigutamist.  

3.3 Teenindus ja hooldus 
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AR võib toetada tehnikuid hooldus- ja teenindustöödel, kui nad ei ole piisavalt kogenud, et 
tulla toime kaasaegsete toodete suureneva keerukusega (Porcelli et al., 2013). Porcelli et al. 
(2013) on näidanud peamisi tehnilisi ja organisatsioonilisi probleeme, millega tuleb silmitsi 
seista, et lisada AR ka hooldusteenuste osutamise protsessi, tehes juhtumiuuringu 
tööstuslikus kontekstis. 

Üks peamisi probleeme käsitsi koostatavate seadmete puhul on inimlik eksitus toimingute 
tegemisel. Dalle Mura, Dalle, Dini ja Failli (2016) pakuvad välja uuendusliku süsteemi, mis 
põhineb jõuanduri ja liitreaalsuse (AR) seadmete koostoimel, mida kasutatakse töötajale 
vajaliku teabe andmiseks õige koostejärjestuse kohta ja nende teavitamiseks vigade 
esinemisest. 

Järgmises näites õpivad BMW tehnikud virtuaalsel sõidukil mootori mehaanikat ja 
elektroonikat uue ajastusrihma paigaldamiseks lahti võtta. Sellel võimalusel on lisaks suurele 
majanduslikule potentsiaalile ka suur töö turvalisust tõstev potentsiaal.  

Video: BMW liitreaalsus: https://youtu.be/P9KPJlA5yds  

Porsche on kasutanud liitreaalsust (AR) keeruliste teenindusprobleemide lahendamiseks 
alates 2018. aastast, võimaldades kohalikel edasimüüjatehnikutel suhelda spetsialistidega 
tuhandete miilide kaugusel ja pääseda töötamise ajal käed-vabalt tehnilisele teabele juurde. 
Pärast seda, kui koronaviiruse pandeemia piiras välitehnikute kontakte edasimüüjatega, on 
AR diagnostikavahendite kasutamine kolmekordistunud, ütleb autotootja. Edasimüüjad ja 
tehnikud kasutavad nüüd AR peakomplekte, et otsida abi ekspertidelt umbes kord päevas. 
(White, 2020) 

Thyssenkrupp, Saksa raua- ja terasetööstus, mis on pühendunud terase tootmisele ning 
terasel põhinevate toodete (liftid, tehnoloogia, insenertehnilised tooted, autotööstus) 
tootmisele ja teenindamisele, on digiteerinud oma liftide divisjoni hooldusprotsessi, mis 
annab ettevõttele peaaegu 60% kogu EBITDAst. Selleks on ta pakkunud HoloLensi 
liitreaalsuse peakomplekte enam kui 24 000 hooldusoperaatorile, et nad saaksid 
hooldusprobleeme näha ja tuvastada ning neil oleks käed-vabad juurdepääs asjatundlikule 
tugiteabele. Lisaks on neil reaalajas juurdepääs kogu ettevõtte liftide ennustavale 
hooldusteabele. See võimaldab tehnikutel reaalajas analüüsida iga lifti hooldusvajadusi. 
Peakomplekte kasutatakse ka tehnikute koolitamiseks. Nende tehnoloogiate kasutamine on 
võimaldanud ThyssenKruppil lühendada oma liftide seiskamisaegu 50%, vähendada 
hoolduskõnede arvu veerandini, tõsta liftide eluiga ja suurendada operaatorite ohutust. 
(Torres and Pastor). 

Video: Thyssenkrupp AG – Liitreaalsus HoloLens-ga, 
https://www.youtube.com/watch?v=5CRlJaA9X00  

 

3.4 Ülesannete toetamine ja koostöö 

Üks varajane näide ülesande toetamisest oli Caudell ja Mizell HMD kasutamine Boeing’i 
lennuki tootmisel (Caudell & Mizell, 1992). Töötaja kannab HMD-d ja saab juhtmete 

https://youtu.be/P9KPJlA5yds
https://www.youtube.com/watch?v=5CRlJaA9X00
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paigaldamisel visuaalset abi. See oli Caudell ja Mizell, kes võtsid kasutusele mõiste 
„Augmented Reality“ 1990. 

Regenbrecht, Baratoff ja Wilke (2005) kirjeldavad, kuidas saab AR kasutada tööstuses töötaja 
abistamiseks mitmesugustes ülesannetes, nagu kaitsmete paigutus ja esemete korjamine. 
Ühes näites paneb veoautokabiini tootja eri tüüpi (eri värvi) kaitsmeid lauale. Seal on palju 
erinevaid veoautode mudeleid ja nii tunduvad lauad väga erinevad. Kasutatavad skeemid on 
mustvalged, mustad ja valged kujutised, millel on erinevad numbrid, mis näitavad eri liiki 
sulavkaitsmeid. Plaadi video ja ülekatte lisamine, mis näitab, kuhu eri liiki sulavkaitsmed 
tuleks paigutada, aitavad töötajaid nende ülesande täitmisel. 

Rakendusi võib kohaldada ka kinnisvara- ja ehitussektoris. Woodward et al. (2010) soovitab 
AR kasutamist interaktiivseteks esitlusteks ehitusplatsil, näiteks klientidele, kuidas saaks 
hoonet renoveerida. 

Stutzman jt. (2009) kirjeldavad teist viisi, kuidas AR saaks koostööd parandada. Nad 
väidavad, et kui töötajad oleksid varustatud kaameraga pihuarvutiga ja erinevate anduritega, 
„saab rikkalikuma sidevahendi abil parandada tehase toimimise tõhusust“. Töödejuhatajad 
võiksid töötajate tegevust lihtsamini suunata ja saada parema ülevaate tööseisundist. 

Veel üks suhteliselt varajane näide selle kohta, kuidas AR-i saaks kasutada koostööl, on Kato 
& Billinghurst’i (1999) esitatud AR-konverentside süsteem. Oma süsteemiga saavad 
kasutajad juurdepääsu virtuaalsele jagatud tahvlile, kus nad saavad ühiselt suhelda nii 2D- 
kui ka 3D-andmetega. 

Matsas & Vosniakos (2017) esitleb VR-il põhinevat koolitussüsteemi tõsise mänguna, mis 
simuleerib reaalajas koostööd tööstuslike robotite manipulaatorite ja inimeste vahel, täites 
lihtsaid tootmisülesandeid. Esitatud stsenaarium viitab koostööle lennundus- ja 
kosmosetööstuses komposiitosade valmistamiseks kasutataval konveieril. 

Michalos jt. (2016) esitlevad liitreaalsuse tööriista (Augmented Reality), kus see süsteem 
pakub AR visualiseerimist ŵŽŶƚĂĂǎŝ� ƉƌŽƚƐĞƐƐŝl, video ja tekstipõhised juhised, ja tootmise 
staatuse uuendusi. Vahend suurendab ka operaatori ohutust ja vastab hübriidsele 
koostekeskkonnale AR-tehnoloogia rakenduse kaudu. Riistvara seadistus koosneb AR 
seadmetest ja markeritest, kasutaja sisend-pihuseadmest ning võrgutaristust roboti ja 
salvestusandmebaasi ühendamiseks. 

 
 

ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 
1. Milline määratlus sobib kõige paremini „liitreaalsusega“? 

a. Tehnoloogia, mis muudab füüsilised objektid digitaalseteks objektideks 

b. Tehnoloogia, mis katab digitaalselt teavet reaalmaailma esemete kohta * 

c. Tehnoloogia, mis täielikult sukeldub kasutajad uude digitaalsesse keskkonda 

d. Tehnoloogia, mis suudab saavutada pildi mõistmise inimese tasandil 
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2. Milline määratlus sobib kõige paremini „virtuaalse reaalsusega“? 

a. Tehnoloogia, mis muudab füüsilised objektid digitaalseteks objektideks 

b. Tehnoloogia, mis katab digitaalset teavet reaalmaailma esemete kohta 

c. Tehnoloogia, mis täielikult sukeldub kasutajad uude digitaalsesse keskkonda * 

d. Tehnoloogia, mis suudab saavutada pildi mõistmise inimese tasandil 

 

3. VR ja AR vahe on? 

a. VR lisab oma nägemust | AR asendab seda 

b. VR on tõeline maailm | AR on virtuaalne keskkond 

c. VR asendab teie nägemust | AR lisab sellele * 

 

4. Mis on kaasahaarav tehnoloogia, mida MR tähendab?  

a. Segareaalsus * 

b. Mõõdetud reaalsus 

c. Rohkem tegelikkust 

d. Peegeldatud reaalsus 

 

5. Millised on VR-seadmete tüübid: 

a. High-end, mid-tier, low-end * 

b. High-end ja low-end 

c. Kõrgresolutsiooniga ja madala resolutsiooniga 

 

6. Milliseid järgmistest seadmetest kasutatakse AR jaoks? 

a. HTC Vive 

b. Oculus Rift 

c. Microsoft HoloLens * 

d. Google’i volditavad papp lahendused ja selle variandid 

e. Windowsi segareaalsus 

f. Meta 2 * 

g. PlayStation VR  
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h. Maagiline hüpe * 

i. Google Daydream 

j. Samsung Gear VR 

k. Mira Prism * 

 

7. Milliseid järgmistest seadmetest kasutatakse VR jaoks? 

a. HTC Vive * 

b. Oculus Rift * 

c. Microsoft HoloLens 

d. Google’i volditavad papp lahendused ja selle variandid * 

e. Windowsi segareaalsus * 

f. Meta 2 

g. PlayStation VR * 

h. Maagiline hüpe 

i. Google Daydream * 

j. Samsung Gear VR * 

k. Mira Prism 

 

8. AR/VR-tehnoloogiaid kasutatakse tööstuses/täiustatud tootmises 

a. Kutseharidus ja -koolitus * 

b. Projekteerimine ja arendamine * 

c. Ülesannete toetamine ja koostöö * 

d. Hooldus ja hooldus * 

e. Ükski neist ei ole 
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ÕPPETUNNI TUTVUSTUS 

Euroopa Liidus pööratakse suurimat tähelepanu tarbijate ohutusele, mis on seotud toodete 
kasutamisega ja töökohtade ohutusega. Kodanike turvalisuse tagamisega seotud asjakohased 
eesmärgid leidsid aluslepingutes tähtsa koha ning neid on seejärel üksikasjalikult kirjeldatud 
ELi õigusaktides, näiteks määrustes ja direktiivides. Ohutusalaseid õigusakte kohaldatakse nii 
tootjate suhtes, kellel on seaduslik kohustus pakkuda ohutuid tooteid, kui ka tööandjate 
suhtes, kellel on seaduslik kohustus pakkuda ohutuid töökohti. Toodete suhtes kohaldatavaid 
Euroopa Liidu määrusi kohaldatakse suurte tooterühmade suhtes, nagu masinad, 
mänguasjad, meditsiiniseadmed. Euroopa ühtlustatud standarditel on oluline roll Euroopa 
tooteohutuse tagamise süsteemis. Tööstusroboteid, automatiseeritud ja robotite 
tootmiselemente ja -liine käsitletakse nende projekteerimise, tootmise ja müügi etapis 
toodetena ning nende suhtes kohaldatakse asjakohaseid masinaid käsitlevaid määrusi ja 
direktiive. Pärast nende seadmete paigaldamist ja kasutuselevõtmist tööandja juures 
käsitletakse neid töökohtadena ning nende suhtes kohaldatakse tervishoiu- ja 
ohutusdirektiivides sisalduvaid asjakohaseid nõudeid. Robotite, automatiseeritud ja robot-
tootmisliinide ohutuse puhul tegeleme õiguslike nõuete ja tehniliste nõuetega. See õppetund 
tutvustab neid teemasid. Neid teadmisi vajavad nii tööstuslike robotite ja tootmisliinide 
projekteerijad, töövõtjad, importijad kui ka tööandjad, kes kasutavad neid roboteid ja 
tootmisliine ning kus on need seadmed ja töökohad. See õppetund keskendub roboti 
tööpiirkonna ohutustamisele, kasutades kaitseseadet ja -süsteeme. 

See õppetund on suunatud masinate, eriti tööstuslike robotite ja robotiseeritud tööjaamade 
ja liinide töötervishoiu ja -ohutuse küsimustele.  

ÕPPETUNNI ÕPIEESMÄRGID 

Selle MILAN-tunni materjal peaks olema õpilastele teada ja seda peaksid kasutama nii 
tööstuslike robotite ja robot-tootmisliinide disainerid, töövõtjad, importijad kui ka tööandjad, 
kes kasutavad neid roboteid ja tootmisliine ning kus on need seadmed ja töökohad. See 
õppetund keskendub Euroopa õigus- ja standardimise küsimustele, mis on seotud tööohutuse 
ja töötervishoiuga robottehnilistes tootmisrajatistes. 

Õppetunni sisuks on: 
x põhimaterjal (põhjendus teema kohta), 
x näited, 
x harjutused. 

Õppetunni eesmärk on pakkuda osalejatele (õpetajatele ja õpilastele) õppetunni sisu selgel ja 
kokkuvõtlikul viisil. Eeldatakse, et pärast õppematerjali omandamist mõistab osaleja 
tootmisettevõtte tööohutuse ja töötervishoiu tegevuse tähendust ja tähtsust, sealhulgas 
tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemide toimimist. 

Ta mõistab töötervishoiu ja tööohutuse teenuste ennetava tegevuse eesmärke ja ülesandeid 
ning mõistab tööandja ja töötaja kohustusi ohutu töökoha korraldamisel. Ta saab kindlaks 
teha ohud töökohal ja määrata kindlaks nende ohtude asjakohased riskitasemed. 
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Töötajate töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas rakendatavate meetmete, mõtete ja 
otstarbekuse mõistmine peaks väljenduma kogu ettevõtte paremas, tõhusamas ja 
turvalisemas töökorralduses. Teadmiste paremaks omandamiseks sisaldab õppetund 
kontrolliküsimusi. Lõpuks on olemas kirjandusloetelu, mida saab kasutada, et süvendada 
teadmisi arutluselolevatest küsimustest. 

 

ÕPPETUNNI SISU 

1 ÜLDSÄTTED 

Tervise- ja ohutusnõudeid ja -reegleid peetakse enamikus maailma riikides ühiskonna elu ja 
tervise seisukohalt väga oluliseks. Seetõttu on need kindlalt juurdunud eri riikide 
õigussüsteemidesse. Töötervishoiu ja tööohutuse eeskirju ei käsitleta seetõttu lõtvade 
soovituste, tehniliste nõuannete või nn heade ehitustavadena, vaid kohustustena, mille 
rakendamist nõuab seadus. 

Selles õppetunnis keskendutakse robotpaigaldiste üldistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. 
Vaikimisi käsitletakse selles Euroopa Liidus kehtivaid reegleid. 

Selline täpsustus on vajalik, kuna muudes maailma riikides kehtivad sarnased töötervishoiu ja 
tööohutuse eeskirjad erinevad üksteisest ja võivad oluliselt erineda EL-i riikides kehtivatest 
eeskirjadest. 

EL-is soovitakse seadusi ühtlustada. Seaduste ühtlustamine seisneb selles, et liikmesriikide 
seadused tuginevad ühistele põhimõtetele. Ühtlustamine ei tähenda tingimata ühesuguseid 
seadusi. 

EL-i seaduste sätted on sätestatud direktiivides ja muudes õigusaktides. Neid väljastavad EL-i 
Komisjon ja Nõukogu ning need kantakse seejärel vastavate ministrite määruste ja seaduste 
alusel üle üksikute liikmesriikide seadustesse. 

EL-i seaduste kohaselt kuuluvad tööstusrobotid ja robotjaamad ning -paigaldised suurde 
tooterühma, mida kokku nimetatakse masinateks. Seetõttu kehtivad kõik õppetunnis hiljem 
seoses masinatega käsitletavad kaalutlused ka tööstusrobotite ja robotpaigaldiste korral. 

Tehnilise ohutusega seotud EL-i õiguse sätted on loodud võimalikult selgetena ja kehtivad 
suurtele tooterühmadele. Need sätted keskenduvad rohkem masinate erinevat tüüpi 
ohtudele, mitte neile, mis on seotud ainult kitsaste tooterühmadega. 

Loodud EL-i õigus põhineb nn esmastel õigusallikatel, mis on aluslepingute sätted. 

Uue lähenemise direktiivid, mis käsitlevad Euroopa ühtse turu kaitset tundmatut päritolu 
toodete ja nende toodete eest, mis võivad ohustada tarbijate elu ja tervist, on loonud 
Komisjon ja Nõukogu lähtudes asutamislepingust. 

Direktiivid, mida väljastab EL-i Komisjon ja Nõukogu, lähtudes asutamislepingutega antud 
volitustest nn sotsiaalpoliitika vallas, töötajate tööohutuse ja töötervishoiu tagamiseks. 
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Seega näeme, et asutamislepingu sätete kohaselt võib tehnilist seadet (nt masinat, sealhulgas 
robotit ja robotpaigaldist) käsitleda korraga kahest vaatenurgast (joonis 1). 
 

 
Joonis 1.1. EL-i tooteohutusseadus ja tervise- ning ohutusseadus 

 

Näiteks: 

- toode, mis on ette nähtud müümiseks Euroopa ühisturul ja mis peab olema tarbijale ohutu. 
Selle eesmärk on kaitsta turgu ja EL-i tarbijate õigusi ohututele toodetele. See õigus on 
kinnitatud Lissaboni lepingu arttiklites 25, 26, 27, 114, 115 

 või 

- töökoht peab olema kasutaja (operaatori) tervisele ohutu. See puudutab tervise- ja 
ohutusnõudeid. Õigus turvalisele töökohale on sätestatud Rooma lepingu artiklis 118a ja 
Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 127 (joonis 1). 

Selles õppetunnis keskendutakse ainult tervishoiu ja ohutuse küsimustele ning seega 
küsimustele, mille suhtes kehtib joonise 1 parem pool. 

Joonise 1 vasaku poolega seotud küsimusi käsitletakse õppetunnis 4.1.2. 
 

2 MASIN KUI TOODE JA MASIN KUI TÖÖKOHA SEADMESTIKU ELEMENT 

Euroopa Liidu liikmesriikide õigussüsteemid on ühtlustatud EL-i õigusega, seega on üksikute 
liikmesriikide töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjad väga sarnased. Seaduse ühtlustamine, st 
püüe seada seadus sarnastele põhimõtetele, ei tähenda tingimata seaduse ühtlustamise 
protsessi. EL ei kehtesta liikmesriikidele tervishoiu- ja ohutusnõuete osas ühtseid seadusi. 
Sotsiaaldirektiivides täpsustatud EL-i õigus määratleb ainult nn miinimumnõuete taseme 
(joonis 2). Üksikute liikmesriikide töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjad võivad kehtestatud 
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miinimumnõuete raames erineda. Üksikute riikide miinimumnõuded peavad siiski olema 
vähemalt sotsiaaldirektiivides, sealhulgas direktiivis 2009/104 / EÜ, mida nimetatakse 
tööriistadirektiiviks, sätestatud miinimumnõuete tasemel. Direktiivid on loetletud 
bibliograafias. 

Joonise vasakul poolel on tehasest väljuva ja müüki suunatud uue masina ohutustase 
tähistatud punasega. Joonise vasaku poolega seotud küsimusi käsitletakse õppetunnis 4.1.2. 

Selles õppetunnis keskendutakse ainult neile töötervishoiu ja tööohutuse küsimustele, mida 
hõlmab joonise 2 parem pool. 

Näeme, et ohutusnõuded töökoha masinatele on madalamad kui uutele masinatele. 

Töökohtade minimaalsed ohutusnõuded on madalamad kui põhinõuded, millele peavad 
vastama uued Euroopa ühisturul müümiseks ja kasutamiseks mõeldud masinad. 

Aja jooksul võib masina kulumise tagajärjel töökoha masina ohutustase kõikuda, langeda, kuid 
see ei tohi kunagi olla madalam kui vastuvõetud miinimumnõuete tase. Töötervishoiu ja 
tööohutuse talituste ülesanne tootmisettevõttes peab olema masinate (töökohtade) 
perioodiline plaaniline ülevaatus nende ohutustaseme kontrollimiseks. Selle kontrolli 
tulemuste põhjal tuleb võtta asjakohased parandus- ja ennetusmeetmed, näiteks masina 
asendamine või remont, uute tehniliste kaitsemeetmete asendamine või rakendamine. 
 

 
 

Joonis 2. Oluliste nõuete tase ja miinimumnõuete tase വ võrdlus 
 

Aja jooksul võib masina kulumise tagajärjel töökoha masina ohutustase kõikuda, langeda, kuid 
see ei tohi kunagi olla madalam vastuvõetavate miinimumnõuete tasemest. Töötervishoiu ja 
tööohutuse talituste ülesanne tootmisettevõttes peab olema masinate (töökohtade) 
perioodiline plaaniline ülevaatus nende ohutustaseme kontrollimiseks. Selle kontrolli 
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tulemuste põhjal tuleb võtta asjakohased parandus- ja ennetusmeetmed, näiteks: masina 
asendamine või remont, uute tehniliste kaitsemeetmete asendamine või rakendamine. 

 Töötervishoiu ja tööohutuse juhtsüsteemi käitamise aluse tootmistehases [1] peavad 
moodustama ennetusmeetmed. 
 

3 ROBOTI TÖÖKOHTADE RISKIHINDAMINE 

3.1 Oht ja risk 

Terminid „oht“ ja „risk“ on põhiterminid, mida kasutatakse masina ohutuse hindamise 
tehnikates. Need mõisted on mitmetähenduslikud ja neid on väga raske määratleda. Neid võib 
tõlgendada erinevates tegevusvaldkondades erinevalt, mistõttu on neile terminitele võimatu 
anda ühte universaalset määratlust. Kõnekeeles ja isegi erialasõnastikes kasutatakse neid 
mõisteid sageli vaheldumisi või loetakse samatähenduslikeks. 

Masinate ja seadmete tehnilise ohutuse hindamisega seotud küsimustes, sealhulgas 
töökohtade ohutuse hindamisel, on terminitel „Oht“ ja „Risk“ rangelt määratletud tähendus. 

Kasutatud terminite selgituste hea allikas on standard [6]. 

Järgnevas on esitatud mõned nimetatud standardis määratletud terminid. 
 

Vigastus വ füüsiline vigastus või tervise halvenemine. 

Oht വ potentsiaalse kahju allikas. 

Seda terminit võib täpsustada, nt mehaaniline, elektriline, keemiline, termiline, radioloogiline 
oht, tulekahju- ja plahvatusoht jne. 

Oht võib olla püsiv, nt töötava masina pöörleva osa tekitatud oht või ootamatu, nt oht saada 
löök purunenud masinaelemendiga, mis on tsentrifugaaljõu mõjul masinast välja paiskunud. 
Oht võib olla libe põrand, isoleeritud pingestatud juhe, käsipuu terav serv jne. Ohuga võib 
kaasneda ohusündmus. 

Ohusündmus വ sündmus, mis võib tekitada kahjustuse. 

Avariiolukord വ olukord, kus inimene on kokkupuutes vähemalt ühe ohuga. 

Risk വ kahju tekkimise tõenäosuse ja kahju raskusastme kombinatsioon (joonis 3). 
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Joonis 3.1. Risk kui kahju raskusastme ja kahju tekkimise tõenäosuse kombinatsioon 
 
Tõenäosuse hindamisel tuleks arvesse võtta järgmisi tegureid: 
- kas kokku puutub üks või mitu inimest, 
- kui tõenäoline on ohtliku sündmuse toimumine, 
- kas kahju on võimalik vältida või seda piirata. 
 

Terminite „oht“ ja „risk“ õige mõistmine on masina ohutuse hindamisel esmatähtis. 

Risk on alati seotud ohuga. Kui pole vähemalt ühte ohtu, pole ka riski. 

Näide: libe põrand on oht, mis võib viia ohtliku kukkumiseni, mille tagajärjed võivad olla 
näiteks üldised verevalumid ja käeluumurd. 
 

3.2 Riskianalüüs 
 

Riskianalüüs (joonis 4) on protsess, mis annab meile teavet antud masina või töökoha 
riskitaseme kohta. 
Riskianalüüs hõlmab järgmisi etappe: 
a / masinapiirangute määratlemine, sealhulgas roboti töökohal, 
b / kõigi võimalike ohtude tuvastamine, 
c / riskihindamine. 
 

Riskianalüüs võib toimuda uue masina rakendusprojekti mis tahes etapis või seda võib teha 
korrapäraselt osana töötervishoiu ja tööohutuse OHS juhtsüsteemist, et uurida tööohutuse 
taset korrigeerivate või ennetavate meetmetega. 
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Joonis 3.2. Riskihindamise protsess 

 

3.2.1  Masina piirangute määratlemine ja ohtude tuvastamine 
 

Enne ohtude tuvastamist tuleb täpselt määratleda masina piirid, mis kuuluvad masina 
(tööjaama) koosseisu, millest tulenev oht tuvastatakse, ja piirid, mis ei kuulu masina 
koosseisu. Mõnikord pole selliste piiride määramine ühene, sest paljudel juhtudel on tegemist 
keerukate tehnoloogiliste tootmisliinidega, mis koosnevad paljudest masinatest, 
etteanduritest, puhvritest ja muudest seadmetest. 

Ohutuvastuse toiming, mida mõnikord nimetatakse ka „ohtude kaardistamiseks“, tuleb teha 
võimalikult hoolikalt, et märkamata ei jääks ükski oht, mis võib mõjutada järgnevat hinnangut 
masina ohutusele. 

 

Ohte aitavad tuvastada alljärgnevad standardid. 

 

• EN ISO 12100: 2012. Masinaohutus. Ehituse üldpõhimõtted. Riskide hindamine ja 
vähendamine. See standard sisaldab palju väärtuslikke näpunäiteid ohutuvastusprotsessi 
läbimiseks. 

Selle standardi lisa B. Ohtude, ohtlike olukordade ja ohtlike sündmuste näited on esitatud 
tabelina mitmel leheküljel ja sinna on koondatud erinevate ohutüüpide loend, mis võivad 
ilmneda masina erinevates eluetappides. 

 

• EN ISO 10218-1: 2011 Robotid ja robootikaseadmed വ tööstusrobotite ohutusnõuded വ osa 
1: Robotid. 

 

 Lisas A pealkirjaga „Oluliste ohtude loend“ on esitatud tabel, kus on nimetatud ja 
üksikasjalikult kirjeldatud erinevaid tööstusrobotitel esinevaid eelnimetatud standardite 
kohaseid ohte. 
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• EN ISO 10218-2: 2011 Robotid ja robootikaseadmed വ tööstusrobotite ohutusnõuded വ osa 
2: robotisüsteem ja integreerimine. Lisas A „Oluliste ohtude loend“ on tabel, kus on nimetatud 
ja üksikasjalikult kirjeldatud erinevaid robotpesades ja tootmisliinides ilmnevaid ohte. 

 

Masina või töökoha ohtude tuvastamise protsess peab olema nõuetekohaselt 
dokumenteeritud. Suunised ohu tuvastamise protsessi dokumentatsiooni koostamiseks on 
esitatud standardis EN ISO 12100: 2012. 

Töökohtade ohutuvastust ja riskihindamist peaksid kogenud spetsialistid tegema OHS-i 
kvaliteedijuhtsüsteemi osana perioodiliselt. 

Ohu tuvastamise dokumenteerimine on masina (töökoha) ohutuse hindamise järgmise etapi, 
riskihindamise protsessi alus. 
 

3.2.2 Riskihindamine 
  

Riskihindamist võib teha erinevate meetoditega. 

Valida on kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite vahel. 

Kvalitatiivsed meetodid on lihtsamad ja neid kasutatakse palju sagedamini. Kõige sagedamini 
kasutatav meetod on graafik [9] (joonis 5). 

 

 
Joonis 3.3. Riskihindamise graafik [9] 
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Selles meetodis võetakse arvesse nelja alljärgnevat parameetrit. 
 
S വ sündmuse tagajärjed: 

S1 വ kerge vigastus või ebamugavustunne, 
S2 വ ühe või mitme inimese rasked vigastused, 
S3 വ ühe inimese surm, 
S4 വ mitme inimese surm. 

 
A വ ohuga seotud riskiga kokkupuutumise sagedus: 

A1 വ harv kuni sage, 
A2വ sage kuni püsiv. 

 
B വ võimalus kaitseks ohtude eest: 

B1 വ võimalik teatud tingimustel, 
B2 വ peaaegu võimatu. 

 
W വ kõrvaltoime tõenäosus: 

W1 വ väga väike, 
W2 വ väike, 
W3 വ suhteliselt suur. 

 
Riskitase: 

 --- minimaalne risk, 
 1–2 madal riskitase, 
 3–5 keskmine riskitase, 
 6–7 kõrge riskitase. 

 

Näide (joonis 6). 

Tuvastatud oht on kirjeldatud parameetritega: S3, A1, W1. Graafik näitab, et selle ohu 
hinnanguline riskitase on madal (2). 

Hinnanguline riskitase oli hinnatud madalaks, ehkki sündmuse tagajärjed on traagilised (S3). 
Selle ohuga seotud riskiga kokkupuutesagedus on siiski väike (A1) ja selle ohuga seotud 
kõrvaltoime tõenäosus on väga väike (W1). 
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Joonis 3.4. Tuvastatud ohu riskitaseme määramine riskigraafikuga 
 

 

Kvalitatiivsete meetodite korral, sealhulgas graafikumeetodi korral, esitatakse riskitase alati 
tavapärasel skaalal. Nt kolmepunktilisel skaalal: 1 വ madal risk, 2 വ keskmine risk, 3 വ kõrge 
risk, või näiteks viiepunktilisel skaalal: 1 വ madal risk, 2 വ madal risk, 3 വ keskmine risk, 4 വ 
kõrge risk, 5വ väga kõrge risk. Kasutada võib ka muid skaalasid [9]. 

Kvalitatiivsete meetodite kasutamine on lihtne vaid näiliselt. Kui neilt meetoditelt oodatakse 
usaldusväärseid ja objektiivseid tulemusi, vajavad need sisendina hindajate kogemuskindlust 
mitte alluda kiusatusele riski taset ala- või ülehinnata. Seetõttu on soovitatav, et kvalitatiivsete 
meetodite rakendamisel hindaks riskitaset mitte üksikisikud, vaid kogenud spetsialistide 
meeskonnad. 

Kvantitatiivsed riskihindamismeetodid on täpsemad, kuna need põhinevad tõenäosusteoorial. 
Kuid need pole nii populaarsed kui kvalitatiivsed meetodid. Kvantitatiivseid meetodeid 
peetakse raskemateks kui kvalitatiivseid meetodeid. Paljudel juhtudel ei saa neid meetodeid 
üldse kasutada, kuna teatud tüüpi masinate või töökohtade käitamise kohta puuduvad 
vajalikud statistilised andmed. See takistab arvutusi. 

 

3.2.3 Riskihindamine, vastuvõetav risk 
 

Risk on alati olemas ja saadab meid elus ja tööl igas eluetapis alates sünnist. Tegutseme sageli 
intuitsiooni põhjal. Hindame riski pidevalt. Me aktsepteerime intuitiivselt väikseid riske ega 
mõtle sellele eriti. Kuid me ei aktsepteeri riske, mis meie arvates on suured või väga suured. 
Need riskid sunnivad meid sügavamalt järele mõtlema, langetama otsuseid ja toimima nende 
vähendamiseks või võimaluse korral neid põhjustavate ohtude kõrvaldamiseks. 
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Masina või tööjaama riskihindamise etapis (joonis 4) otsustame, kas: 

a / võime pidada olemasolevat riskitaset vastuvõetavaks ja olukord ei nõua meilt täiendavat 
tegutsemist või 

b / peame olemasolevat riskitaset liiga kõrgeks, vastuvõetamatuks ja järeldame, et selle riski 
vähendamiseks tuleb võtta meetmed. 
 

3.2.4 Vastuvõetav risk 
 

Vastuvõetav risk on risk, mis võimaldab teha tööd ohutult. Sageli lisatakse täiendus 
„vastuvõetava hinnaga“. Asi on selles, et riski vähendamisel tekivad täiendavad kulud (vt 
2.2.5). Maksab nende tehniliste meetmete rakendamine, mida peame kasutama riskitaseme 
vähendamiseks. 

Mida tähendab vastuvõetav risk? 

Suurbritannia kirjanduses töökoha riskitaseme vähendamise kohta leitakse, et operaatorile 
töökohal vastuvõetav risk on selline risk, mis on võrreldav riskiga, mida operaator tunneb 
tavalistes kodustes tingimustes. 
 

3.2.5 Riski vähendamine, jääkrisk 
 

Saame vähendada riski töökohal, võttes järgmisi meetmeid: 

A / masinehituslahenduste kasutamine, robot-tootmisjaam, mis muudab need lahendused 
iseenesest ohutuks, 

B / tehniliste kaitsemeetmete kasutamine, nt kilpide, andurite, kardinate, puutemattide, 
ventilatsioonisüsteemide kasutamine, sealhulgas kontaktivabade kaitsemeetmete, nt 
valguskardinate, laserskannerite, kaamerate jne. kasutamine, 

C / teabevahendite kasutamine, nt hoiatustahvlite, siltide, valgus- ja helisignalisatsiooni 
kasutamine, koolitamine ja isikukaitsevahendite kasutamine. 

  

Eelnimetatud toiminguid nimetatakse vahel ühiselt tehnilise ohutuse triaadiks või üldiseks 
ohutusprintsiibiks. 

Eelnimetatud toiminguid tuleb alati rakendada loetletud järjestuses. 

Nii et kõigepealt proovime rakendada meedet A. 

 Kui vaatamata struktuurlahenduste kasutamisele on jääkrisk endiselt vastuvõetamatu, 
kasutame meedet B, mida täiendame meetmega C. 

Meetmed C vaid täiendavad meetmeid B, mis omakorda vaid täiendavad meetmeid A. 

Muud toimingud on valed. Seetõttu ei saa näiteks kaitsemaskid, mida tööandja kasutab 
robotvärvimistöökoja töötajate isikukaitsevahenditena, asendada täiesti töökorras 
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väljatõmbesüsteemi puudumist selles värvimistöökojas. Tööandja kohustus on võtta riski 
vähendamiseks kõik võimalikud meetmed (sealhulgas meede B), sealhulgas tehnilised 
meetmed. 

Riski vähendamise meetmeid peetakse piisavaks, kui jääkrisk ei ületa vastuvõetavat riskitaset. 
 

3.2.6 Riskide vähendamisest tulenevad kulud ja tulud 
 

Töökoha riski vähendamine on seotud kuludega. Vastutasuks saame turvalisema töökoha, kus 
töö väsitab vähem, õnnetused ohustavad töötajat vähem, töötaja puutub vähem kokku 
erinevate ohtude ja kutsehaigustega jne. Töökoha riskitase ei tohi olla kõrgem kui 
vastuvõetavaks tunnistatud riskitase. 

 

Joonisel 7 on esitatud „kasu ja kahju“ graafikud olenevalt töökoha riskide vähendamise 
määrast. Need graafikud on võetud allikast [2]. 
 

 
 

Joonis 3.5. Kasu ja kahju graafikud sõltuvalt töökoha riskide vähendamise määrast, allikas: [2] 
 

Selle joonise graafikud on pelgalt illustratiivsed. Need näitavad, et investeerimine 
kaitsemeetmetesse väga madala riskitasemega töö tagamiseks peab olema mõõdukas ja 
mõistlik. Resultantkõver 3 esitab kogukulude muutumise suundumused riski vähenemise 
tagajärjel ohutustaseme Pb% tõstmisel. Eeldatakse, et kui töökoht on täiesti ohtlik (st 
ohutustase Pb on null (sirge 2), on sellest tingitud kahjude hind (Ks) 100%. Kahjud on ainult 
seal, kus ohutustase Pb = 0. Kulude (Kr) (kõver 1) suurenemisega kaitseseadmetele turvatase 
kasvab, kahjude hind (Ks) väheneb ja ilmub tulu (Zs), mis puudub täiesti ohtlikul juhul, kus Pb 
= 0. 
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Resultanttulu Zw (kõver 3) võrdub tulu Zs ja ohutustaseme tõstmise kaitsemeetmete hinna Kr 
vahega, 
 

seega Zw = Zs - Kr. 
  
 Turvatasemel Pb opt% saavutab Zw maksimaalse väärtuse. 
  

Kui püüaksime tagada täiesti ohutu töökoha (kus Pb on peaaegu 100%), oleksime sunnitud 
kasutama väga kalleid kaitsemeetmeid. Nende meetmete kulud Kr kasvavad 
eksponentsiaalselt (kõver 1) ja neelavad nende rakendamisest saadava tulu Zs. Tekib olukord, 
kƵƐ�<ƌ�ш��Ɛ͘ 

Siis kaob ettevõtte tehniline ja majanduslik mõte. 

Kui turvatase Pb opt on vastuvõetamatu (kuna riskitase jääb endiselt liiga kõrgeks), tuleks 
kaaluda projekti majanduslikku mõtet. Kas eeldatavat väga madalat riskitaset on võimalik 
saavutada väga kulukate kaitsevahenditega kasutades projekti tavaliselt piiratud ressursse? 
 

4 ROBOTITE PAIGALDAMISE DOKUMENTATSIOON 
 

Uus robotpaigaldis, mis on ehitatud kliendi vajaduste järgi ja mille on välja töötanud EL-is asuv 
tootja, tarnitakse kliendile nagu mistahes muu masin koos järgmiste vajalike dokumentidega. 
 
• Paigaldise tehniline dokumentatsioon, mille sisu peab olema kooskõlas masinadirektiiviga. 
• Tootja juhised, mille vorm ja sisu peavad samuti vastama masinadirektiivile. 
• Kogu paigaldise EÜ/EL-i vastavusdeklaratsioon. 
• Muud aruanded ja aruanded, mis on kokku lepitud paigaldise tootjaga. 
 

Pärast paigaldamist kliendi juures paigaldis tavaliselt taaskäivitatakse lõplike vastuvõtukatsete 
tegemiseks. 

Paigaldise CE-märgise koostab roboti tootja. 

Väärib märkimist, et klient saab EÜ/EL-i vastavusdeklaratsiooni koopia. Selle 
vastavusdeklaratsiooni originaal ega notariaalselt kinnitatud koopia ei ole vajalik. 

Tootja säilitab vastavusdeklaratsiooni originaali koos paigaldise vastavushindamise 
dokumentatsiooniga. 

Tehtud vastavushindamise dokumente kliendile ei edastata, kuna EL-i õigusaktid sellist nõuet 
ei sisalda. 

Välja arvatud juhul, kui tootja ja tellija vahel on enne projekti jätkamist selle dokumentatsiooni 
üleandmises eraldi kokku lepitud. 

Esitatud tootja juhised ja vastavusdeklaratsioon peavad olema keeles, mida vastuvõtja antud 
riigis mõistab. Seega saksa keeles, kui saaja on Saksamaal, või poola keeles, kui saaja on Poolas. 
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Pärast seda, kui klient on paigaldise ametlikult aktsepteerinud, selle õiguslik seisund muutub. 

Paigaldis ei ole enam toode, mis peab vastama uue lähenemise direktiivide põhinõuetele, vaid 
sellest saab töökoht, mis peab vastama sotsiaaldirektiivide nõuetele. Töökoha omanik on 
tellija, kes on tavaliselt tööandja. 

 

EÜ/EL-i vastavusdeklaratsioon on kliendi ainus juriidiline dokument, tootja sertifikaat, mis 
kinnitab, et toode, mida ta müüb, vastab kõigile selle toote suhtes kohaldatavatele EL-i õiguses 
sätestatud ohutusnõuetele. EÜ/EL-i deklaratsiooni näidis on esitatud masinadirektiivi lisas. 

Muud dokumendid, mida müüja mõnikord püüab kliendile anda EÜ/EL-i 
vastavusdeklaratsioonide asemel, näiteks laboratoorsete katsete tunnistused, CE-
vastavustunnistused, Euroopa tunnistused, Euroopa EÜ ohutustunnistused, 
toimivusdeklaratsioonid, standardile vastavuse deklaratsioon jne, on kliendi suhtes kehtetud 
ja kasutud ning masinate puhul ei ole neil õiguslikku jõudu ning seetõttu ei peaks vastuvõtja 
selliseid dokumente üldse aktsepteerima. 

Ainus vastuvõetav dokument on EÜ/EL-i vastavusdeklaratsioon, mille kohaldatav vorm on 
esitatud näiteks masinadirektiivi 2006/42 / EÜ lisas. 

Erilist tähelepanu tuleks pöörata igat liiki deklaratsioonidele ja tunnistustele, mille on välja 
andnud Kaug-Ida tootjad. 

Kui kahtlete selles mida teha, tuleks kasutada head usaldusväärset spetsialisti konsultatsiooni. 

5 MODERNISEERIMISTÖÖD 

Sageli esitatakse järgmised küsimused: 

Kas kasutaja, toote (masina) omanik võib pärast garantiiaega masinat ise remontida ja 
moderniseerida, kartmata kaotada EÜ/EL-i vastavusdeklaratsiooni kehtivust? Kas kasutaja 
peab kasutama masina tootja teenuseid? 

 

EÜ/EL-i vastavusdeklaratsioon on tootja tunnistus, mida nõutakse seadusega uue masina 
müümiseks Euroopa ühisturul. Selles deklaratsioonis teatab tootja oma vastutusel, et EÜ/EL-i 
vastavusdeklaratsiooni väljastamise ajal uue müüdava masina kohta ja robootika tootmisliini 
olukorras vastas see kõigile selle toote suhtes kohaldatavatele EL-i uue lähenemise direktiivide 
olulistele nõuetele. Seda deklaratsiooni nõuab EL-i seadus, kui masinat müüakse ja/või 
kasutatakse Euroopa ühisturul esimest korda. EÜ/EL-i deklaratsiooni kohaldatakse ainult uue 
masina suhtes ja see väljastatakse sellele masinale ainult üks kord. 

 

Tootja ei saa võtta vastutust liini hilisema seisukorra eest. Nagu juba mainitud, väljastatakse 
EÜ/EL-i deklaratsioon ainult üks kord, kui masin esitatakse JRE-le uuena. EÜ/EL-i 
vastavusdeklaratsioon käsitleb toote omadusi selle deklaratsiooni väljaandmise päeval. 

Kasutaja, kes on liini omanik, peaks hoolitsema selle seisukorra ja kasutusohutuse taseme 
eest, perioodiliselt vahetama kulumaterjale ja keskkonda ning vajaduse korral tegema 
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remonti. Siis jääb see ikka samaks tootmisliiniks. Selle parameetrid ei muutu, uusi tundmatuid 
ohte ei teki. Sel juhul püsib risk muutumatuna. 

Liini omanikul on lubatud ka seda liini laiendada, uuesti moodustada ja kogunisti muuta selle 
liini otstarvet. Aga siis (väga sageli juhtub see teadvustamata) hakkab liini omanik kogemata 
tootma uut masinat, mis põhineb sellel olemasoleval masinal. 

 

Uuel masinal on uus ajalugu. See võib sisaldada uusi ohte. Sellest saab uus uurimata 
riskitasemega töökoht. Sellise uue masina puhul peab omanik uuesti tegema 
vastavushindamise menetluse ja väljastama oma EÜ/EL-i vastavusdeklaratsiooni. 

 

Tootevastutus (antud juhul tootmisliini vastutus) ei ole EL-is ülekantav. Seetõttu ei saa 
liiniomanik palgata ettevõtet moderniseerimistööde tegemiseks, vastavushindamiseks ja 
lõpuks EÜ/EL-i vastavusdeklaratsiooni väljastamiseks omal vastutusel moderniseerimistööde 
eest. 

Selline ettevõte võib loomulikult teha moderniseerimistöid (alltöövõtjana), kuid ei saa 
väljastada EÜ/EL-i vastavusdeklaratsiooni, sest ta ei ole selle moderniseeritud masina omanik. 
EL-i määrustes on selgelt sätestatud, kes ja millal ning millistel tingimustel võib välja anda 
EÜ/EL-i vastavusdeklaratsiooni. 

EÜ/EL-i vastavusdeklaratsiooni väljastamine moderniseerimistöödeks palgatud ettevõtte 
poolt on ebaseaduslik. 

Kui kahtlete selles kuidas jätkata, küsige nõu professionaalilt. 
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ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 
Palun märkige õige vastus nendele küsimustele: 
 

1. Mis on õiguse ühtlustamine Euroopa Liidus? 
a. asendada üksikute liikmesriikide siseriiklik õigus Euroopa Liidu õigusega, 
b. püüdes tugineda üksikute liikmesriikide seadustes ühistele põhimõtetele, 
c. samade Euroopa standardite kehtestamise kohta kõikides liikmesriikides. 

 
2. Millised on olulised nõuded ja mida need puudutavad? 

a. need on tooteohutuse nõuded Euroopa ühtsel turul. Need nõuded on 
esitatud nn uue lähenemisviisi direktiivides. 

b. need on tööohutuse nõuded ja sisalduvad Euroopa Liidu direktiivides. 
c. need on nõuded töötajate kvalifikatsioonile, sealhulgas liikmesriikide 

ĂŵĞƚŝŬŽŚƚĂĚĞů�ŶƁƵƚĂǀĂůĞ�ŚĂƌŝĚƵƐĞůĞ�ũĂ�ƚƂƂƐƚĂĂǎŝůĞ͘ 
 

3. Millised on miinimumnõuded ja millega need on seotud? 
a. need on ELi õigusega kehtestatud nõuded, mis on seotud tootmisliini 

ƌŽďŽŽƚŝŬĂŽƉĞƌĂĂƚŽƌŝƚĞ�ƚƂƂƐƚĂĂǎŝle ja haridusele. 
b. need on nõuded, mis on sätestatud ELi õiguses seoses ohutuse minimaalse 

lubatud tasemega töökohtadel ELi liikmesriikides. 
c. need on ELi õiguses sätestatud miinimumnõuded, kuid liikmesriigid võivad, 

kui nad peavad seda asjakohaseks, võtta vastu rangemad nõuded kui ELi 
õiguses sätestatud miinimumnõuded; 

d. need on ELi õiguses sätestatud miinimumnõuded, mis on seotud 
autotööstuses kasutatavate robootika tootmisliinide minimaalse ja 
vastuvõetava usaldusväärsuse tasemega. 

 
4. Mis on EU/EC vastavusdeklaratsioon? 

a. Tegemist on tootja väljastatud dokumendiga, mis käsitleb uut masinat. 
Käesolevas dokumendis kinnitab tootja omal vastutusel, et toode vastab 
nõuetele, st see vastab kõigile selle toote suhtes kohaldatavate uue 
lähenemisviisi direktiivide olulistele nõuetele. Deklaratsioon aitab suurendada 
klientide usaldust tootja ja toote vastu. 

b. Tegemist on tarbijate rühma allkirjastatud dokumendiga, milles nad 
nõustuvad, et teatav toode on laitmatu kvaliteediga ja seda saab osta 
riskivabalt. 

c. See on dokument (selle koopia), mille klient peaks saama uue masina 
ostmisel. 

 
5. Mis on töökoha riskihindamine? 

a. korrapärane riskianalüüs ja riskihindamine, et vastata küsimusele, kas 
praegune riskitase konkreetses töökohas ei ületa vastuvõetavat riskitaset ja 
kas tuleks võtta meetmeid riskitaseme vähendamiseks. 

b. riskitaseme võrdlus konkreetse töökoha eri osakondades. 
c. ohtude perioodiline kindlaksmääramine ja töökoha riskihindamine. 
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6. Mis on üldine ohutuspõhimõte? 

a. põhimõte, et katsetatakse kogu seadmekomplekside ohutust. 
b. käitumispõhimõte, mille puhul püüame rakendada kindlas järjekorras 

meetmeid, et vähendada riske töökohal. 
c. põhimõte, mille kohaselt püüame hõlmata kõiki tööohutuse aspekte 

tervikuna. 
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ELi direktiivid 

1. Uue lähenemisviisi direktiiv: Masinate direktiiv 2006/42/EU 

2. Sotsiaaldirektiivid (õiguslik staatus seisuga 21.5.2019). 
 

• Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EEC töötajate töötervishoiu ja 
tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta. Seda 
direktiivi nimetatakse ka „raamdirektiiviks“.  

• Nõukogu 30. novembri 1989. aasta direktiiv 89/654/EEC tööohutuse ja töötervishoiu 
miinimumnõuete kohta (esimene üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EEC artikli 16 lõike 
1 tähenduses). 
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• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/104/EU, 16. september 2009, 
töötajate poolt tööl kasutatavatele töövahenditele esitatavate tervishoiu ja ohutuse 
miinimumnõuete kohta (teine üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EEC artikli 16 lõike 1 
tähenduses) (EEA kohaldatav tekst) 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001. aasta direktiiv 2001/45/EU, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 89/655/EEC. 

• Nõukogu 30. novembri 1989. aasta direktiiv 89/656/EEC kaitsevahendeid kasutavate 
töötajate ohutuse ja tervisekaitse miinimumnõuete kohta (kolmas üksikdirektiiv 
direktiivi 89/391/EEC artikli 16 lõike 1 tähenduses). 

• Nõukogu direktiiv 90/269/EEC, 29. mai 1990, tervise ja ohutuse miinimumnõuete 
kohta koormate käsitsi teisaldamisel ohtlike, eelkõige lülisambavigastuste korral 
(neljas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EEC artikli 16 lõike 1 tähenduses). 

• Nõukogu 29. mai 1990. aasta direktiiv 90/270/EEC ekraanimonitoridega varustatud 
seadmetega tööohutuse ja töötervishoiu miinimumnõuete kohta (viies üksikdirektiiv 
direktiivi 89/391/EEC artikli 16 lõike 1 tähenduses). 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/37/EU 
töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide** või mutageenidega kokkupuutest 
tulenevate ohtude eest (kuues eridirektiiv direktiivi 89/391/EEC artikli 16 lõike 1 
tähenduses). 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/54/EÜ** 
töötajate kaitse kohta bioloogiliste mõjuritega kokkupuutest tulenevate ohtude eest 
tööl (seitsmes eridirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses). 

• Nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiiv 92/57/EEC ohutuse ja tervishoiu 
miinimumnõuete rakendamise kohta ajutistel või liikuvatel ehitustööplatsidel 
(kaheksas eridirektiiv direktiivi 89/391/EEC artikli 16 lõike 1 tähenduses). 

• Nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiiv 92/58/EEC töökohal kasutatavate ohutus- 
ja/või tervisekaitsemärkide miinimumnõuete kohta (üheksas üksikdirektiiv direktiivi 
89/391/EEC artikli 16 lõike 1 tähenduses). 

• Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/85/EEC rasedate, hiljuti sünnitanud ja 
rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete 
kehtestamise kohta (kümnes eridirektiiv direktiivi 89/391/EEC artikli 16 lõike 1 
tähenduses). 

• Nõukogu 3. novembri 1992. aasta direktiiv 92/91/EEC puurauguga maavarasid 
kaevandavate kaevandustehaste töötajate ohutus- ja tervisekaitsetingimuste 
parandamise miinimumnõuete kohta (üheteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 
89/391/EEC artikli 16 lõike 1 tähenduses). 

• Nõukogu 3. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/104/EEC pealmaa- ja maa-aluste 
kaevandustööstuse töötajate ohutuse ja tervisekaitse tõhustamise miinimumnõuete 
kohta (kaheteistkümnes eridirektiiv direktiivi 89/391/EEC artikli 16 lõike 1 
tähenduses). 
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• Nõukogu 23. novembri 1993. aasta direktiiv 93/103/EEC kalalaevade tööohutuse ja 
töötervishoiu miinimumnõuete kohta (kolmeteistkümnes eridirektiiv direktiivi 
89/391/EEC artikli 16 lõike 1 tähenduses). 

• Nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiiv 98/24/EU töötajate tervise ja ohutuse kaitse 
kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes eridirektiiv 
direktiivi 89/391/EEC artikli 16 lõike 1 tähenduses). 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1999. aasta direktiiv 99/92/EU 
töötajate ohutuse ja tervisekaitse miinimumnõuete kohta töökohtadel, kus võib 
tekkida plahvatusohtlik keskkond (viieteistkümnes üksikasjalik direktiiv artikli 16 
lõike 1 tähenduses). 1 direktiivi 89/391/EEC). 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/44/EU 
töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega 
füüsikalistest mõjuritest (vibratsioonid) tulenevate riskidega (kuueteistkümnes 
eridirektiiv direktiivi 89/391/EEC artikli 16 lõike 1 punkti 1 tähenduses). 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. veebruari 2003. aasta direktiiv 2003/10/EU 
töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega 
füüsikalistest mõjuritest (müra) tulenevate riskidega (seitsmeteistkümnes 
eridirektiiv artikli 16 lõike 1 tähenduses). 1 direktiivi 89/391/EEC). 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/35/EU 
töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega 
füüsikaliste ohtudega (elektromagnetväljad) (kahekümnes eridirektiiv direktiivi 
89/391/EEC artikli 16 lõike 1 punkti 1 tähenduses). Selle direktiiviga asendati 
direktiiv 2004/40/EU, mis oli kaheksateistkümnes üksikdirektiiv, mis ei jõustunud. 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv 2006/25/EU 
töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega 
füüsikalistest mõjuritest (tehislik optiline kiirgus) tulenevate riskidega 
(üheksateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EEC artikli 16 lõike 1 
tähenduses). 

 
Valitud Euroopa standardid 
 

1. ISO 45001:2018. Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide töö- Nõuded ja 
kasutusjuhised 

2. EN ISO 12100: 2012. Masina ohutus. Üldeeskirjade ülesehitus. Riskide hindamine ja 
vähendamine. 

3. EN ISO 10218-1: 2011. Robotid ja seadmed robootika jaoks. Ohutusnõuded 
tööstusrobotitele. Osa 1: Robotid 

4. EN ISO 10218-2: 2011- Robotid ja seadmed robootika jaoks. Ohutusnõuded 
tööstusrobotitele. Osa 2: Robotsüsteem ja integratsioon 
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KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 
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4 a, c 

5 a, c 

6 b 
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ÕPPETUNNI TUTVUSTUS 

Euroopa Liidus pööratakse suurimat tähelepanu tarbijate ohutusele, mis on seotud toodete 
kasutamisega ja töökohtade ohutusega. Kodanike turvalisuse tagamisega seotud 
asjakohased eesmärgid leidsid aluslepingutes tähtsa koha ning neid on seejärel 
üksikasjalikult kirjeldatud ELi õigusaktides, näiteks määrustes ja direktiivides. Ohutusalaseid 
õigusakte kohaldatakse toodete tootjate ja tööandjate poolt, kellel on seaduslik kohustus 
pakkuda ohutuid töökohti. Toodete suhtes kohaldatavaid Euroopa Liidu määrusi 
kohaldatakse suurte tooterühmade, näiteks masinate, mänguasjade ja meditsiiniseadmete 
suhtes. Euroopa ühtlustatud standarditel on oluline roll Euroopa tooteohutuse tagamise 
süsteemis. 

Tööstusroboteid, automatiseeritud ja robottehnilisi tootmiselemente ja -liine käsitletakse 
nende projekteerimise, tootmise ja müügi etapis toodetena ning nende suhtes kohaldatakse 
asjaomaseid määrusi ja direktiive suure tooterühma (sealhulgas masinate) kohta. Pärast 
nende seadmete paigaldamist ja kasutuselevõtmist tööandja juures käsitletakse neid 
töökohtadena ning nende suhtes kohaldatakse tervishoiu- ja ohutusdirektiivides sisalduvaid 
asjakohaseid nõudeid. Robotite, automatiseeritud ja robottehniliste tootmisliinide ohutuse 
puhul tegeleme õiguslike nõuete ja tehniliste nõuetega. See õppetund tutvustab neid 
teemasid. Neid teadmisi vajavad nii tööstuslike robotite ja tootmisliinide projekteerijad, 
töövõtjad, importijad kui ka tööandjad, kes kasutavad neid roboteid ja tootmisliine ning kus 
need seadmed on töökohtadel. 

Käesolevas MILAN-tunnis keskendutakse Euroopa õigus- ja standardiküsimustele, mis on 
seotud töö ohutusega robottehnilistes tootmisrajatistes. 

ÕPPETUNNI ÕPIEESMÄRGID 

Selle õppetunni eesmärk on tutvustada õppuritele Euroopa Liidu õigusakte tooteohutuse 
kohta ning vaadata läbi masinate, sealhulgas tööstuslike robotite ja robotite tootmisjaamade 
suhtes kehtivad pidurdatud standardid. On tehtud jõupingutusi, et selgitada õpilasele, kuidas 
see seadus arenes ja milline on selle seaduse praegune eesmärk. Kuigi õppetund 4.1.1 on 
rohkem suunatud töötervishoiu ja tööohutuse küsimustele, st ohutute töökohtade 
loomisele, kujutab see õppetund endast masinaohutuse probleemi käsitlust ohutu toote 
tootja poolt. Selline lähenemisviis on Euroopa Liidu õiguse vaimus, millele me juba mõtleme 
projekteerimise etapis. Selles õppetunnis tutvustatakse õpilasele õiguslikke ja tehnilisi 
küsimusi, mis on seotud toote vastavuse hindamisega uue lähenemisviisi direktiivide 
olulistele nõuetele. 

Omandatud teadmised on õpilasele tulevikus kasulikud siis, kui ta osaleb masina 
ostmise/müügi protsessis, müüja-kliendina, samuti siis, kui ta on kaasatud uue toote 
projekteerimise ja valmistamise protsessi või ohutu töökoha loomise protsessi. 
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ÕPPETUNNI SISU 

1 TOODETE OHUTUST KÄSITLEVAD EUROOPA LIIDU ÕIGUSAKTID 

1.1 Tööstusrobootika EU tooteohutusõiguses 

EL õigusaktid, sealhulgas toodete kasutamise ohutust käsitlevad õigusaktid, on loodud nii, et 
need hõlmaksid võimalikult paljusid tooterühmi. Sellega välditakse õigusaktide liigset 
mitmekordistumist ja kitsamate õigusaktide loomist. Tooteohutust käsitlevates EL 
eeskirjades keskendutakse pigem nende kasutamisega seotud riskidele kui toimivusele. 

Tööstuslikel robotitel on väga lai rakendus; neid kasutatakse erinevate tehnoloogiate juures 
ning erinevates tööstusharudes ja tootmistes. Nende kasutamine kasvab pidevalt. Robootika 
töökohtade riskid ja nendega seotud riskid võivad olla väga erinevad. Erinevad ohud 
ilmnevad näiteks autotööstuses tootmisjaamades, kus kasutatakse robotite juhitavaid suuri 
presse, mitmetes farmaatsia-, kondiitri- või toiduainetööstuse robotjaamades. Seetõttu 
nõuab iga robotiseeritud positsioon ohuanalüüsi ja riskihindamise individuaalset käsitlust. 

Igat liiki tööstusroboteid, automaatseid manipulaatoreid, pistikupesasid, seadmeid ja liine, 
mis on robotiseeritud vastavalt tooteohutust käsitlevatele EL õigusaktidele, 
klassifitseeritakse masinateks. Need masinad on EL õiguses eriti olulised nende mõju tõttu 
majanduse arengule. Niisiis, enamik eeskirju, mis kehtivad masina ohutusele kohaldatakse 
ilmselt ka robotitele ja robotjaamadele. 

Kooskõlas uue lähenemisviisi nime kandvate toodete (sealhulgas masinate) ohutuse nõuete 
kehtestamise põhimõtetega on õigusaktides, mida nimetatakse uue lähenemisviisi 
direktiivideks, need üldnõuded antud tootjale niinimetatud oluliste nõuetena, mis haaravad 
sealhulgas masinate turvaelemendid. Siiski, jättes täpsustamata, kuidas neid vajalikke 
omadusi (masina omadusi) on võimalik saavutada. 

Seevastu konkreetse direktiiviga ühtlustatud standardites täpsustatakse üksikasjalikult 
nõuded tehniliste meetmete kasutamiseks nende oluliste nõuete täitmiseks, vt joonis 1. 
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Joonis 1 Masinate direktiiv ja ühtlustatud standardid 

Masinate ohutuse tehniliste standardite kohaldamine on EL-s vabatahtlik. Praktilistel 
põhjustel soovitatakse neid siiski masinatootjatele. Nende standardite nõuete kohaldamine 
masina projekteerimis- ja tootmisprotsessis hõlbustab seejärel masina vastavuse hindamist, 
sealhulgas tõendite esitamist selle kohta, et toodetud masin vastab uue lähenemisviisi 
direktiivide olulistele nõuetele. 

1.2 Liidu esmane ja teisene õigus 

Komisjon teeb ettepaneku liidu õiguse sätete kohta ning seejärel võtavad need vastu 
nõukogu ja Euroopa Parlament neile aluslepingutes sätestatud volituste alusel. 

Asutamislepingud EEC, Euroopa ühenduste asutamise ja Euroopa Liidu asutamise kohta 
sisaldavad algusest peale artikleid, mis käsitlevad: 

a) Euroopa vabadused ja 

b) kodanike õigust ohututele töökohtadele. 

Eespool nimetatud lepingu sätteid käsitatakse nn esmaste õigusallikatena. Nende põhjal on 
koostatud nn teisesed ELi õigusaktid, nagu direktiivid ja määrused. 

Euroopa vabadused, mille aluseks on Euroopa ühenduste ja Euroopa Liidu tekkimine, 
eeldavad vaba liikumist ELis: 

x kaubad, 
x kapital, 
x tööjõud,  
x teenindus. 

Nende vabaduste järgimist jälgib Euroopa Komisjon, kelle käsutuses on asjakohased 
õiguslikud vahendid direktiivide ja määruste kujul. 

2 UUE LÄHENEMISVIISI DIREKTIIVID 

2.1 EU õiguse esmased ja teisesed allikad 
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Direktiivid on EL õigusaktid, mis on adresseeritud liikmesriikide valitsustele, et rakendada 
neis sisalduvaid sätteid, lisades need üksikute liikmesriikide õigusaktidesse. 

Direktiivides sisalduvaid liidu õiguse sätteid, mis võeti hiljem üle siseriiklikku õigusesse, 
kohaldatakse toodete tootjate, importijate, turustajate ja paigaldajate suhtes. ELi määrused 
on liikmesriikides otsekohaldatavad õigusaktid. 

Eespool nimetatud asutamislepingu sätted, mis käsitlevad kaupade vaba liikumist ja 
kodanike õigust töökohale, on esmased õigusallikad. 

Neist sai peamine õigus luua kaks täiendavat õigusnormide rühma, mis käsitlevad: 
A. Valmistatud toodete kasutamise ohutus. Need sätted on suunatud toodete 

tootjatele, importijatele, turustajatele ja paigaldajatele, 
B. Ohutute töökohtade loomine. Need sätted on suunatud tööandjatele, kes on 

töökohtade korraldajad. Need sätted kohustavad töötajaid tegema koostööd 
tööandjaga ning järgima tervishoiu- ja ohutuseeskirju. 
 

2.2 Masinate direktiiv 2006/42/EU 

2.2.1 Masinadirektiivi ülesehitus 

Masinadirektiiv on juriidiline dokument, mis käsitleb ohutute masinate projekteerimist, 
tootmist ja tehnilise dokumentatsiooni koostamist ning nende vastavushindamist, 
märgistamist ja ühenduse turul kättesaadavaks tegemist. 

Masinadirektiivi ülesehitus on esitatud joonisel 2: 
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Joonis 2 Masinate direktiiv ja ühtlustatud standardid 

Direktiiv sisaldab laiahaardelist sissejuhatust (preambul), mis põhjendab ulatuslikult selle 
direktiivi lisamist ELi õigusaktina. Põhimõte, mille kohaselt on esitatud ammendav selgitus 
uue õigusakti vastuvõtmise eesmärgi ja eeliste kohta alguses, on EL õiguse norm. 

Direktiivi sisu on jagatud 29 artikliks. Alguses on direktiivi reguleerimisala ja nn erandid. 
Masinadirektiivi sätteid ei kohaldata muu hulgas tulirelvade, sõjaväe- ja politseivarustuse 
ning kodumasinate suhtes, kuna nende toodete suhtes kohaldatakse erinevaid sätteid. 

 

2.2.2 Masina määratlus ja osaliselt komplekteeritud masina määratlus 

Masinadirektiivis esitatud masina määratlus erineb oluliselt masina määratlusest, mida võib 
leida füüsika või mehaanika käsiraamatutest. 

 

Vastavalt direktiivi artiklile 1 „Reguleerimisala“ kohaldatakse seda järgmiste toodete suhtes: 
 

1. a) masinad; b) vahetatavad seadmed; C) ohutusseadised; d) tõsteseadmed; e) ketid, köied 
ja vööd; F) eemaldatavad mehaanilised jõuülekandeseadmed; g) osaliselt komplekteeritud 
masinad. 
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Artiklis 2 on sätestatud: Mõisted – mõiste „masin“ määratleb artikli 1 lõike 1 punktides a-f 
loetletud tooteid. 

Kasutatakse järgmisi mõisteid: 

a) „masinad“ – koost, mis on varustatud või ette nähtud varustamiseks jõuseadmega, mis ei 
kasuta otseselt inimeste või loomade lihaseid ja koosneb seotud osadest või 
komponentidest, millest vähemalt üks liigutus on ühendatud konkreetse töötegemiseks, 

x esimeses taandes nimetatud koost, välja arvatud elemendid, mis on ette nähtud selle 
ühendamiseks töökohal või ühendamiseks energiaallikate ja jõuseadmega, 

x esimeses ja teises taandes nimetatud koost, mis on paigaldamiseks valmis ja 
võimeline töötama ainult siis, kui see on paigaldatud transpordivahendile või 
paigaldatud hoonesse või rajatisse, 

x esimeses, teises ja kolmandas taandes nimetatud masinate koostud või punktis a g 
nimetatud osaliselt komplekteeritud masinad, mis konkreetse lõpptulemuse 
saavutamiseks on kombineeritud ja mida juhitakse nii, et need toimiksid 
integreeritud tervikuna, 

x ühendatud osadest või elementidest, millest vähemalt üks liigub kokku ja mis on ette 
nähtud koormate tõstmiseks ja mille ainus energiaallikas on inimese lihaste tugevuse 
otsene kasutamine, 

g) „osaliselt komplekteeritud masin“ – komplekt, mis on peaaegu masin, kuid mida ei saa 
kasutada üksnes konkreetsel otstarbel. Ajamisüsteem on mittetäielik masin. Osaliselt 
komplekteeritud masina ainus eesmärk on paigaldada see teise masinasse või muusse 
osaliselt komplekteeritud masinasse või seadmesse või sellega ühendada, moodustades 
seega masina, mille suhtes kohaldatakse käesolevat direktiivi; 

Masinadirektiivis esitatud määratluse kohaselt on osaliselt komplekteeritud masina näide 
tööstusrobot, mis väljub tehasest, milles see toodeti, mis koosneb manipulaatorist ja 
juhtimissüsteemist. Seda kasutatakse tööstendi, pesa või tootmisliini ehitamiseks. Iseenesest 
on see ohtlik masin, mis tekitab ohte, nõuab „eluaset“ selliste kaitsevahenditega nagu tarad, 
katted, laserskannerid, matid, kerged kardinad jne. 
 

2.2.3 Masinate projekteerimise ja valmistamisega seotud olulised tervisekaitse- ja 
ohutusnõuded 

Olulised nõuded on esitatud masinadirektiivi IV lisas. Need nõuded on seotud masinate töö 
ja ehituse erinevate aspektidega. Need on sõnastatud üldiselt, rõhutades masina käitumist. 
Olulised nõuded ei sisalda ettepanekuid konkreetsete tehniliste lahenduste kohta. 

Üksikasjalikud nõuded on esitatud asjakohastes harmoneeritud standardites, mis ei ole 
kohustuslikud. 

Oluliste nõuete rühm puudutab masina ergonoomikat. Ergonoomika ja masinaohutus on 
omavahel seotud. Ergonoomika põhimõtteid arvesse võtmata ehitatud masin on ebamugav 
masin, mis sunnib operaatorit tegema ebamugavaid liigutusi, võttes operaatori keha 
ebasoodsaid ja ebamugavaid positsioone. Sellist masinat sisaldav tööjaam võib aidata kaasa 
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kutsehaigustele, nt seljanärvide haigustele. Töö on siis väsitav, häiriv, mis võib kujutada 
ohtu. Ergonoomilisem masin on turvalisem masin. 

Masina projekteerimine ja ehitamine vastavalt ergonoomilistele põhimõtetele on 
investeering masina kasutajate tervisesse. 

Juhised masinate projekteerimiseks vastavalt ergonoomika põhimõtetele on esitatud 
masinadirektiiviga ühtlustatud ergonoomika standardites ja masinate ergonoomikat 
käsitlevas teaduskirjanduses. 

2.2.4 Masinad vastavalt masinadirektiivi IV lisale 

Masinadirektiivis eristatakse masinaid, mis oma ehituse, ehituse ja kasutamise tõttu võivad 
kujutada endast erilist suurt ohtu kasutajate elule ja tervisele. Nende masinate 
projekteerimine ning nende toimivuse ja vastavushindamine nõuab menetluste järgimist, 
milles osalevad nn kolmanda isikuna volitatud üksuste vormis. 

Direktiivi IV lisa sisaldab nende masinate loetelu. See loetelu sisaldab muu hulgas järgmist: 

Ketassaed (ühe- ja mitmehambalised) puidu jms materjalide töötlemiseks, liha jms 
materjalide töötlemiseks, järgmist tüüpi: 
 

x Höövlid puidu töötlemiseks käsitsi etteande abil. 
x Ühepoolsed hööveldamisseadmed puidu töötlemiseks sisseehitatud 

toitemehhanismiga ja käsitsi söötmiseks või kogumiseks. 
x Käsi- või vastusaed puidu jms materjalide töötlemiseks või liha jms materjalide 

valmistamiseks, 
x Surupressid, k.a surupidurid, metallide külmtöötluseks, käsitsi peale- või 

mahalaadimiseks, mille liikuvate tööosade käigu pikkus võib olla suurem kui 6 mm ja 
kiirus üle 30 mm/s. 

x Survevalumasinad või plastpressid, käsitsi söötmise või kogumisega. 
x Survevalumasinad või kummipressid, käsitsi toitmise või kogumisega. 

Lisaks on selles nimekirjas kaitsevahendid: 
x Inimeste tuvastamiseks ettenähtud kaitsevahendid. 
x Mehaaniliselt käitatavad liikuvad lukustuspiirded, mida kasutatakse kaitseks 

pressides ja survevalumasinates. 
x Loogika-, elektrilised ja elektroonikaseadmed, mis täidavad ohutusfunktsioone. 

2.2.5 Masinadirektiivis sätestatud vastavushindamismenetlused 

Vastavushindamise läbiviimise meetod sõltub toote tüübist (kas toode on loetletud IV lisas 
ning kas toote projekteerimisele ja kasutamisele järgnesid harmoneeritud standardites 
esitatud märgised ja nõuded). Valiku menetluse skeem on esitatud joonisel 3. 
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Joonis. 3 Vastavushindamismenetluse valik vastavalt masinadirektiivi nõuetele 

 

Kui masinat ei ole direktiivi IV lisas loetletud, tuleks kasutada VIII lisa kohast menetlust. Kui 
masin on IV nimekirjas, kuid meil on tõendeid, et see on valmistatud kooskõlas 
harmoneeritud standarditega ja need standardid hõlmavad kõiki olulisi nõudeid, siis saame 
valida ühe VIII, IX või X lisas kirjeldatud menetlusest. 

Kui masin on valmistatud harmoneeritud standardite alusel, on VIII lisa kohast menetlust 
kõige lihtsam kasutada, kuid direktiiv ei keela muude menetluste kasutamist, samuti 
vastavalt IX ja X lisale. Kui masin on IV lisa loetelus, kuid ei ole toodetud vastavalt 
harmoneeritud standardite nõuetele, võib vastavushindamise läbi viia IX või X lisas 
sätestatud korras. Iga sellist menetlust on üksikasjalikult kirjeldatud VIII lisas. IX ja X direktiiv. 

3 MUUD UUE LÄHENEMISVIISI DIREKTIIVID 

Kõigil uue lähenemisviisi direktiividel on kirjeldatud masinadirektiiviga sarnane struktuur. 

 Uue lähenemisviisi direktiiv sisaldab tavaliselt järgmist: 
x mõisted, 
x väljajätmine 
x lisad  

o sealhulgas oluliste nõuete loetelu, 
o loetelu menetlustest, mille kohaselt vastavushindamist tuleks teha 

4 HARMONISEERITUD STANDARDID 

Harmoneeritud standardid on standardite erirühm. Euroopa Standardikomitee (CEN) ja 
Euroopa Standardikomitee (CENELEC) töötavad need standardid välja Euroopa Komisjoni 
taotlusel. Standard ühtlustatakse ametlikult pärast seda, kui see on kantud asjaomase 
direktiiviga ühtlustatud standardite loetellu. Ühtlustatud standardite loetelud avaldatakse 
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Euroopa Liidu Teatajas veebisaitidel. Ühtlustatud standardit saab ühtlustada ühe või mitme 
uue lähenemisviisi direktiiviga. 

Uue lähenemisviisi direktiivi jaoks võib olla palju ühtlustatud standardeid. Masinadirektiivis 
viidatakse väga laiale tooterühmale. Seetõttu on MD-ga ühtlustatud standardite loetelus 
palju punkte. 

Masinadirektiiviga ühtlustatud standardid on jagatud A-tüüpi, B1-, B2- ja C-tüüpi (joonis 4): 

 
Joonis 4. Masinadirektiiviga ühtlustatud standardite jaotus  

 

Nagu eespool mainitud, on standardite, sealhulgas ühtlustatud standardite, kasutamine EL-s 
vabatahtlik. Nende standardite kohaldamine on siiski soovitatav, sest see on tehniliselt 
kasulik ja mugav. 
 
A-tüüpi standard: 

x PN-EN ISO 12100: 2012 Masinate ohutus. Üldised projekteerimispõhimõtted. 
Riskihindamine ja riskide vähendamine. 

 
B1-tüüpi standardid: 
 

x EN ISO 13849-1 Masinate ohutus. Ohutusega seotud juhtimissüsteemide elemendid. 
Osa 1: Disaini üldpõhimõtted. 

x EN ISO 13855: 2010 masinate ohutus. Tehniliste kaitsemeetmete asukoht, mis on 
tingitud inimkeha osadele lähenemise kiirusest. 

x EN ISO 13857: 2010 masinate ohutus. Ohutud kaugused, mis takistavad ülemise ja 
alumise jäseme jõudmist ohtlikesse piirkondadesse. 

x PN-EN 349 Masinate ohutus. Minimaalsed kaugused inimkeha osade purustamise 
vältimiseks. 

 
Tüüp B2 standard 

x EN ISO 13851: 2019-05 – Masina ohutus. Kahekäelised juhtimisseadmed. Disaini- ja 
valikureeglid 
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x EN ISO 14119: 2014-03. Masinate ohutus. Lukustusseadmed koos kaitsepiirdega. 
Projekteerimis- ja valikueeskirjad 

x EN ISO 13856-1: 2013-08. Masinate ohutus. Rõhutundlikud kaitseseadised. Osa 1: 
Survetundlike mattide ja põrandate projekteerimise ja katsetamise üldpõhimõtted 

x EN ISO 13856-2: 2013-08. Masinate ohutus. Rõhutundlikud kaitseseadised. Osa 2: 
Rõhutundlike servade ja ribade projekteerimise ja katsetamise üldpõhimõtted 

x EN ISO 13856-3: 2013-11. Masinate ohutus. Rõhutundlikud kaitseseadised. Osa 3: 
Puhvrite, plaatide, kaablite jms rõhutundlike seadmete projekteerimise ja 
katsetamise üldpõhimõtted 

x EN ISO 14120: 2016-03. Masinate ohutus. Kaitsmed. Püsi- ja liikuvate kaitsepiirete 
projekteerimise ja valmistamise üldnõuded 

 
C-tüüpi standardid: 

x EN ISO 10218-1: 2011. Robotid ja seadmed robootika jaoks. Ohutusnõuded 
tööstusrobotitele. Osa 1: Robotid 

x EN ISO 10218-2: 2011. Robotid ja seadmed robootika jaoks. Ohutusnõuded 
tööstusrobotitele. Osa 2: Robotsüsteem ja integratsioon 

x PN-EN ISO 16092-1: 2018-03. Tööpinkide ohutus. Pressid. Osa 1: Üldised 
ohutusnõuded 

x ISO 16092-2: 2019. Tööpinkide ohutus. Pressid. Osa 2: Mehaaniliste presside 
ohutusnõuded 

x EN ISO 16092-3: 2018-05. Tööpinkide ohutus. Pressid. Osa 3: Hüdrauliliste presside 
ohutusnõuded 

5 EUROOPA ÜHTSE TURU KAITSE 

5.1 Mehhanismid kaupade vaba liikumise tõkete kõrvaldamiseks 

Ühisturu loomise ja kaupade vaba liikumise idee on algusest peale puutunud kokku arvukate 
õiguslike, tehniliste ja organisatsiooniliste probleemidega. 

Kaupade vaba liikumise tingimuste loomine Euroopa Liidu riikides nõudis hiiglaslikku 
organisatsioonilist ja seadusandlikku tööd. Eeldades, et on teada, et see turg on reguleeritud 
turg, mis juhindub demokraatia põhimõtetest, tagades sellele võrdse juurdepääsu kõigile 
ühenduse majandusüksustele. 

Vaja oli luua tõhusad ja tõhusad tõkked, mis ühelt poolt takistaksid kasutajate ja ohtlike 
kaupade turulepääsu ohtlike kaupade jaoks, ning teiselt poolt luua tingimused ja eeskirjad, 
mis võimaldaksid kehtestatud nõuetele vastavate kasutajate jaoks ohutute kaupade vaba 
liikumist. 

Esialgu, kui Euroopa Ühendus hõlmas mitut riiki, tagati kaupade vaba liikumine, kohaldades 
vastastikuse usalduse põhimõtet ning üksikute liikmesriikide seaduste ja standardite 
tunnustamist. Kaubad, mis vastavad asjaomase riigi eeskirjadele, loeti automaatselt 
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vastavaks teistes liikmesriikides kehtivatele nõuetele. Need kaubad võivad ületada üksikute 
liikmesriikide piire ilma igasuguste takistusteta. 

Seda reeglit on üha raskem kohaldada, kuna Euroopa Ühendus laienes, et hõlmata rohkem 
riike. Kaupade vaba liikumise takistuse põhiolemuseks on muutunud eri riikide 
regulatsioonide mitmekesisus. 

Tekkis vajadus kõrvaldada kaupade liikumisega seotud tõkked, sealhulgas kultuurilised ja 
tehnilised tõkked, näiteks: 

x erinevad töökultuuri tasemed, mis tulenevad erinevatest traditsioonidest ja 
tööeetikast, 

x erinevate süsteemide kasutamine kaupade kvaliteedi mõõtmiseks ja kontrollimiseks, 
x erinevad tehnilised ohutusnõuded ja 
x mitmesugused tehnilised normid ja standardid. 

Samuti osutusid ebapiisavaks ja ebamugavaks katsed reguleerida turgu direktiividega, milles 
täpsustati üksiktoodetele esitatavaid nõudeid. Oma üksikasjalikkuse tõttu sarnanesid need 
direktiivid tehniliste standarditega. Tehnika arengu tõttu aegusid need kiiresti. Nad hakkasid 
ise bürokraatlikke tõkkeid looma. 

Läbimurre sai alguse möödunud sajandi kaheksakümnendatel aastatel, mil Euroopa 
Komisjon tegi ettepaneku eeskirjade radikaalseks muutmiseks, mis võimaldaks tõhusalt 
kõrvaldada olemasolevad tehnilised tõkked kaupade liikumiselt. 

5.2 Uus lähenemisviis tehnilisele ühtlustamisele 

Tehnilise ühtlustamise lähenemisviisi kavandatud muudatusi nimetati uueks 
lähenemisviisiks. Hoolimata aastate möödumisest, on see nimi siiani kasutusel. 

Uus lähenemisviis põhines neljal aluspõhimõttel, millest sai uue lähenemisviisi alus: 

1. Tehniline ühtlustamine 

Tehniline ühtlustamine piirdub oluliste nõuetega, mis on seotud inimeste elu ja tervise, vara 
ja keskkonnakaitsega. 

Ühenduse turul võib turule viia ja/või kasutusele võtta ainult nendele nõuetele vastavat 
toodet ning sellel on ühenduses vaba liikumise õigus. 

 

2. Viide harmoneeritud standarditele, vastavuseelduse põhimõte 

Direktiivides sätestatud olulistele nõuetele vastavate toodete tehnilised kirjeldused on 
sätestatud kõnealuste direktiividega ühtlustatud standardites. Nende standarditega nähakse 
ette valmis tehnilised meetodid või meetodid, mis toote projekteerimise ja tootmise ajal 
tagavad direktiivides sätestatud oluliste nõuete täitmise. 

Harmoneeritud standardite kohaselt valmistatud toodete puhul kehtib eeldus, et toode 
vastab asjakohastele olulistele nõuetele. 
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3. Standardite vabatahtlik kohaldamine 

Ühtlustatud standardite ning muude tehniliste standardite ja muude tehniliste kirjelduste 
kohaldamine on vabatahtlik.  

Tootjad võivad vabalt valida tehnilisi lahendusi, mis tagavad toote vastavuse tehnilistele 
nõuetele. 

 

4. Vastavushindamismenetluste valik 

Vastavushindamise tegemiseks on tootjatel võimalik valida erinevate, asjakohastes direktiivis 
sätestatud alternatiivsete vastavushindamismenetluste vahel. 

 

6 TOOTE VASTAVUSHINDAMINE 

Tootja vastutab valmistoote vastavuse hindamise eest uue lähenemisviisi direktiivide 
olulistele nõuetele enne toote esmakordset ühenduse turule toomist. Kõnealuse hindamise 
positiivne tulemus annab tootjale õiguse väljastada EC/EU vastavusdeklaratsioon ja 
kinnitada tootele CE-märgis. EC/EU vastavusdeklaratsioon on pilet tootele, mis lastakse 
ühenduse turule. 

Tootja on kohustatud koguma tõendeid selle kohta, et valmistatud toode vastab direktiivide 
olulistele nõuetele. Toode võib nõuda katsetamist, et teha kindlaks selle vastavus 
direktiividele. Masstoodangu ja masstoodangu vastavushindamine erineb veidi üksiktoodete 
vastavushindamisest. See küsimus ei ole selle õppetunni teema. 

 

6.1 Tooteühiku vastavushindamine 

Masin, jaam, või robot tootmisliini on tavaliselt ehitatud ühe kliendi tellimuse järgi tootena. 
Vastavuskatsed viib alati läbi toote tootja. Selle protsessi eesmärk on koguda objektiivseid 
tõendeid selle kohta, et toodetud masin vastab kõigile masina suhtes kohaldatavate 
direktiivide olulistele nõuetele. Masin võib nõuda laboratoorseid katseid. 

Masina vastavushindamise aluseks on masinadirektiivi olulised nõuded. Kui see on sisuliselt 
põhjendatud, tuleks hindamisel arvesse võtta muid uue lähenemisviisi direktiive. 

Kui hindamise käigus ei võeta arvesse mõnda direktiivi, mille suhtes kohaldatakse toodetud 
masina suhtes olulisi nõudeid, on tegemist veaga, mis võib olla aluseks sellele, et 
turukontrolliasutused võivad kahjustada toote vastavushindamise usaldusväärsust. 

Uue lähenemisviisi direktiivide loetelu on esitatud käesoleva õppetunni 1. lisas. 

Masinate vastavushindamine, nt robottootmisjaama vormis, nõuab head sisulist 
ettevalmistust ja direktiivide üldist tundmist. 
 
Näide: 
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Robot-kontrolljaam on projekteeritud ja valmistatud kliendi tellimusel, mille eesmärk on 
teha automaatseid mõõtmisi, et kontrollida masina korpuse aukude geomeetriat. See 
tegevus sõltub uue lähenemisviisi olulistele nõuetele vastavuse hindamisest. 

Selles jaamas on juhtimissüsteemi paigaldatud antenniga Wi-Fi raadiomoodul, mis 
võimaldab internetiühenduse abil kaugjuhtimise teel muuta jaama tööprogramme ja lugeda 
tehtud mõõtmiste tulemusi kauglugemise teel. Stend sisaldab tööstusrobotit, mida 
kasutatakse masina korpuste geomeetrilisteks mõõtmisteks kasutatava mõõtepea 
ruumiliseks juhtimiseks. 

Töö kirjeldusest nähtub, et masina vastavuse hindamisel tuleks arvesse võtta vähemalt nelja 
uue lähenemisviisi direktiivi olulisi nõudeid: 

1. Masinaid käsitlev direktiiv DM 2006/42/EC, sest kirjeldatud asend on masin vastavalt 
käesolevas direktiivis esitatud määratlusele. 

2. Elektromagnetilise ühilduvuse direktiivid EMC 2014/30/UE, sest kirjeldatud kontrollijaam 
sisaldab juhtimissüsteemi, mis on varustatud elektrooniliste süsteemidega, mis kujutavad 
endast elektromagnetkiirguse ohtu, mis häirivad teisi läheduses asuvaid seadmeid. 
Juhtimissüsteem kujutab endast ohtu ka jaama nõuetekohasele toimimisele, mille põhjuseks 
on elektrooniliste juhtimissüsteemide vähene immuunsus teiste lähedal asuvate masinate 
elektromagnetkiirguse kahjuliku mõju suhtes. 

3. Raadiodirektiiv RED 2014/53/UE, sest juhtimissüsteem sisaldab antenniga Wi-Fi modemit. 
Selliste seadmete puhul tuleb hinnata vastavust käesoleva direktiivi olulistele nõuetele. 

4. Mõõteriistade direktiiv 2004/22/EC, sest kontrolljaamas kasutatakse mõõteseadet, mille 
puhul hinnatakse vastavust käesoleva direktiivi olulistele nõuetele. 

 

Toote vastavushindamine muutub lihtsamaks, kui jaam on projekteeritud ja toodetud 
vastavalt harmoneeritud standardite nõuetele. 

Eelduse põhimõtte kohaselt tähendab toote vastavus ühtlustatud standardile, et toode 
vastab direktiivi asjakohasele olulisele nõudele. 

Üldiselt võib vastavuskatsete tegemiseks olla vaja teha katseid pädevates laborites, 
eelistatavalt akrediteeritud laborites. 

Hindamise põhjal koostatakse tehniline dokumentatsioon. Masinale lisatud tehnilise 
dokumentatsiooni ja juhiste sisu on täpsustatud masinadirektiivis. 
 

6.2 EC/EU vastavusdeklaratsioon ja CE-märgis 

Kui masinadirektiivi kohaselt on koostatud tehniline dokumentatsioon, sealhulgas 
objektiivsed tõendid selle kohta, et masin vastab kõigile konkreetse masina suhtes 
kohaldatavate direktiivide nõuetele, on tootjal alus: 

-- Masinale EC/EU vastavusdeklaratsiooni väljaandmine. 
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Käesolevas deklaratsioonis kinnitab tootja täieliku vastutusega, et deklaratsioonis nimetatud 
toode vastab direktiivide nõuetele. Tootja loetleb need direktiivid deklaratsioonis. 
Deklaratsiooni vorm on täpsustatud ja esitatud näiteks masinadirektiivis. Alati väljastatakse 
ainult üks EC/EU vastavusdeklaratsioon. Deklaratsioon antakse välja uuele masinale enne 
selle turule laskmist.   

CE-vastavusmärgise kandmine masinale (joonis 5): 
 
 

 
Joonis 5 Masin CE-märgis koos Euroopa vastavusmärgiga 

 

Märgistus stiliseeritud Euroopa CE-märgisega (prantsuse keeles: Conformité Européenne 
(joonis 5) on tarbijale edastatav visuaalne signaal selle kohta, et masin vastab direktiivide 
olulistele nõuetele. See tähendab ka seda, et tootja on kinnitanud vastavust EC/EU 
vastavusdeklaratsioonis. 

Pöörake tähelepanu CE-märgise kujule ja proportsioonidele ning tähtede vastastikusele 
paigutusele. 

CE-märgis on seadusega kaitstud. Ebaõige kasutamine, nt kasutamine toote puhul, mis ei 
vasta direktiivide olulistele nõuetele, või sellise märgistuse puudumine, kui see peaks olema 
kuritegu, sest see võib klienti eksitada. 

Erineva kujuga CE-märgis, mille tähtede osakaal ja positsioneerimine on erinev joonisel 5 
esitatust, ei ole Euroopa vastavusmärk (vt joonis 6b). See võib tähendada, et kaup võib olla 
Hiina päritolu. 
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Joonis 3 CE-märgis ja muu märgis, mis ei ole CE-märgis 

 

6.3 Teavitatud asutuste osalemine vastavushindamises 

Tootja vastutab toodete ohutu kasutamise eest. Tema ülesannete hulka kuulub toote 
nõuetele vastavuse protsessi läbiviimine. Sõltuvalt toote tüübist (masin), tootmisskaalast 
(osaline tootmine, seeria- või masstootmine) on tootjal vastavushindamiseks valida eri 
viiside (menetluste) vahel. Võimalikud kasutamismenetlused on sätestatud uue 
lähenemisviisi direktiivides, mida kohaldatakse toote suhtes. 

Masinadirektiivi IV lisas loetletud toodete puhul võib vastavushindamine olla vajalik 
(direktiivis on täpsustatud) sõltumatu kolmanda isiku, milleks on teavitatud asutus, osalusel. 

Teavitatud asutus osaleb tootja taotlusel vastavushindamises kaubanduslikel alustel. Üksus 
hindab toote dokumentatsiooni, koostab laborites toote katsetamise programmi. Teavitatud 
asutuse töö tulemuseks on vastavustunnistus. Teavitatud asutuse sertifikaat on hea alus 
tootja poolt konkreetse toote EC/EU vastavusdeklaratsiooni väljaandmiseks. Teavitatud 
asutuse osalemine toote hindamisel on märgitud vastavusdeklaratsioonis. Tootja võib 
vastavushindamismenetluses alati kasutada teavitatud asutuse abi. Isegi kui direktiivide 
menetlused seda ei nõua. Teavitatud asutuse osalemine vastavushindamises ei muuda 
tootja vastutust toote kasutamise ohutuse eest. 
 

Lisa 1 

Loetelu tooterühmadest, mille puhul uue lähenemisviisi direktiivides on sätestatud CE-
vastavusmärgis: 
 

x Küttegaasiseadmed 
x Aktiivsed seadmed 
x Inimeste veoks ettenähtud köisteed 
x Energiamõjuga toodete ökodisain 
x Elektromagnetiline ühilduvus * 
x Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed ja kaitsesüsteemid 
x Tsiviilotstarbelised lõhkematerjalid 
x Veekatlad 
x Kodumajapidamises kasutatavad külmikud ja sügavkülmikud 
x In vitro diagnostika meditsiiniseadmed 
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x Liftid/kraanad 
x „Madalpinge“ seadmed/elektriseadmed 

 
Masinad 

x Mõõtevahendid 
x Meditsiiniseadmed 
x Keskkonda sattuvat müra tekitavad seadmed 
x Mitteautomaatsed saldod 
x Isikukaitsevahendid/isikukaitsevahendid 
x Surveseadmed 
x Gaasiseadmed 
x Pürotehnika 
x Raadiotelekommunikatsiooniseadmed 
x Lõbusõidulaevad 
x Mänguasjad alla 14-aastastele lastele 
x Lihtsad survemahutid 

Märkus: Elektromagnetiline ühilduvus ei ole toode. On füüsiline nähtus, mis võib esineda 
toodetes ja põhjustada häireid nende töös. 
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ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 

Palun märgistage laused, mis on õiged: 
 

1. Direktiivid on Euroopa Liidus esmased õigusallikad. 
2. Ühtlustatud standardite kohaldamine on Euroopa Liidus kohustuslik. 
3. Uue lähenemisviisi direktiivid on adresseeritud otse Euroopa Liidu toodete tootjatele. 
4. EC/EU vastavusdeklaratsioon on müüja poolt kasutatud masina kohta välja antud 

dokument, milles müüja kinnitab masina tehnilist ja tööseisundit. 
5. Euroopa Liidu õiguse algsed allikad on asutamislepingute artiklites sisalduvad sätted. 
6. Uus lähenemisviis käsitleb tehnilist ühtlustamist. 
7. Uue lähenemisviisi direktiivid on ELi õigusaktid, mis sisaldavad olulisi tooteohutuse 

nõudeid ja mille komisjon suunab Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustele nende 
rakendamiseks liikmesriikide õiguses. 

8. Tootja väljastab EC/EU vastavusdeklaratsiooni uuele masinale enne selle Euroopa 
Liidu turule toomist. 

9. CE-märgis tähendab, et masin on ohutu, kuna sellel on Euroopa sertifikaat, mille on 
välja andnud volitatud teavitatud asutus. 

10. Mõiste „ühtlustatud standard“ tähendab, et see on ühtlustatud teiste 
rahvusvaheliste standarditega, sealhulgas Ameerika ja jaapani standarditega. 

11. Tootja kannab CE-märgise masinale pärast masina vastavuse hindamist ja EC/EU 
vastavusdeklaratsiooni väljastamist, kui masin vastab kõigi masina suhtes 
kohaldatavate direktiivide olulistele nõuetele. 

12. Kui masina suhtes kohaldatakse mitut uue lähenemisviisi direktiivi, antakse pärast 
kõigi direktiividega seotud vastavushindamist välja ainult üks vastavusdeklaratsioon. 

13. „Ühtlustatud standard“ – standard, mille nõuetes on sätestatud asjaomase uue 
lähenemisviisi direktiivi oluline nõue. 

14. Euroopa Standardikomitee (CEN) ja Euroopa Standardikomitee (CENELEC) töötavad 
Euroopa Komisjoni tellimusel välja ühtlustatud standardid. 

15. Uue masina vastavushindamismenetluse viib läbi turujärelevalveasutuse määratud 
erikomitee. 

16. EC/EU vastavusdeklaratsiooni väljastab masina tootja kliendi kirjalikul taotlusel. 
17. EC/EU vastavusdeklaratsioon käsitleb direktiivi olulisi nõudeid. Kui masina suhtes 

kohaldatakse ka teiste direktiivide olulisi nõudeid, on tootja kohustatud väljastama 
täiendavad vastavusdeklaratsioonid vastavuse kohta teistele üksikdirektiividele. 

18. Vastavusdeklaratsioon on dokument, mis on adresseeritud masina kindlaksmääratud 
ostjale. Pärast masina ostja vahetust võib teine ostja taotleda uut 
vastavusdeklaratsiooni. 

19. Masina vastavushindamismenetlus toimub vastavalt ühele asjakohases uue 
lähenemisviisi direktiivis sätestatud menetlusele. 

20. Tehnilise ühtlustamise ja standardite uues lähenemisviisis sätestatud eelduse 
põhimõte tähendab, et kui masin on projekteeritud ja toodetud kooskõlas kõigi 
konkreetse masina suhtes kohaldatavate harmoneeritud standardite nõuetega, tuleb 
eeldada, et masin vastab kõigile uue lähenemisviisi direktiivide olulistele nõuetele. 
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21. EC/EU vastavusdeklaratsioon antakse koos tootja juhistega üle kliendile masina 
müümisel. 

22. Teavitatud asutuse osalemine masina vastavuse hindamise protsessis tähendab, et ta 
vastutab koos masina tootjaga õiguslikult selle kasutamise ohutuse eest. 

KASUTATUD KIRJANDUS 
[1] Friend Mark A., Kohn James P. : Fundamentals of Occupational Safety and Health.  

Seventh Edition. Rowman & Littlefield.  ISBN-13: 978-159887235, ISBN-10: 
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[2] Kelloway E. Kelvin: Leading to Occupational Health and Safety. John Wiley & Sons  
2017. ISBN: 9781118973745. 

[3] Koradecka Danuta (Editor): Handbook of Occupational Safety and Health. 1st Edition ( 
May 2010). Published by CRC Press Taylor & Francis Group. ISBN 9781439806845 

[4] RRC: Health and Safety at Work For Dummies. John Wiley & Sons, 2016. ISBN: 
1119210933. 

[5] Safety and Health at the heart of the Future of Work: Building on 100 years of 
experience. Report of International Labor Organization. First published in 2019. ISBN: 
978-92-2-133151-3 (print), ISBN: 978-92-2-133152-0 (web pdf). 
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_686645/lang--en/index.htm 

[6] Universal Robots. Safety FAQ. Last modified on Mar 29, 2021:   
https://www.universal-robots.com/articles/ur/safety/safety-faq/ 

[7] Robot in the workplace, March 25, 2018 in Safety +Health Magazine: 
https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/16789-robots-in-the-workplace 

[8] Safe Log. Project funded by European Commission within Horizon 2020 under GA-Nr. 
688117. Deliverable D 5.1: Safe human-robot interaction in logistic applications for 
highly flexible warehouses.  
http://safelog-project.eu/wp-content/uploads/2016/06/D5.1-Guidelines-for-
Personal-Safety-in-Flexible-Automated-Warehouses.pdf 

[9] Timo Malm:  Guidelines to make safe industrial robot systems. Research Report VTT-
R- 011109-17. 
https://www.vttresearch.com/sites/default/files/julkaisut/muut/2017/VTT-R-01109-
17.pdf 

[10] Bjoern Matias: Safety of Industrial Robots: From Conventional to 
Collaborative Applications. Conference Paper, October 2012.  
https://www.researchgate.net/publication/269411126 

[11] Vladimir Murashov, Frank Hearl, and John Howard: Working Safely with Robot 
Workers: Recommendations for the New Workplace,   in Journal of  Occupational and 
Environmental  Hygiene  2016 Mar, 13(3):D61-D71. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4779796/ 

[12] Beata Mrugalska, Pedro M. Arezes. Safety requirements for machinery in 
practice. Conference: In: Arezes, P.M., Baptista, J.S., Barroso, M.P. et al. (eds.), pp. 

https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_686645/lang--en/index.htm
https://www.universal-robots.com/articles/ur/safety/safety-faq/
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97-101, Occupational Safety and Hygiene. 9th International Symposium on 
Occupational Safety and Hygiene (SHO), Guimaraes, 14-15 February 2013. London: 
Taylor and Francis Group. 
https://www.researchgate.net/publication/259563810_Safety_requirements_for_m
achinery_in_practice 

[13] Safety Standards. A brief overview of European Safety Standards. European 
Machinery Directive & CE Marking. In  DC Automation. Automation and Safety 
Solutions.   
http://www.dc-automation.com/safety-standards 

[14] Commission Notice. The “Glue Guide” on the implementation of EU product 
rules 2016. Official Journal of the European Union C272, vol. 59 20 July 2016. 
https://ec.europa.eu/growth/content/%E2%80%98blue-guide%E2%80%99-
implementation-eu-product-rules_en 

[15] Glossary New Approach directives. Thomson Reuters Practical Law.  
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-107-
6187?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true 

[16] Pelkmans Jaques: The New Approach to Technical Harmonization and 
Standardization. European Institute of Public Administration, Maastricht. Journal of 
Common Market Studies. Vol. XXV, No 3  March 1987. 
https://courses.washington.edu/eulaw09/supplemental_readings/Pelkmans_New_A
pproach_Harmonization.pdf 

[17] Gopinath Varun: On Safe Collaborative Assembly With Large Industrial 
Robots. Linköping Studies in Science & Technology. Dissertation No.2026, Dec 
2019.Division of the Machine Design. Dep. of Management and Eng. Linköping 
University, Linköping, Sweden. ISBN: 0345-7524. 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1371517/FULLTEXT01.pdf 

[18] FANUC Robot. Safety Handbook. B-80687 EN/15.  https://www.fanuc.eu  
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KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 
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ÕPPETUNNI TUTVUSTUS 

Euroopa Liidus pööratakse suurimat tähelepanu tarbijate ohutusele, mis on seotud toodete 
kasutamisega ja töökohtade ohutusega. Kodanike turvalisuse tagamisega seotud 
asjakohased eesmärgid leidsid aluslepingutes tähtsa koha ning neid on seejärel 
üksikasjalikult kirjeldatud EU õigusaktides, näiteks määrustes ja direktiivides. Ohutusalaseid 
õigusakte kohaldatakse nii tootetootjate suhtes, kellel on seaduslik kohustus pakkuda 
ohutuid tooteid, kui ka tööandjate suhtes, kellel on seaduslik kohustus luua ohutuid 
töökohti. Toodete suhtes kohaldatavaid Euroopa Liidu määrusi kohaldatakse suurte 
tooterühmade suhtes, nagu masinad, mänguasjad, meditsiiniseadmed. Euroopa ühtlustatud 
standarditel on oluline roll Euroopa tooteohutuse tagamise süsteemis. Tööstusroboteid, 
automatiseeritud ja robotite tootmiselemente ja -liine käsitletakse nende projekteerimise, 
tootmise ja müügi etapis toodetena ning nende suhtes kohaldatakse asjakohaseid masinaid 
käsitlevaid määrusi ja direktiive. Pärast nende seadmete paigaldamist ja kasutuselevõtmist 
tööandja juures käsitletakse neid töökohtadena ning nende suhtes kohaldatakse tervishoiu- 
ja ohutusdirektiivides sisalduvaid asjakohaseid nõudeid. Robotite, automatiseeritud ja 
robotite ning tootmisliinide ohutuse puhul tegeleme õiguslike nõuete ja tehniliste nõuetega. 
See õppetund tutvustab neid teemasid. Neid teadmisi vajavad nii tööstuslike robotite ja 
tootmisliinide projekteerijad, töövõtjad, importijad kui ka tööandjad, kes kasutavad neid 
roboteid ja tootmisliine ning kus need seadmed on töökohtadel. See õppetund keskendub 
roboti tööpiirkonna ohutustamisele, kasutades kaitseseadmeid ja -süsteeme. 

See õppetund keskendub ohtudele, riskihindamisele, standarditele, mis on seotud 
tööstuslike robotite ja robotiseeritud rajatistega, mis on tööjaamad. Samuti on selgitatud 
WED-direktiivi miinimumnõudeid. 

ÕPPETUNNI ÕPIEESMÄRGID 

Õppetunni eesmärk on tutvustada õppuritele (õpilastele) direktiivide nõudeid ja 
standardeid, mida kohaldatakse masinate, sealhulgas robotite ja tööjaamade masinate 
suhtes. 

Pärast õppematerjali õppimist mõistab õpilane (õpilane) paremini EU tooteeeskirju, 
sealhulgas tootja vastutust toote eest ja tööandja vastutust ohutu töökoha korraldamise 
eest. 

LÜHENDID 
 
EMC    2014/30/EU Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv  
EU-OSHA   Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur 
LVD – direktiiv  2014/35/EU – Madalpingedirektiiv 
MD – direktiiv   2006/42/EC – Masinadirektiiv 
WED   2009/104/EC Isikukaitsevahendid 
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Wed 2009/104/EÜ – töövahendite direktiiv  
 

TERMINITE SÕNASTIK 
Tabel 0.1 Põhimõisted 

Nimi Määratlus 
Kahju Kehavigastused või tervisekahjustused. 

Oht & risk Ohud võivad põhjustada kahju ja risk on suur või väike võimalus, et mis 
tahes oht põhjustab tegelikult kellelegi kahju. Ohud võivad olla näiteks 
töötamine raskete masinatega, kemikaalide kasutamine tööl, halvasti 
loodud tööjaam või pingelised kontorisuhted. 

Ohu kindlakstegemine On osa protsessist, mida kasutatakse selleks, et hinnata, kas mõni 
konkreetne olukord, ese, asi jne võib põhjustada kahju. Termin, mida sageli 
kasutatakse kogu protsessi kirjeldamiseks, on riskihindamine. 

Oht Kas mõni võimalik kahju, vigastus või kahjulik mõju tervisele toimib millelegi 
või kellelegi? Põhimõtteliselt on oht võimalik kahju või kahjulik mõju 
(näiteks inimestele ja tervisele). 
 

Tööga seotud ohud Masina läheduses või masinal esinevad ohud varieeruvad sõltuvalt 
kasutatavast masinast, kuid võivad hõlmata kokkupuudet järgmisega: 

x liikuvad osad (nt takerdumisest, hõõrdumisest, libisemisest, 
kulumisest, lõikamisest, torkamisest, löögist, muljumisest, 
sissetõmbamisest või püüdmisest jne põhjustatud vigastuste oht); 

x energia (nt elektriline, elektromagnetiline, magnetiline jne); 
x kuumus või külm, 
x müra, 
x vibratsioon, 
x kiirgus,  
x rõhu all olev gaas või vedelik (nt hüdrauliliste süsteemide, 

pneumaatiliste süsteemide, suruõhu, värvipihustite jne 
põhjustatud vigastused sissepritse või väljapaiskumise tõttu); 

x psühhosotsiaalsed ohud (nt stress, töökoha sisu, töökorraldus, 
kognitiivsed tegurid jne) 

Masinate hooldus Võib põhjustada suurt kahju, olgu see siis tegevusest endast või töö 
tegemise kohast. Hooldus võib ohtlike osade või ainetega kokkupuute tõttu 
ohustada nii hooldustöötajaid kui ka teisi, keda töö mõjutab. 

Isikukaitsevahendid On kaitseriietus, kiivrid, kaitseprillid või muud rõivad või vahendid, mis on 
ette nähtud kasutaja keha kaitsmiseks vigastuste või infektsioonide eest. 
Kaitsevahenditega seotud ohtude hulka kuuluvad füüsikalised, elektri-, 
soojus-, kemikaalid, bioloogilised ohud ja õhus levivad tahked osakesed. 
Kaitsevahendeid võib kanda tööga seotud tööohutuse ja töötervishoiu 
eesmärkidel, samuti spordi- ja muuks harrastustegevuseks.  

Kaitsevahendid Vahendid, mis on kavandatud või mõeldud kaitsma midagi või kedagi kahju 
eest. 

Risk Võimalus, et midagi halba juhtub. Risk hõlmab ebakindlust tegevuse 
mõju/mõju suhtes, mis puudutab midagi, mida inimesed väärtustavad (nt 
tervis, heaolu, rikkus, vara või keskkond), keskendudes sageli negatiivsetele 
ja soovimatutele tagajärgedele. 

http://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/risk_assessment.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Clothing
https://en.wikipedia.org/wiki/Helmets
https://en.wikipedia.org/wiki/Goggles
https://en.wikipedia.org/wiki/Injury
https://en.wikipedia.org/wiki/Infection
https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_hazard
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_particulate_matter
https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_safety_and_health
https://en.wikipedia.org/wiki/Sports
https://en.wikipedia.org/wiki/Recreation
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Nimi Määratlus 
Riskihindamine On termin, mida kasutatakse üldise protsessi või meetodi kirjeldamiseks, kui 

teete kindlaks ohud ja riskitegurid, mis võivad põhjustada kahju (ohu 
tuvastamine). Selleks on vaja analüüsida ja hinnata selle ohuga seotud riske 
(riskianalüüs ja riskihindamine). 

x Teha kindlaks ohud ja riskitegurid, mis võivad põhjustada kahju 
(ohu identificatioon). 

x Analüüsida ja hinnata selle ohuga seotud riske (riskianalüüs ja 
riskihindamine). 

x Määrata kindlaks asjakohased viisid ohu kõrvaldamiseks või riski 
ohjamiseks, kui ohtu ei ole võimalik kõrvaldada (riskikontroll).  

Riskihindamine Määratletakse riskiprioriteetidena kvalitatiivsete ja/või kvantitatiivsete 
seoste loomise kaudu kasu ja sellega seotud riskide vahel. 

 

ÕPPETUNNI SISU 

1 HARMONISEERITUD STANDARDITE NÕUDED 

1.1 Vastavushindamine, vastavuseelduse põhimõte 

Euroopa Liidu õigusnormide kohaselt peab tootja enne selle müüki läbi viima toote 
vastavushindamise. Seda nõuet kohaldatakse ka toote importija suhtes riigist, mis ei kuulu 
Euroopa Liitu. CE-märgisega võib turustada ja/või Euroopa ühtsel turul müüa ja/või kasutada 
ainult tooteid, mis vastavad direktiivide põhinõuetele. Direktiivide olulised nõuded viitavad 
seadmele esitatavatele nõuetele seoses selle mõjuga toote kasutaja tervisele ja ohutusele. 
Tehnilise ühtlustamise põhimõtetega, mida nimetatakse uueks lähenemisviisiks, määratakse 
kindlaks niinimetatud standardite roll toodete vastavushindamise protsessis, mis on 
ühtlustatud uue lähenemisviisi direktiividega. Kuigi olulised nõuded on rohkem seotud toote 
omaduste ja ohutu käitumisega kasutamise ajal, on ühtlustatud standardite nõuded palju 
täpsemalt sõnastatud ja sisaldavad ettepanekuid tehniliste lahenduste kohta. 

Vastavuseelduse põhimõte sätestab, et kui toode vastab ühtlustatud standardi nõuetele, mis 
on seotud uue lähenemisviisi direktiivi teatava olulise nõudega, tähendab see, et see oluline 
nõue on täidetud. 

Seetõttu on palju lihtsam saada objektiivseid tõendeid direktiivi teatava olulise nõude 
täitmise kohta, kohaldades vastavushindamisel asjakohase ühtlustatud standardi nõuet. 
 

1.2 C-tüüpi standardid 

Tooteohutust käsitlevate EU eeskirjade kohaselt kuuluvad tööstuslikud robotid ja robotite 
tootmisliinid suurde toodete rühma, mida nimetatakse masinateks. Masinadirektiiv 
2006/42/EC sisaldab olulisi nõudeid masinatele. 

Masinadirektiiviga on ühtlustatud suur hulk standardeid. Need standardid on lepinguliselt 
jagatud A-, B1- ja B2-tüüpi standarditeks ning C-tüüpi standarditeks. 
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C-tüüpi standardeid kohaldatakse konkreetsete masinatüüpide või -rühmade suhtes. 
Robotite ja robotsüsteemide C-tüüpi standardid on järgmised: 

x EN ISO 10218-1:2011 - Robootika robotid ja seadmed. Tööstusrobotite 
ohutusnõuded. Osa 1: Robotid 

x EN ISO 10218-2: 2011 - Robotid ja seadmed robootika jaoks. Ohutusnõuded 
tööstusrobotitele. Osa 2: Robotsüsteem ja integratsioon. 

Käesolev standard koosneb järgmistestosadest: 
x Osa kohaldatakse ainult tööstusliku roboti kui masina suhtes, võtmata arvesse roboti 

keskkonna ohutust. 
x Osas käsitletakse robotsüsteemi, sealhulgas roboti integreerimist keskkonnaga, 

sealhulgas teiste masinatega.  
 

1.2.1 Standardi EN ISO 10218-1 nõuded: Robootika ja seadmed robootika jaoks – 
Tööstusrobotite ohutusnõuded, 1. osa: Robotid 

Käesolevat standardit kohaldatakse ainult tööstusliku roboti suhtes, võtmata arvesse 
keskkonna mõju selle kasutamise ohutusele. Kuna selles õppetunnis on ruumi vähe, anname 
ülevaate ainult standardist EN ISO 20218-2, mis annab täielikuma ülevaate ohtudest ja 
ohutusprobleemidest robootilistes tööjaamades. 

1.2.2 Standardi EN ISO 10218-2 nõuded: 2011 – Robotid ja seadmed robootika jaoks. 
Tööstusrobotite ohutusnõuded. Osa 2: Robotsüsteem ja integratsioon 

Käesoleva standardi 3. peatükis esitatakse selgitused standardis sisalduvate tingimuste ja 
tingimuste kohta. 

 Peatüki pealkiri on järgmine: „Ohtude tuvastamine ja riskihindamine“on sätestatud masina 
projekteerimise põhimõtted, võttes arvesse tervikliku ohutuse põhimõtet. 

1.2.2.1 Ohtude kindlakstegemine 
 
EN ISO 10218-2: 2011. aasta standardis soovitatakse, et ohtude kindlakstegemise protsessi 
läbiviimiseks tuleks kõigepealt kindlaks teha kõik ülesanded, mida robotjaama käitaja võib 
täita. 
Käesolevas standardis eristatakse järgmisi ülesandeid: 

a. protsessi juhtimine ja seire, 
b. materjali laadimine, 
c. programmeerimine ja programmi kontrollimine, 
d. operaatori lühisekkumised, mis ei nõua masina lahtivõtmist; 
e. tööriista muutmine ja ümberseadistamine, 
f. menetlus rikke korral, puuduste kõrvaldamine, 
g. ebakorrektsete toimingute (moosid, langevad osad jne) parandamine; 
h. ohtliku energia kontrollimine (puru, klambrid, pöörlevad lauad ja muud seadmed) 
i. ning/hooldus- ja remonditööd, 
j. seadmete puhastamine. 
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Komitee soovitab ohtude kindlakstegemisel kasutada ka standardit EN ISO 12100: 2011 - 
Masinate ohutus – projekteerimise üldpõhimõtted. Riskihindamine ja riskide vähendamine, 
mis on A-tüüpi standard. Seda standardit tuleks kasutada ka ohu kindlakstegemiseks.  
 

1.2.2.2 Ohutusega seotud kontrollisüsteem 

Standardi EN ISO 10218-2 5. peatükis pealkirjaga „Ohutusnõuded ja kaitsemeetmed“ 
esitatakse ohutusega seotud kontrollisüsteemi nõuded. Selline süsteem on olemas igas 
keerulises masinas, sealhulgas robotiseeritud jaamas. Ohutusega seotud 
ohutusjuhtimissüsteem on parem kui teised juhtimissüsteemid, sealhulgas robotite 
juhtimissüsteem ja kogu robootikajaama juhtimissüsteem. Ohutusega seotud 
juhtimissüsteem käitab lukke ja kaitsemeetmeid, hädaseiskamist, peatumist ja manipulaatori 
käe liikumise vähendatud kiiruse juhtimist. Selle süsteemi ja selle täidetavate funktsioonide 
usaldusväärsus peab vastama ohtudele ja riskitasemele, mis tekiks robotiseeritud stendil, kui 
süsteem kaotab võime oma funktsioone täita. 

Ohutusega seotud kontrollisüsteemi rakendatakse niinimetatud turvareleede või 
ohutuskontrollerite abil.  

Robotjaama disaineri ülesanded on järgmised: 

a. riskihindamine enne kaitseseadmete, sealhulgas ohutusega seotud 
kontrollisüsteemi kasutamist; 

b. sellise ohutusalase kontrollisüsteemi kohaldamine, mis on kohandatud sellise 
süsteemi puudumise tõttu usaldusväärsuse tasemele. 

Ohutustehnoloogias kasutatakse terminit „taluvustase“ sagedamini termini „usaldustase“, st 
kontrollivõime asemel. 

Selleks tuleks ohutusega seotud kontrollisüsteemi valimiseks kasutada B1-tüüpi 
ohutusstandardit: 

EN ISO 13849-1 Masinate ohutus. Juhtimissüsteemide ohutusega seotud osad. Osa 1: 
Projekteerimise üldpõhimõtted. „ 

Selles standardis eristatakse ohutusega seotud kontrollisüsteemide toimimise viit tasandit 
(a-e). Neid kraade nimetatakse – jõudlustasemed (PL). 

PL = a – on madalaim tase. PL = kontrollisüsteemi võib kasutada, kui risk on väike. 

P = e – on kõrgeim tase. Ohutuskontrollisüsteemi PL = e iseloomustab suurim vastupidavus 
selle omaduste kadumisele, nii et me kasutame seda kontrollisüsteemi, kus risk on väga 
suur. 

Esimese sammuna teostame riskihindamise ja määrame niinimetatud PLreqi tasemel. 

sĂůŝŵĞ�ƌĂŬĞŶĚĂƚƵĚ�ŬŽŶƚƌŽůůŝƐƺƐƚĞĞŵŝ͕�Ğƚ�ŵƵƵƚĂ�ƐĞĞ�W>�ш�W>ƌĞƋ͘ 
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PL taseme valimisel on standardi EN ISO 10218-2 punktis 5.2.2 esitatud nõue: Arvesse tuleks 
võtta 2011. aasta standardit. 

See nõue on sõnastatud järgmiselt: 

Ohutusega seotud kontrollisüsteemi elemendid tuleks kavandada nii, et need vastaksid PL = 
d tasemele ja 3. kategooria struktuurile vastavalt standardile EN ISO 13849-1. 

Turul pakutakse ohutusreleied ja ohutuskontrollereid. Nende seadmete PL tase on esitatud 
nende seadmete kataloogikaardil. 

Alternatiivne viis ohutusega seotud kontrollisüsteemi valimiseks on kasutada standardit 
EN/IEC 62061: 2005. aasta standard- ja ohutustasemed (SIL). 

1.2.2.3 Elektrilised, pneumaatilised ja hüdraulilised paigaldised 

Tuleks arvesse võtta järgmisi standardeid: 

EN/IEC 60204-1 Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded 

EN ISO 4413: 2011 Hüdraulilised ajamid ja juhtimisseadised. Süsteemide ja nende osade 
üldised põhimõtted ja ohutusnõuded 

EN ISO 4414: 2011 Pneumaatilised ajamid ja juhtseadised. Süsteemide ja nende osade 
üldised põhimõtted ja ohutusnõuded 

Elektripaigaldised tuleks läbi viia vastavalt standardi EN/IEC 60204-1 soovitustele. 

Selles standardis esitatakse üksikasjalikud nõuded ja juhised masina õige elektripaigaldise, 
sealhulgas roboti ja robotjaama kohta. 

Roboti pneumaatiline paigaldus peab toimuma vastavalt standardi EN ISO 4414 nõuetele. 
Pneumaatiline süsteem on kaasas ka elektrirobotitega. Pneumaatiliselt töötavaid haaratseid 
kasutatakse väga sageli robootikajaamades. 

Veenduge, et pneumaatilised voolikud on võimaluse korral ühendatud. Purunev pikk 
suruõhu rõhu all olev pneumaatiline voolik toimib väga kiiresti, raske ennustada selle 
ruumilisi liikumisi. Selline kaabel võib haiget teha ja isegi silmi pöördumatult kahjustada. 
Seetõttu kasutage sobivaid isikukaitsevahendeid, nagu varrukad, maskid või kaitseprillid. 

Hüdrauliline paigaldus tuleb teha vastavalt standardi EN ISO 4413 nõuetele. 

1.2.2.4 Seiskamisfunktsioonid 

Iga robotsüsteem peaks olema varustatud kahte tüüpi peatamise võimalustega: 
x Hädapidur – käsitsi käitatav, mis peaks olema projekteeritud ja käitatav vastavalt 

standardi EN/IEC 60204-1 nõuetele, ning 
x Kaitsepeatus, mis on ette nähtud väliste kaitseseadiste ühendamiseks. 
x Hädaseiskamine – võib olla 0 või 1. kategooria. 

Hädaseiskamiskategooria valik peaks tulenema standardi EN/IEC 60204-1 kohasest 
riskihindamisest: 
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x 0-kategooria – see on kontrollimatu peatus; 
x kategooria – on juhitav peatus 1. 

0-kategoorias lülitatakse toide kohe välja, kui hädaseiskamisnupp on alla vajutatud. 
Robotsüsteem peatatakse juhitamatult. Mootorid ei tekita pöördemomenti, kuid 
akumuleeritud energia (kineetiline ja potentsiaalne) mõjul võivad masinaelemendid liikumist 
jätkata. Mõnikord rakendatakse peatumisaja lühendamiseks nn ohutult vabastatud pidurite 
süsteemi. Kategooria seisakul, kui nupp vajutatakse alla, toidetakse ikka veel ajamist, kuni 
see on täielikult seiskunud ja alles siis lülitatakse mootoreid toide välja. 
Kaitsepeatus – võib olla kategooria 0 või 1. Valik peaks põhinema riskihindamisel. 

Robotiseeritud jaama puhul vastavad ka välised ajamisüsteemid standardileEN/IEC 61800-5-
2: Reguleeritava kiirusega elektriajamisüsteemid. Osa 5-2: Selle 2. kategooria peatumise 
ohutusnõudeid võib kasutada robotjaamas. 

2. kategooria seisakus ei ole toiteallikas pärast masina seiskamist välja lülitatud. Olemasolev 
energia võimaldab hoida mootori võlli fikseeritud asendis. 2. kategooria peatust nimetatakse 
mõnikord tehnoloogiliseks peatuseks, kus tööjaam tuleb ajutiselt peatada, nt tööriista 
vahetamiseks. 

1.2.2.5 Masina ootamatu käivitamise vältimine (robotjaam) 

Masina ootamatu käivitamine on oht, mis võib põhjustada suurt riski. 

Standardis EN ISO 12100 esitatud määratluse kohaselt on ootamatu käivitamine olukord, mis 
kujutab endast ohtu inimestele. 

Ootamatu algus võib olla tingitud: 
x juhtsüsteemi tõrge, 
x väline mõju sellele süsteemile. 

Et vältida masina ootamatut käivitamist (robotjaam), peaks seade olema varustatud: 
x tehniliste meetmetega masina lahtiühendamiseks toiteallikatest (sealhulgas elektri- 

ja suruõhuseadmed); 
x akumuleeritud kineetilise energia hajutamine 
x pöörlevatest masinaosadest, vertikaalselt liikuvatest massidest, potentsiaalsest 

energiast – hüdraulilistest ja pneumaatilistest akudest, vedrudest, 
suruõhuseadmetest jne. 

EN ISO 14118: 2018- 05 – Masinate ohutus – ootamatu käivitumise ärahoidmine, milles on 
sätestatud nõuded ootamatu käivitamise vältimiseks võetavate tehniliste meetmete kohta. 

1.2.2.6 Kaitsepiirded 

Robotiseeritud jaama peaksid kaitsma paiksed ja liikuvad valvurid. Need kaitsepiirded 
peavad vastama standarditele EN ISO 12100 ja EN -ISO 14120: Masina ohutus. Kaitsmed – 
püsi- ja teisaldatavate kaitsepiirete projekteerimise ja valmistamise üldnõuded. 
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Minimaalne kaugus kaitsepiirete ja iga ohu vahel tuleks kindlaks määrata vastavalt standardi 
EN ISO 13857 nõuetele: 2010 masinate ohutus. Ohutud kaugused, mis takistavad ülemise ja 
alumise jäseme jõudmist ohtlikesse piirkondadesse. 

1.2.2.7 Kaitseseadised 

Kaitseseadised peaksid asuma ohuallikast sobival kaugusel. Minimaalsete vahemaade 
nõuded on esitatud standardis EN ISO 13855: 2010 masinate ohutus. Tehniliste 
kaitsemeetmete asukoht, mis on tingitud inimkeha osadele lähenemise kiirusest. 

1.2.2.8 Juhtpaneeliga töötamine 

Juhtpaneeli kasutatakse on-line robot programmeerimiseks. Sellisel juhul on operaator 
roboti tööriista või haaratsi lähedal. See töö võib põhjustada kokkupõrget operaatori ja 
robot käe vahel.  

Juhtpaneel on ühendatud kaabliga roboti juhtimissüsteemiga. Kasutatakse ka traadita 
juhtpaneele. Siis toimib side juhtpaneeli ja juhtimissüsteemi vahel raadiolainete abil. 
Juhtpaneelil, välja arvatud nupud, ekraan ja juhtkangid, mis võimaldavad salvestada ja 
muuta roboti tööprogrammi, on järgmised elemendid: 

x hädaseiskamisnupp ja 
x sisselülitamise nupp. 

Sisselülitamise nupp on kolmeastmeline nupp. 

Alles pärast selle nupu vajutamist keskasendisse saab robot teha liikumisi. 

Juhtpaneeliga töötades hoiab operaator seda nuppu veel keskasendisse vajutatuna. Kui 
juhtpaneel on maha kukkunud või kui operaator on šokis, roboti käe löögi tõttu, siis 
võimaldab nupp ka tahtmatult aktiveerida positsiooni 3 ja roboti käe liikumine on peatatud. 

1.2.2.9 Käitaja vabastamise kord hädaolukorras 

Suurte tööstusrobotite puhul on oht, et operaator on roboti käe poolt vigastatud. 
Robotjaama tavapärase töö ajal sellist ohtu ei ole, sest tööjaam on tarastatud ja tarauks on 
blokeeritud. Siiski on olukordi, kus käitaja siseneb tara sisemusse, näiteks selleks, et teha 
reguleerimise toiminguid haaratsis. Kui robotkäsi vigastab operaatorit masinas või 
tehnoloogilises seadmes, tuleks võtta kiireid meetmeid tema võimalikult kiireks 
vabastamiseks. 

Operaatori vabastamine ei ole robotajami põhimõtte tõttu lihtne. 

Suure koormusega robotite käed on massiivsed ja rasked. Neid juhivad elektrimootorid koos 
mitte-lukustuvate harmooniliste hülekannetega ja elektromagnetiliste piduritega. Need 
pidurid töötavad 24 V alalispingel. Need pidurid töötavad nii:  mootori võlli pidurdavad 
püsimagnetid. Kui toiteallikas põhjustab pidurdamise, siis elektromagnetid töötavad, Kui 
toiteallikas ei tööta (elektrivarustust ei ole) , siis saavad töötada ainult püsimagnetid, kuid 
elektro-magnetid jõudu ei arenda. See tähendab, et pidurdust ei ole toite katkemisel elektro-
magnetite poolt. Roboti manipulaatori kinemaatiline struktuur on tasakaalustamata 
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mehaaniline süsteem. Suurte manipulaatorite puhul kasutatakse pneumaatilisi balloone, 
vedru- ja hoobsüsteeme, et taakaalustada gravitatsioonijõude ajamitele. Igas robotikäe 
asendis, kui programm peatab liikumise rohkem kui sekundiks või kaheks, lülitatakse pidurid 
sisse mootori võllide pöörlemise blokeerimise programmi abil. Manipulaatorit hoitakse 
fikseeritud asendis mitte mootorite, vaid pidurite abil. Ka pärast voolu väljalülitamist. Ilma 
elektromagnetiliste piduriteta kukuksid manipulaatori käed pärast mootori jõu väljalülitamist 
raskusjõu tõttu alati põrandale. 

Kui operaator on vigastatud, ei ole võimalik operaatori vabastamiseks roboti käsi füüsiliselt 
eemaldada, sest mootorite võlli pidurdavad elektromagnetilised pidurid. 

^ĞĞƚƁƚƚƵ� ƉĞĂƚĞ� ŚćĚĂƌĞǎŝŝŵŝƐ� ŬƁŝŐĞƉĞĂůƚ� ƉŝĚƵƌŝĚ� ǀćůũĂ� ůƺůŝƚĂŵĂ͕� ůƺůŝƚĂĚĞƐ� ƐŝƐƐĞ�
elektromagnetid, mida toidab 24 V alalisvoolu, seejärel tõmmake manipulaatori käsi käsitsi 
tagasi ja vabastage operaator. 

Vabastamise korra kirjeldus peaks olema roboti tootja juhistes, aga ka robotiseeritud 
tootmisstendil silmapaistval kohal. 

1.2.2.10 Ohutusnõuete ja meetmete loetelu kontrollimise vahendid 

See loetelu on esitatud standardi EN ISO 10218-2 G lisas. See võimaldab hinnata robotjaama 
vastavust käesoleva standardi individuaalsetele nõuetele. 

2 DIREKTIIVI WED 2009/104/EC NÕUDED 

Eespool nimetatud standardi EN ISO 10218-2 ja muude masinadirektiiviga 2006/42/EC 
ühtlustatud standardite nõudeid kohaldatakse uute masinate suhtes, mis valmistatakse ette 
müügiks ja antakse üle kliendile. Need masinad peaksid vastama direktiivide olulistele 
nõuetele. Olulistele nõuetele vastavuse eest vastutab masina (roboteeritud jaama) tootja. 

Masin (sealhulgas tööstusrobot, robotjaam), mis müüdi töökohal robottootmisjaamana, 
lakkab olemast uus masin ja muutub tööjaamaks, mille suhtes kohaldatakse töötervishoiu ja 
tööohutuse direktiive, sealhulgas ka direktiivi 2009/104/WE, mida nimetatakse ka WED -
direktiiviks. See direktiiv ei ole uue lähenemisviisi direktiiv. Tööandja ülesannete hulka 
kuulub tööohutuse taseme säilitamine vähemalt WED-direktiivis ning muudes tervishoiu- ja 
ohutusdirektiivides sätestatud miinimumtasemel. 

Töötervishoiu ja tööohutuse teenistused vastutavad töökohtade, sealhulgas masinate 
perioodilise ülevaatuse eest. Viiakse läbi riskihindamine, et teha kindlaks, kas olemasolevad 
riskid on vastuvõetaval riskitasemel. Arvesse tuleks võtta töötervishoiu ja tööohutuse 
direktiivides sisalduvate miinimumnõuete taset. 

Töötervishoiu ja tööohutuse direktiivide „miinimumnõudeid“ tuleks mõista nii, et nendes 
direktiivides on sätestatud teatav miinimumnõuete tase, kuid need ei takista liikmesriikide 
valitsusi kehtestamast oma nõudeid, mis on ELis vastu võetud miinimumnõuetest kõrgemad 
ja paremad. 
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3 OLULISED ELI ÕIGUSAKTID JA ÜHTLUSTATUD STANDARDID, MIS KÄSITLEVAD 
MASINAID, SEALHULGAS TÖÖSTUSROBOTEID JA ROBOTLIINE NING 
ROBOTTÖÖJAAMU 

3.1 Uue lähenemisviisi direktiivid: 

1. Euroopa PARLAMENDI ja NÕUKOGU 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/42/EC masinate 
kohta. Seda direktiivi nimetatakse ka MD direktiiviks. MD on: Masinate direktiiv. 

allikas: 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:EN:PDF 

 

2. Euroopa PARLAMENDI ja NÕUKOGU 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/30/EU 
elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Seda 
direktiivi nimetatakse ka elektromagnetilise ühilduvuse direktiiviks. Elektromagnetiline 
ühilduvus pärineb: Elektro-magneetiline ühilduvus. 

allikas: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=EN 

 

3.2 Sotsiaalvaldkonna direktiivid: 

1. Nõukogu direktiiv 89/391/EEC, 12. juuni 1989, töötajate töötervishoiu ja tööohutuse 
parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta. Seda direktiivi nimetatakse ka 
tööraamistiku direktiiviks 89/391/EEC. 

allikas: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=EN 

 

2. Euroopa PARLAMENDI ja NÕUKOGU 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/104/EC 
töötajate poolt tööl kasutatavatele töövahenditele esitatavate ohutuse ja tervishoiu 
miinimumnõuete kohta (teine üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EEC artikli 16 lõike 1 
tähenduses). Seda direktiivi nimetatakse ka WEDi direktiiviks. (Wed on pärit: Töövahendite 
direktiiv). 

allikas: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0104&from=EN 

 

3.3 Juurdepääs Euroopa EN standarditele, rahvusvahelistele ISO standarditele ja IEC 
standarditele 

Standardid on kaitstud autoriõigusega. Neile ei ole vaba juurdepääsu, nt internetis. 
Standardite kopeerimine on ebaseaduslik. Nende valduse õiguslik vorm on nende ostmine. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0104&from=EN
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ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 

Palun märgistage laused, mis on tõesed. 

1. Olulisi tervisekaitse- ja ohutusnõudeid võib kohaldada igat liiki masinate suhtes, 
sealhulgas nende suhtes, mida on võimalik täita töökohtadel. 

2. Masinadirektiiv 2006/42/EC sisaldab olulisi nõudeid, mida saab kohaldada ainult äsja 
toodetud masinate suhtes. 

3. Tervise- ja ohutusdirektiivides on sätestatud nõuded kaupade ohutuks kasutamiseks 
Euroopa ühtsel turul. 

4. Harmoneeritud standardid käsitlevad masinate ohutusnõudeid. 

5. Ühtlustatud standardite kasutamine on kohustuslik, samas kui teised standardid on 
täiesti vabatahtlikud. 

6. Kohustus kasutada ühtlustatud standardeid tuleneb uue lähenemisviisi direktiivides 
sätestatud nõuetest. 

7. Miinimumnõuded on esitatud uue lähenemisviisi direktiivides. 

8. Standardite kohaldamine on vabatahtlik, kuid ELi direktiivide kohaldamine on 
kohustuslik. 

9. Kohustus järgida ühtlustatud standardite nõudeid kehtib Euroopa ühtse turu toodete 
tootjate suhtes. 

10. Töötervishoiu ja tööohutuse direktiivid sisaldavad miinimumnõudeid. 

11. Riskihindamise läbiviimise kohustus kehtib ainult toodete tootjate suhtes. 

12. Ühtlustatud standard käsitleb töötervishoiu ja tööohutuse direktiivi olulist nõuet. 

13. Kui masin vastab kõigi ühtlustatud standardite nõuetele, mis viitavad kõigile teatava 
masina suhtes kohaldatavate uue lähenemisviisi direktiivide olulistele nõuetele, siis 
vastab masin kõigi uue lähenemisviisi direktiivide olulistele nõuetele, mida selle 
masina suhtes kohaldatakse. 

14. Riskihindamine tuleks läbi viia mitte ainult äsja toodetud masina puhul, vaid ka selle 
masina esialgses projekteerimisetapis. 

15. Direktiivis 2009/104/EC käsitletakse töövahendite ja töökohtade ohutust käsitlevaid 
miinimumnõudeid. 

16. Töötervishoiu ja tööohutuse direktiivid käsitlevad minimaalseid ohutusnõudeid 
töökohtadel. 
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KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 2, 3, 4, 8, 12, 13, 15 
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ÕPPETUNNI TUTVUSTUS 

Euroopa Liidus pööratakse suurimat tähelepanu tarbijate ohutusele, mis on seotud toodete 
kasutamisega ja töökohtade ohutusega. Kodanike turvalisuse tagamisega seotud 
asjakohased eesmärgid leidsid aluslepingutes tähtsa koha ning neid on seejärel 
üksikasjalikult kirjeldatud ELi õigusaktides, näiteks määrustes ja direktiivides. Ohutusalaseid 
õigusakte kohaldatakse nii tootetootjate suhtes, kellel on seaduslik kohustus pakkuda 
ohutuid tooteid, kui ka tööandjate suhtes, kellel on seaduslik kohustus pakkuda ohutuid 
töökohti. Toodete suhtes kohaldatavaid Euroopa Liidu määrusi kohaldatakse suurte 
tooterühmade suhtes, nagu masinad, mänguasjad, meditsiiniseadmed. Euroopa ühtlustatud 
standarditel on oluline roll Euroopa tooteohutuse tagamise süsteemis. Tööstusroboteid, 
automatiseeritud ja robotite tootmiselemente ja -liine käsitletakse nende projekteerimise, 
tootmise ja müügi etapis toodetena ning nende suhtes kohaldatakse asjakohaseid masinaid 
käsitlevaid määrusi ja direktiive. Pärast nende seadmete paigaldamist ja kasutuselevõtmist 
tööandja juures käsitletakse neid töökohtadena ning nende suhtes kohaldatakse tervishoiu- 
ja ohutusdirektiivides sisalduvaid asjakohaseid nõudeid. Robotite, automatiseeritud ja 
robotite ning tootmisliinide ohutuse puhul tegeleme õiguslike nõuete ja tehniliste nõuetega. 
See õppetund tutvustab neid teemasid. Nende teadmisi vajavad nii tööstuslike robotite ja 
tootmisliinide projekteerijad, töövõtjad, importijad kui ka tööandjad, kes kasutavad neid 
roboteid ja tootmisliine ning kus need seadmed on töökohtadel. See õppetund keskendub 
roboti tööpiirkonna ohutustamisele, kasutades kaitseseadmeid ja -süsteeme. 

ÕPPETUNNI ÕPIEESMÄRGID 

Õppematerjali valdamine võimaldab üliõpilasel paremini mõista direktiivi olulisi nõudeid ja 
ühtlustatud standardite nõudeid seoses kaitsemeetmetega, mida kasutatakse 
robottootmisjaama käitaja ohutuse tagamiseks. Omandatud teadmised võimaldavad 
üliõpilasel teha teadlikke valikuid valveseadmete ja kaitsemeetmete kohta, mis on piisavad 
robootika tootmisjaama ohutuse tagamisega seotud ülesannete täitmiseks. 
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ÕPPETUNNI SISU 

1 TÖÖOHUTUS ROBOT-TÖÖJAAMAS 

1.1 Sissejuhatus 

Tööstusroboteid kasutatakse tööjaamades, töökohtades ja tootmisliinides järgmiste 
ülesannete täitmiseks: 

x laadimine, liigutamine ja positsioneerimin, 
x valandite, jahvatus- ja poleerimispindade kreemise toimingute üksikasjadega 

manipuleerimine, 
x punktkeevitus, 
x keevitamine, 
x liimimine, 
x värvimine, 
x ĂƵƚŽŵĂĂƚƐĞĚ�ŵŽŶƚĂĂǎŝƚŽŝŵŝŶŐƵĚ͕ 
x tehnoloogiliste toimingute, vaatluste jms õigsuse kontrollimine. 
 

Tööstusroboteid kasutatakse ka ehituses, põllumajanduses, metsanduses jne. 

Liigutatav robot-manipulaator e. käsi sooritab ruumilisi liikumisi, mis võivad põhjustada 
operaatorile mehaanilisi ohte. 

Põhimeetodid, mida kasutatakse selleks, et vältida operaatori sattumist silmitsi 
robottootmisjaama ohtudega, on järgmised: 

A. inimeste eemalhoidmine ohuallikatest, nt masinate liikuvatest osadest, või 

B. robotite liikumise vältimine, kui inimene on ohutsoonis, või mõlemat meetodit 
samaaegselt kasutades. 

Robotistendi tavapärasel kasutamisel on roboti mehaaniliste ohtudega seotud risk 
operaatori jaoks väike, sest robot töötab eraldatud aias ja operaator on väljaspool tara. 

Siiski on olukordi, kus operaator peab avama tara ukse, minema sisse ja minema roboti 
ohtlikusse tööpiirkonnda, nt robotkäe liikumisprogrammi muutmiseks, selliste 
haaramisseadmetega seotud hooldustööde tegemiseks jne. 

Masinadirektiivi 2006/42/EC ja harmoneeritud standardite seisukohast kuuluvad piirded 
kaitsepiirdete gruppi. 

 

1.2 Kaitsepiirete ja kaitseseadiste õiguslikud ja normatiivsed nõuded 

Masinadirektiivi IV lisa peatükis 1.4 sisalduvad olulised nõuded kaitsepiirete ja kaitseseadiste 
kohta sätestavad, et: 

„Piirded ja kaitseseadised peavad: 
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töökindla konstruktsiooniga, 

- olema kindlalt paigal, 

ei põhjusta lisaohtu, 

ei ole lihtne mööda hiilida või muuta mittetoimivaks, 

-- asuma ohutsoonist piisaval kaugusel, 

–- põhjustada minimaalset takistust tootmisprotsessi vaateväljale ja 

võimaldada oluliste tööde tegemist tööriistade paigaldamiseks ja/või asendamiseks ning 
hoolduseks, piirates juurdepääsu ainult alale, kus tööd teha tuleb, võimaluse korral ilma 
kaitsepiirde eemaldamata või kaitseseadet blokeerimata. 

Lisaks peavad kaitsepiirded võimaluse korral kaitsma materjalide või esemete väljavoolu või 
kukkumise ning masina tekitatudlendavate esemete eest.“ 

 Fikseeritud kaitsepiirded 

Fikseeritud kaitsepiirded tuleb kinnitada süsteemidega, mida saab avada või eemaldada 
ainult tööriistadega. 

Nende kinnitussüsteemid peavad jääma kaitsepiirete või masina külge kinnitatuks pärast 
kaitsepiirete eemaldamist. 

Võimaluse korral ei tohi kaitsepiirded jääda paigale ilma nende kinnitusteta. 

Liikuvad blokeerivad kaitsepiirded 

Blokeerivad liikuvad kaitsepiirded peavad: 

------------------------------------------ 

- olema projekteeritud ja valmistatud nii, et neid saab reguleerida ainult tahtliku tegevuse 
abil. 

Liikuvad blokeerivad kaitsepiirded peavad olema ühendatud blokeerimisseadmega, mis: 

takistab masinate ohtlike funktsioonide käivitumist kuni nende sulgemiseni ja 

- annab stopp käsu, kui need ei ole enam suletud. 

Kui käitajal on võimalik jõuda ohutsooni enne masina ohtlikest funktsioonidest tuleneva ohu 
lakkamist, peavad liikuvad kaitsepiirded olema seotud kaitse lukustusseadmega lisaks 
blokeerimisseadisele, mis: 

takistab masinate ohtlike funktsioonide käivitumist, kuni kaitsepiire on suletud ja lukustatud, 
ning 

hoiab kaitsepiirde suletuna ja lukustatuna, kuni masina ohtlikest funktsioonidest tingitud 
vigastuste oht on lõppenud. 

Liikuvad blokeerivad kaitsepiirded peavad olema projekteeritud nii, et nende ühe osa 
puudumine või rike takistab masina ohtlike funktsioonide käivitamist või peatamist. 
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Reguleeritavad kaitsepiirded, mis piiravad juurdepääsu 

Reguleeritavad kaitsepiirded, mis piiravad juurdepääsu liikuvate osade nendele aladele, mis 
on tööks hädavajalikud, peavad olema: 

reguleeritavad käsitsi või automaatselt, sõltuvalt töö liigist, ja 

- kergesti reguleeritavad ilma tööriistu kasutamata. 

Erinõuded kaitseseadistele 

Kaitseseadised peavad olema kavandatud ja juhtimissüsteemiga ühendatud nii, et: 

liikuvad osad ei saa käivituda, kui need on operaatori kasutuses, 

inimesed ei jõua liikuvate osadeni ajal, mil need liiguvad, ja 

ühe osa puudumine või rike takistab liikuvate osade käivitumist või peatab nende 
kasutamise. 

Kaitseseadised peavad olema reguleeritavad ainult tahtliku tegevuse abil.“ 

Näeme, et masinadirektiivis esitatud olulised nõuded on sõnastatud üldiselt. Üksikasjalikud 
nõuded kaitsepiirete ja kaitseseadiste kohta, sealhulgas nende projekteerimise, ehitamise ja 
kasutamise põhimõtted, on esitatud järgmistes harmoneeritud standardites: 

 
x EN ISO 14119: 2014-03 Masinate ohutus. Lukustusseadised koos kaitsepiirdega. 

Projekteerimis- ja valikureeglid. 
x EN ISO 13857: 2010 masinate ohutus. Ohutud kaugused, mis takistavad ülemise ja 

alumise jäseme jõudmist ohtlikesse piirkondadesse. 
x EN ISO 14120: 2016-03 Masinate ohutus. Kaitsmed. Püsi- ja liikuvate kaitsepiirete 

projekteerimise ja valmistamise üldnõuded. 
x EN ISO 12100: 2012 Masinate ohutus. Üldised projekteerimispõhimõtted. 

Riskihindamine ja riskide vähendamine. 
x EN ISO 13855: 2010 masinate ohutus. Tehniliste kaitsemeetmete asukoht inimkeha 

osade lähenemiskiiruse tõttu. 

Masinate ohutusstandardid on laiemad kui lihtsalt aiad ja robotite turvauksed. Neid 
kohaldatakse ka igat liiki katete ja kaitseklappide suhtes, mida kasutatakse masinates, et 
kaitsta kasutajat ohtude eest. 

 

1.3 Robotite tootmise tööjaamades kasutatavad meetodid ja kaitsemeetmed 

Robottootmisjaamades kasutatavate meetodite ja kaitsemeetmete jaotus on esitatud 
joonisel 1. 
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Joonis 1. Robotite tootmisjaamades kasutatavad meetodid ja kaitsemeetmed  

 

Robootilistes tootmisjaamades kasutatavad valveseadmed on tarad, vt joonis 2: 

 
Joonis 1. Ohutusaed, 1-robotid, 2-kaitsed, 3-juhtimissüsteemid, 4-turvauksed, 5-blokeerimis- ja 

lukustusseadmed  

1.4 Ohutusaed 

Tara eraldab roboti tööruumi operaatori tööruumist. Roboti aiad on väga sageli ehitatud 
metallvõrguga kaetud fikseeritud segmentidest. Ühest küljest on võrk operaatorile tõhus 
kaitse robotile ohtliku kauguse eest, teisest küljest võimaldab see roboti tööd jälgida. 
Robotiseeritud keevitusjaamades kasutatakse plastist lehtedest või plaatidest tarasid, mis on 
vastupidavad keevituspritsmetele. 
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Roboti aias peab olema uks, mida kutsutakse turvaukseks. Turvaukse kaudu saab operaator 
siseneda tara sisse, et teha tööd, mis nõuab operaatori vahetut kohalolekut roboti juures, nt 
programmeerimis- või muude töökohtade teenindamisega seotud tööde tegemiseks. 

1.5 Turvauksed 

Robotistendi turvauks peab vastama punktis 1.2 loetletud standardite nõuetele. Ohutus uks 
peab olema varustatud seadmega, mis täidab järgmisi funktsioone: 

a) blokeerimine ja 

b) lukustumine ukse lukustumisega. 

Ohutus ukse avamiseks ja sulgemiseks sobiva lahenduse valimine tuleks teha EN ISO 12100 
ja EN ISO 14119 kohaselt tehtud analüüsi põhjal. 

1.5.1 Blokeerimine 

Blokeerimine – tähendab ukse seadistamist nii, et kui uks ei ole täielikult suletud, ei saa 
robotjaama aktiveerida. Kui aga uks avatakse jaama töö ajal, peatatakse robot automaatselt 
ŚćĚĂƐĞŝƐŬĂŵŝƐĞ�ƌĞǎŝŝŵŝƐ͘�^ĞĞŐĂ�Ğŝ�ǀŝŝƚĂ�ůƵŬƵƐƚƵƐĨƵŶŬƚƐŝŽŽŶ�ƵŬƐĞ�ŬƵŝ�ƐĞůůŝƐĞ�ůƵŬƵƐƚĂŵŝƐĞůĞ͕�ǀĂŝĚ�
robotjaama ohutusjuhtimissüsteemi toimimisele, mis põhjustab selle, et ukse avamisel 
peatub robotjaam (st on blokeeritud). 

Pärast ukse sulgemist ei tööta robottööjaam. Robotjaama juhtimiseks on vajalik protseduuri 
läbiviimine, mis toimub alati pärast hädaseiskamist. 

Eespool kirjeldatud turvaukse kasutamise meetod ei ole alati kasulik ja ohutu, sest paljudes 
robotrakendustes põhjustab tehnoloogilise protsessi äkiline katkemine ukse avamise tõttu 
olukordi, kus: 

x operaatoril on võimalik füüsiliselt kokku puutuda robotiga, mis on endiselt liikumas, 
sest massid ja inertsmomendid põhjustavad liikumisi ka kohe pärast ukse avamist, kui 
operaator siseneb kohe aeda. 

x Selline olukord tekitab operaatorile mehaanilisi ohte. Selles tuleneva ohu taseme 
hindamiseks tuleb teha arvutused vastavalt standardile EN ISO 13855: 2010 ja viia 
läbi riskihindamine vastavalt standardile EN ISO 12100. 

x tehnoloogilise protsessi katkestamine igal ajal võib tekitada kahjusid. 
x Näiteks kasutades robotit liimimiseks või keevitamiseks. Sellisel juhul on otstarbekas 

kasutada ukse blokeerimisseadet koos ukse lukustusseadmega.  

Joonis 3 näitab kaitsete jaotust ja erinevaid lukustusmeetodeid. 
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Joonis2. Kaitsepiirete jaotus 

1.5.2 Lukustumine kaitselukustamisega 

Lukustumine kaitselukustumisega tähendab, et turvauks töötab nii, et kui uks ei ole täielikult 
suletud, ei saa robotiseeritud jaama aktiveerida. Uks peab olema suletud enne jaama 
käivitamist. Robotiseeritud jaama töö alguses lukustatakse uks, edastades juhtsüsteemilt 
ukse lukustusseadmele signaali. Tänu sellele ei saa ust avada enne, kui robot on oma 
töötsükli lõpetanud. 

Kaitselukuga blokeerimisseadmed on müügil. Niisuguste seadmete kataloogiandmed 
sisaldavad näiteks järgmist teavet: 

x Tulemuslikkuse tase PL, 

x lukustuspõhimõte (lukustus vedrujõuga ja lukustuse deaktiveerimine, lülitades 
toiteallika sisse või aktiveerides lukustumise ja deaktiveerimise energiavarustuse 
abil); 

x kaitseümbrise seest avariiolukorras eraldumise võimalus; 

x Intellektuaalomandi kaitse tase. 
 

2 KAITSESEADISED 

Kaitseseadiste ülesanne on kõrvaldada tööroboti kasutamisel mehaanilised ohud, eraldades 
roboti tööruumi ja operaatori tööruumi. Kaitsemeetmete eesmärk on tuvastada käitaja 
viibimine ohutsoonis. Kui käitaja kohalolek on kinnitatud, siis roboti töö peatatakse. 

Joonis 4 näitab kaitseseadiste jagunemist. 
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Joonis 4 Kaitseseadiste jaotus  

 

2.1 Laserskanner 

Joonisel 5 on kujutatud laserskannerit, mida kasutatakse ohutuse tagamiseks 
optoelektroonilise seadmena: 
 

 
Joonis 3 Ohutus-laserskanner (mudel SD3-A1, Panasonic) 

  

Skeem, mis näitab laserskanneri tööpõhimõtet, on joonisel 6: 

 

 
Joonis 6 Laserskanneri tööpõhimõte 
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Ohutuslaserskanneri peamine ülesanne on tuvastada inimese olemasolu antud ruumis. 
Laserskanner kasutab vahemaade mõõtmiseks impulse leviku aja meetodit. 

Laservalguse lühikesed impulsid saadetakse ruumi. Valguskiir peegeldub objektilt ja naaseb 
peeglisse. See meetod võimaldab määrata aja, mis kulub valguskiire saatmisest kuni selle 
kiire tagastamiseni pärast peegeldust mistahes skaneerimispiirkonnas olevalt objektilt, nt 0-
2600. Skanneri tarkvara võimaldab seadistada soovitava virtuaalset välja, mida skanner 
kontrollib. Kui objekt on selles ruumiosas, siis saadetakse skannerist signaal ohutusega 
seotud juhtimissüsteemi, et robot peatada. 

3 MUUD OHUTUSMEETMED 

Kui robotit kasutatakse sellistes tehnoloogiates nagu keevitamine, värvimine, 
plasmalõikamine, kaarlõikus, valandite purustamine jt, siis võib operaator puutuda kokku 
kahjulike aurude, UV-kiirguse, keevitusaurude, tolmu ja lenduvate aurudega, mis on tervisele 
kahjulikud. Need põhjustavad kutsehaigusi, invaliidsust, raskeid haigusi ja enneaegset surma. 
Sellistel juhtudel tuleb roboti tarasid kohandada, et kõrvaldada niisugusest kokkupuutest 
tulenevad ohud. Piirdeaiad peavad olema valmistatud mittesüttivast läbipaistmatust 
materjalist. 

Kasutatakse ka katuseid aedadel nii, et katused on funktsionaalselt ühendatud 
tõmbeventilatsioonisüsteemiga. 

Akrediteeritud labori spetsialistid peaksid regulaarselt kontrollima robootikaseadme 
tõmbeventilatsioonisüsteemi tõhusust. Tehtud katsete kohta tuleks koostada aruanne. Tuleb 
meeles pidada, et Euroopa Liidu tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaselt kasutatakse 
kõiki individuaalseid kaitsemeetmeid, nagu kindad, prillid, maskid, et parandada kasutaja 
ohutust töökohal ning neid ei tohiks mingil juhul käsitada ebatõhusa 
väljatõmbeventilatsiooni alternatiivina. Erinevate ohtude vastuvõetavad 
kokkupuutetasemed on sätestatud ELi sotsiaaldirektiivides ja riiklikes õigusaktides. Sellisel 
juhul tuleks miinimumnõuete all mõista maksimaalseid lubatud kokkupuutedoose. 

 

 

ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 

Palun märgistage õiged laused: 

 

1. Tööstusroboti piirded on fikseeritud kaitsepiirded. 

2. Turvauksed teenivad operaatori ohutust, kasutades tööstusrobotit. 

3. Kaitse lukustusseadet kasutatakse turvaukse lukustamiseks hooldustööde ajal. 
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4. Kaitselukustutusseadet kasutatakse turvaukse lukustamiseks robotiseeritud töökoha 
tavapärase töötsükli jooksul. 

5. Turvauks on liikuv valvur. 

6. Turvauks lukustatakse operaatori poolt lukustusvõtme abil. 

7. Ukse saab avada automaatselt, kui robot peatub pärast töötsüklit. 

8. Turvaukse sulgemine käivitab automaatselt roboti töötsükli. 

9. Robot käivitub automaatselt, kui uks on operaatori poolt lukustatud. 

10. Laserskannerit kasutatakse objektide avastamiseks ruumis. 

11. Laserskannerit kasutatakse objektide tuvastamiseks tasapinnal. 

12. Laserskanner on kontaktivaba kaitseseade. 

13. Kaitselukuga blokeerimisseadet kasutatakse roboti kaitsmiseks omavolilise 
kasutamise eest. 

14. Tõmbeventilatsioonisüsteem robotkeevitusjaamas on kavandatud keevisõmbluste 
tõhususe ja kvaliteedi parandamiseks. 

15. Kaasaegsed individuaalsed kaitsemeetmed, kuna kaitsekindad, maskid ja prillid 
võivad olla tõhus ja odavam alternatiiv paiksele professionaalsele 
tõmbeventilatsioonisüsteemile robotvärvipoes või keevitusjaamas. 

16. Kaitselukuga blokeerimisseade kaitseb robot-manipulaatori ajameid transpordi ajal. 
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KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 1; 2; 4; 5; 7; 11; 12 
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ÕPPETUNNI TUTVUSTUS 

Euroopa Liidus pööratakse suurimat tähelepanu tarbijate ohutusele, mis on seotud toodete 
kasutamisega ja töökohtade ohutusega. Kodanike turvalisuse tagamisega seotud 
asjakohased eesmärgid leidsid aluslepingutes tähtsa koha ning neid on seejärel 
üksikasjalikult kirjeldatud EU õigusaktides, näiteks määrustes ja direktiivides. Ohutusalaseid 
õigusakte kohaldatakse nii tootjate suhtes, kus on seaduslik kohustus pakkuda ohutuid 
tooteid, kui ka tööandjate suhtes, kus on seaduslik kohustus pakkuda ohutuid töökohti. 
Toodete suhtes kohaldatavaid Euroopa Liidu määrusi kohaldatakse suurte tooterühmade 
suhtes, nagu masinad, mänguasjad, meditsiiniseadmed. Euroopa ühtlustatud standarditel on 
oluline roll Euroopa tooteohutuse tagamise süsteemis. Tööstusroboteid, automatiseeritud ja 
robotiseeritud tootmiselemente ja -liine käsitletakse nende projekteerimise, tootmise ja 
müügi etapis toodetena ning nende suhtes kohaldatakse asjakohaseid masinaid käsitlevaid 
määrusi ja direktiive. Pärast nende seadmete paigaldamist ja kasutuselevõtmist tööandja 
juures käsitletakse neid töökohtadena ning nende suhtes kohaldatakse tervishoiu- ja 
ohutusdirektiivides sisalduvaid asjakohaseid nõudeid. Robotite, automatiseeritud ja 
robotiseeritud tootmisliinide ohutuse puhul tegeleme õiguslike nõuete ja tehniliste 
nõuetega. See õppetund tutvustab neid teemasid. Neid teadmisi vajavad nii tööstuslike 
robotite ja tootmisliinide projekteerijad, töövõtjad, importijad kui ka tööandjad, kes 
kasutavad neid roboteid ja tootmisliine ning kus need seadmed on töökohtadel.  

See õppetund keskendub masinate sertifitseerimisega seotud küsimustele, eelkõige 
robotiseeritud tootmisliinide sertifitseerimisele. Selgitatud on vabatahtliku ja kohustusliku 
sertifitseerimisega seotud küsimusi, probleeme ja erinevusi. Tutvustatakse kasu, mida saame 
kolmandate isikute sertifikaatidest ja sõltumatutest kolmandate isikute hinnangutest. 
Kirjeldatud on keerukate masinate sertifitseerimist, mis hõlmavad nii EU-s toodetud kui ka 
kolmandatest riikidest pärit robottootmisliine. 

ÕPPETUNNI ÕPIEESMÄRGID 

Õppetunni eesmärk on tutvustada õpilastele praktilisi probleeme, mis on seotud robot- 
tootmisliinide sertifitseerimisega. Õpilane saab üksikasjalikke selgitusi selle kohta, mis on 
sertifitseerimine, mis toob kasu nii tootjatele kui ka saajatele, milline on toote vastavuse 
hindamine ja kuidas need kaks mõistet: sertifitseerimine ja vastavushindamine on seotud 
toote kasutamise ohutusega. CE-vastavusmärgise tähendust selgitatakse üksikasjalikult ja 
miks seda ei tohi segi ajada näiteks kvaliteedi või Euroopa sertifitseerimismärgiga. Õpilaste 
jaoks on mõistlik suhtuda teadmata päritolu sertifikaatidesse ettevaatusega. 
  

ÕPPETUNNI SISU 

x Tootmissüsteemid – põhimõisted ja mõisted.  
x Tootmisprotsessi struktuur  
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x Tootmisprotsesside liigitus 
o järjepidevuse ja aja järgi 

� diskreetsed protsessid 
� pidevad protsessid 

o kasutatud tehnoloogiate liikide kaupa 
o vastavalt töötavatele töövahenditele 

1 EC/EU SERTIFIKAADID JA VASTAVUSDEKLARATSIOONID 

1.1 Sissejuhatus 

Euroopa Liidu õigus, sealhulgas liikmesriikide õigus, loob tingimused kaupade vabaks 
liikumiseks EU-s. Euroopa Komisjon kaitseb kaupade vaba liikumist. Euroopa Liidu turg on 
seadusega reguleeritud turg. Euroopa Komisjonil on olemas vahendid, mis avaldavad 
õiguslikku mõju Euroopa Liidu ühtsele turule, et kaitsta seda kaupade eest, mis on ohtlikud 
kasutajatele ja tundmatu päritoluga kaupade eest. Liidu õiguse kohaselt kohaldatakse 
kaupade vaba liikumist ainult kasutajatele ohutute kaupade suhtes, see tähendab toodete 
suhtes, mis vastavad tooteohutust käsitlevatele õigusnormidele. Kaupade rühma puhul, 
mida nimetatakse masinateks, mis hõlmavad ka tööstusroboteid ja robotseadmeid, on 
ohutuseeskirjad lisatud uue lähenemisviisi direktiivides, sealhulgas masinadirektiivis 
2006/42/EC sätestatud olulistele nõuetele. Need sätted on suunatud tootjatele ning 
käsitlevad projekte ja nõudeid uutele masinatele, mida hakatakse Euroopa ühtsel turul 
esimest korda müüma ja/või kasutusele võtma. 

Need sätted on täpsustatud harmoneeritud standardites üksikasjalikumal kujul. 

Uue lähenemisviisi direktiivides on sätestatud ka vastavushindamise kontrollimise kord, 
teavitatud asutuste osalemine vastavushindamises, nende asutuste poolt 
vastavussertifikaatide väljastamise ning masina tootja EC/EU vastavusdeklaratsiooni 
väljastamise kord. 

1.2 Sertifitseerimine ja sertifikaadid 

1.2.1 Äritehingute osapooled 

Äritehingute puhul nimetatakse tarnijat, kauba tootjat esimeseks isikuks ja kauba saajana 
tuleb klienti nimetada teiseks isikuks. Keerukaid tooteid, sealhulgas masinaid hõlmavate 
tehingute ja suure väärtusega tehingute puhul ei suuda võimalik saaja sageli hinnata 
pakutavate või ostetavate kaupade kvaliteeti ja omadusi ning kasutab seetõttu sageli 
sõltumatu, erapooletu eksperdi või ekspertorganisatsiooni abi. Kauba vastavust eelnevalt 
kehtestatud nõuetele ja/või normatiivdokumentidele kontrollitakse. Hindamisega seotud 
sõltumatut eksperti või eksperdiorganisatsiooni nimetatakse tehingus osalevaks kolmandaks 
isikuks. Seega, kui me räägime kolmandast isikust auditi puhul, siis on tegemist auditiga, 
mille viib läbi sõltumatu organisatsioon konkreetse tehingu osapoolte nimel. 
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1.2.2 Sertifikaadid ja toote sertifitseerimisorganisatsioonid 

Sõltumatu organisatsiooni poolt normatiivsetele nõuetele vastavuse kohta tehtud 
tootehindamise põhjal koostatakse vastavussertifikaat. 

Sertifikaadi sisuline väärtus põhineb sertifikaadi väljastanud organisatsiooni usaldusväärsusel 
ja usaldusel. Nõudlus tehingu objektiks oleva toote erapooletu ja usaldusväärse hindamise 
järele on alati olnud suur. Seega arendasid turu aja jooksul välja eri spetsialiseerunud 
organisatsioonid, kes tegelevad sertifitseerimisega, st toodete kaubandusliku katsetamisega 
ja nende hindamisega, mis on esitatud sertifikaadina nimetatud dokumendis. 
Sertifitseerimine on tasuline teenus, mille tellib huvitatud isik. Need organisatsioonid on 
spetsialiseerunud teatavatele tooterühmadele. Tuntud ja tegutsevad 
sertifitseerimisorganisatsioonid (kuid ka teenused, protsessid ja töötajate sertifitseerimine) 
on juba aastaid loonud turul oma positiivse kuvandi (nt BSI, TÜV, De Noske Veritas, DEKRA, 
EUROFINS, CCQS ja paljud teised). Sellised organisatsioonid tagavad osutatud teenuste, 
sealhulgas väljastatud sertifikaatide erapooletuse, usaldusväärsuse ja sisulise õigsuse. Nende 
pakutavate teenuste kvaliteet mõjutab nende turupositsiooni. 

Sertifitseerimine võib olla vabatahtlik või kohustuslik, kui see tuleneb õigusnormidest. 

1.3 Vabatahtlik sertifitseerimine, CE-sertifikaat 

Vabatahtlik sertifitseerimine toimub tootja taotlusel. 

Nõuded erinevatele sertifitseerimisprotsessidele on esitatud standardis EN ISO/IEC 17067 
„Vastavushindamine. Toote sertifitseerimise alused ja sertifitseerimissüsteemide suunised“. 

Käesolevas standardis eristatakse ja kirjeldatakse üksikasjalikult nn: 
sertifitseerimisskeemides. Need skeemid on klassifitseeritud 1-6 skeemideks ja 6. tüübi 
skeem on seotud protsessi sertifitseerimisega. Robotiseeritud tootmissüsteemide puhul on 
kasutatav ainult tüübi 1a sertifitseerimisskeem. Tegemist on skeemiga, mis hõlmab 
individuaalselt toodetud tooteid ja seega ka robootikalahendusi, sest need lahendused 
tehakse tavaliselt individuaalselt, iga kord kliendi tellimusel. 

Kindla tüübi skeemi puhul piirduvad vastavushindamise toimingud tarnitud toote valimi 
katsetamisega. Sellisel juhul on tegemist robotiseeritud tootmisrajatisega. Väljastatud 
sertifikaat kinnitab hindamiseks esitatud näidise vastavust kindlaksmääratud nõuetele. 
Sertifikaadis on märgitud, et tootenäidist, mille omadused on esitatud sertifikaadis, on 
katsetatud ja see vastab viidatud standardite või normdokumentide nõuetele. Sertifikaat 
kehtib ainult asjaomase robotiseeritud paigalduse kohta. Välja antud sertifikaat ei hõlma 
kõnealuse tootja järgnevaid paigaldusi. 

Tüübi sertifitseerimisskeemi kasutab tootja või tarnija. See võimaldab kinnitada tootja 
enesehinnangut selle kohta, et teatav robotinstallatsioon vastab tegelikult kindlaksmääratud 
nõuetele. 

Pange tähele, et:  
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• Organisatsiooni väljastatud sertifikaat, mis tõendab tooteid vabatahtlikkuse alusel, 
on tootjale, tarnijale kinnituseks oma hinnangu kohta masinale ja antud juhul 
robotpaigaldisele. 

• Mitte mingil juhul ei asenda CE-sertifikaat EC/EU vastavusdeklaratsiooni, mida saab 
välja anda ainult tootja ja teatavatel tingimustel ka tarnija. 

• CE- sertifikaat antakse välja määramata ajaks. Tõendi kehtivus lõpeb aga 
automaatselt, kui Euroopa Komisjon lõpetab vähemalt ühe hindamise aluseks olnud 
normatiivdokumendi tunnustamise ühtlustatud dokumendina. 

• CE-sertifikaat ei ole vastavusdeklaratsioon ning see ei saa asendada EC/EU 
vastavusdeklaratsiooni. 

• CE-sertifikaadi segiajamine EC/EUi vastavusdeklaratsiooniga ja (mis on endiselt 
levinud) ning CE-sertifikaadile või EC/EU sertifikaadile vastavuse kohta tootja 
väljastatud ja allkirjastatud dokumendiks kutsumine ei ole lubatud. 

• Sellisel dokumendil nagu CE vastavusdeklaratsioon ei ole õiguslikku väärtust ja klient 
(vastuvõtja) ei tohiks seda aktsepteerida. 

• CE-sertifikaat ei hägusta vastutust toote eest tootja ja sertifikaadi väljastanud 
sertifitseerimisasutuse vahel. 

1.4 Kohustuslik sertifitseerimine, teavitatud asutused 

Kohustuslik kolmanda isiku sertifitseerimine toimub siis, kui masin on loetletud 
masinadirektiivi IV lisas ja kui masin ei ole toodetud vastavalt harmoneeritud standarditele, 
mis hõlmavad kõiki masinadirektiivi I lisa olulisi nõudeid (joonis 1): 

 

Joonis 1. Masinate vastavushindamise menetlus vastavalt masinadirektiivi artiklile 12 

Seejärel kohaldatakse masina suhtes masinadirektiivi IX lisa kohast EC 
tüübihindamismenetlust, milles osaleb teavitatud asutuste vormis kolmas isik. 
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EU õiguse kohaselt on konkreetse uue lähenemisviisi direktiivi (või direktiivide rühma) 
teavitatud asutus organisatsiooniline üksus, mis hindab vastavust (joonis 2): 

• asjaomase liikmesriigi valitsuse pädev minister on sellest Euroopa Komisjonile 
teatanud, 

• läbinud teavitatud asutuste sertifitseerimise protsessi ja akrediteeriti asjaomase 
liikmesriigi akrediteerimiskeskuses. 

Teatava direktiivi (direktiivide rühma) teavitatud asutuste korraldust ja toimimist 
reguleeritakse üksikasjalikult EU õigusega, muu hulgas nõukogu ja Euroopa Parlamendi 9. 
juuli 2008. aasta otsuse nr 768/2008/EC (toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EEC) I lisa artiklitega R17 kuni R30. 

Teavitatud asutused kontrollivad direktiivide olulistele nõuetele vastavust kaubanduslikel 
alustel osana tootjate tellitud teenustest. Nad uurivad toodete ja dokumentide nõuetele 
vastavust. Nende üksuste tegevusvaldkond on Euroopa Liidu valdkond. Masina (robot, 
robotseade) tootja tellib vastavushindamise enda valitud teavitatud asutusele EU-s. See ei 
pea olema lähim üksus. Näiteks võib Saksamaa tootja valida teavitatud asutuse, näiteks 
Tšehhi Vabariigist, Slovakkiast või Poolast. Samuti võivad nende riikide tootjad tellida 
vastavushindamise teavitatud asutusele, nt Saksamaal. Pange tähele, et tootja võib 
vastavushindamiseks valida ainult ühe teavitatud asutuse. Ta ei saa tellida hindamist 
samaaegselt mitmelt teavitatud asutuselt. Tootja võib ka vabatahtlikult tellida nendes 
seadmetes vastavushindamise, isegi kui seda ei nõuta Euroopa Liidu määrustes. 

 
Joonis. 1 Masina vastavushindamine teavitatud asutuse osalusEU vastavalt masinadirektiivi 2006/42/EC IX 

lisale 

Joonis 2 on kujutatud masina vastavust EU masinadirektiivi IX lisa teavitatud asutuse 
õigusaktile. 

Tehtud katsed hõlmavad masina dokumentatsiooni kontrollimist, masina katsetamist, 
katseid akrediteeritud laborites vastavalt teavitatud asutuse koostatud katseprogrammile. 
Selle töö tulemusena antakse välja EC tüübihindamissertifikaat. 

Masinale kantakse CE-märgise lähedale teavitatud asutuse kordumatu number. 
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SagEUi on valesti tõlgendatud, et CE-vastavusmärgis tähendab CE-vastavusmärgist või et 
tegemist on Euroopa kvaliteedisertifikaadi märgiga. Tegelikult tähendab CE toote vastavust 
uue lähenemisviisi direktiivide olulistele nõuetele. See on lühend prantsuse keeles (CE – 
Conformité Européenne). 

Teavitatud asutuse väljastatud EC tüübihindamistõend on masina tootjale mõeldud 
dokument, mis sisaldub masina tehnilises dokumentatsioonis. Kliendi jaoks on olemas EC/EU 
vastavusdeklaratsioon. Tootja sisestab tüübihindamistõendi numbri EC/EU 
vastavusdeklaratsiooni. EC/EUi vastavusdeklaratsioon koostatakse keeles, millest klient aru 
saab, nt tšehhi keeles, kui masin on mõeldud kliendile Tšehhi Vabariigis. Klient saab 
deklaratsiooni koopia. Originaali säilitab klient koos tehnilise dokumentatsiooniga. Notari 
poolt autentimine ei ole nõutav. 

Pange tähele, et: 
• Teavitatud asutus annab EC tüübihindamistõendi välja masina tootja taotlusel. 
• EC/EU vastavusdeklaratsiooni annab välja masina tootja, 
• Kliendi jaoks on kõige olulisem dokument EC/EC vastavusdeklaratsioon, EC 

tüübihindamistõend või CE-sertifikaat, kuid need ei saa asendada EC/EU 
vastavusdeklaratsiooni. 

• Teavitatud asutuse väljastatud EC tüübihindamistõendit ei saa käsitleda 
alternatiivina EC/EU vastavusdeklaratsioonile, 

• Masina tootja kannab CE-märgist masinale pärast EC/EU vastavusdeklaratsiooni 
väljastamist; 

Teavitatud asutuse väljastatud EC tüübihindamistõendi eesmärk ei ole kõrvaldada osa tootja 
vastutusest masina ohutuse eest. Teavitatud asutuse osalemise eesmärk on tagada, et 
vastavushindamismenetlus viiakse läbi kooskõlas EU õigusaktidega ja toodetud masin vastab 
kinnitatud tüübile. 

EC/EU vastavusdeklaratsioon on vastavusdeklaratsiooni eriliik. Seetõttu peab deklaratsiooni 
pealkirjas olema märgitud EC/EU. 

EC/EU vastavusdeklaratsiooni, CE-deklaratsiooni või CE-vastavussertifikaadi nimetamine 
kuskil dokumendis on viga. EUi õigussüsteemis ei esine mõisteid „CE deklaratsioon“ ega CE-
vastavussertifikaat. 

2 ROBOTPAIGALDISE VASTAVUSHINDAMINE JA SERTIFITSEERIMINE 

2.1 Uutest ja vanadest masinatest koosnev robotinstallatsioon 

2.1.1 Peatöövõtja roll 

Robotiseeritud seadmed, mis võivad hõlmata paljusid tööstusroboteid, etteandureid, 
tööpinke, presse, töötlusjaamu, on keerukad masinad, neid ei toodeta turul anonüümse 
kliendi jaoks. Need on masinad, mis on ehitatud konkreetse kliendi projektide raames. 
Klient sõlmib töövõtjaga lepingu kogu käivitusvalmis robotpaigaldise evitamiseks ja 
kasutuselevõtmiseks. Töövõtjast saab kogu paigaldusprojekti puhul nn peatöövõtja. 
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Peatöövõtja vastutab muuhulgas järgmise eest: 
• kogu käitise projekteerimine; 
• riskihindamine projekti alguses ja selle ajal; 
• masinaohutusega seotud juhtimis- ja tarkvarasüsteemide ning juhtimissüsteemide 

projekteerimine; 
• ElĞŵĞŶƚŝĚĞ� ũĂ� ŬŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞ� ŽƐƚŵŝŶĞ͕� ŵŽŶƚĂĂǎ͕� ƚĂƌŬǀĂƌĂ͕� ŬĂƐƵƚƵƐelevõtmine, 

eeltestid, 
• vastavushindamismenetluse läbiviimine, sealhulgas masina ohutussüsteemi 

valideerimine. 

Kui konkreetne tööandja kavatseb oma liini oma jõupingutustega ümber ehitada või 
põhjalikult ajakohastada, saab temast EU õiguse kohaselt uue masina tootja ja peatöövõtja, 
kes peab hindama selle masina vastavust direktiivide olulistele nõuetele. Sel juhul võib 
sertifitseerimismenetluse läbiviimine vabatahtliku sertifitseerimise alusel olla kasulik, sest 
see kinnitab vastavushindamise raames tehtud enesehindamist. 

2.1.2 Robotiseeritud paigalduse kavandamine, CE-koordinaatori roll 

Robootikaseadme projekteerimine võib osutuda keeruliseks ülesandeks, mida peab täitma 
meeskond, kes peaks kaasama vähemalt ühe isiku, kellel on laiendatud teadmised masina 
vastavushindamise, riskihindamise, uue lähenemisviisi direktiivide, harmoneeritud 
standardite ja vastavushindamise tehnilise dokumentatsiooni koostamise valdkonnas. 
Sellisel isikul on hea teoreetiline ja praktiline ettevalmistus tehniliste 
projekteerimisküsimuste jaoks ning piisavad teadmised EU õigusest masinate 
vastavushindamise ja harmoneeritud standardite valdkonnas. Sellist isikut nimetatakse CE-
koordinaatoriks (eng. CE- coordinator, ger. CE- Coordinator, fr. coordinateur CE). Isiku 
ülesanne on koordineerida alates esialgsest projekteerimisetapist projekteerimisprotsessi 
õiget kulgu ja robotpaigaldise tehnilise dokumentatsiooni koostamist vastavushindamise, 
EC/EU vastavusdeklaratsiooni ja CE-märgise väljastamise osas. See isik ei vastuta projekti 
tehnilise dokumentatsiooni koostamise eest. Sageli on ta ka CE koordinaator mitmes 
projektis. 

Tundub, et uus robotseade, mis sisaldab ainult uusi komponente, mille kohta on väljastatud 
EC/EU vastavusdeklaratsioon, st. kus on ohutud komponendid, peaks samuti olema ohutu. 
See aga nii ei ole, sest vastastikmõjus olevad Elemendid võivad põhjustada ohte, mis 
põhjustavad riske. Nii et ohutute masinate superpositsioon võib olla ohtlik masin. Seepärast 
tuleks vastavalt masinadirektiivi nõuetele teha riskihindamine projekti rakendamise eri 
etappides (joonis 3). Riskihindamisele peaks järgnema dokumentatsioon. 
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Joonis 3 Riskihindamine ja riski vähendamine 
 

Masina projekteerimisega seotud ülesanded, võttes arvesse ohutust ja ergonoomikat 
käsitlevate direktiivide sätteid, sealhulgas: projekti eri etappides riskihindamise läbiviimisel, 
masina nõuetele vastavuse hindamisel ja selle sertifitseerimisel (kohustuslik ja vabatahtlik) 
on konkreetne ajaline ja rahaline mõõde. Selle töö kulud moodustavad tavaliselt 
märkimisväärse osa projekti eelarvest. 

Need tööd tuleks võtta arvesse kavandamisel ning nende koht peaks olema projekti ajakavas 
ja kuluprognoosis. 

2.1.3 Projekti suhtes kohaldatavad direktiivid ja ühtlustatud standardid 

Projekti rakendamise alguses tuleks koostada üksikasjalik analüüs, mille tulemusena peaksid 
robotseadmete direktiivid kuuluma uue lähenemisviisi direktiivide kohaldamisalasse. 

See töö nõuab asjakohast kvalifikatsiooni ja aega. Seda loetelu võidakse projekti 
rakendamise ajal parandada ja täiendada. 

Olulised tervishoiunõuded, mis on sätestatud uue lähenemisviisi direktiivides, sealhulgas 
lisas ja masinadirektiivides, on teadlikult sõnastatud väga üldiselt. Üksikasjalikud nõuded ja 
soovitused nende täitmise kohta on esitatud standardites, mis on ühtlustatud uue 
lähenemisviisi direktiivide nõuetega. Standardite kasutamine ei ole EU-s kohustuslik, kuid 
puudub parem meetod kui standardi kohaldamine ja seal pakutud lahenduste rakendamine, 
et täita antud olulist nõuet. Seega peab tegema mõningaid uuringuid ja tutvuma ka 
asjakohaste ühtlustatud standarditega. 

2.1.4 Vabatahtlik sertifitseerimine vastavushindamismenetluse õigsuse kinnitusena 

Keeruka roboti sertifitseerimissüsteemi esitamine spetsiaalse sertifitseerimisasutuse poolt 
osana vabatahtlikust sertifitseerimisest 1a standardi EN ISO/IEC 17067 kohaselt on väga hea 
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viis juba tehtud vastavushindamise kontrollimiseks ning osana õiguslikus sättes nõutud ja 
deklaratsioonis osutatud tehnilisest dokumentatsioonist. 

2.2 Imporditud robotliini vastavushindamine ja sertifitseerimine 

Väljaspool Euroopa Liitu asuvatest riikidest imporditud robotiseeritud tootmisliini, 
olenemata selle tehnilisest seisundist ja vanusest, käsitletakse Euroopa Liidus alati uue 
masinana, mis tuleb kasutusele võtta Euroopa Liidu ühtsel turul. Seega masinana, millel peab 
olema läbi viidud ja koostatud vastavushindamismenetluse asjakohane tehniline 
dokumentatsioon ning EC/EU vastavusdeklaratsioon ja antud CE-märgis, kui see on EU 
määrustega nõutav. Robotliini EU nõuetega kohandamise eest vastutab importija. Importijal 
on samad ülesanded kui uue robotliini projekteerijal ja tootjal EU-s. Enne liini ostmist riigist, 
mis ei ole EU liikmesriik, tuleks põhjalikult kontrollida selle tehnilist seisukorda ja sellega 
kaasnevaid dokumente ning põhjalikult hinnata masinadirektiivi oluliste nõuetega 
vastavusse viimisega seotud töökulu. Selle töö maksumus võib olla märkimisväärne ja 
müüdud liini erakordselt madal hind võib olla lõks. Kulud, mis on seotud sellise eelarverea 
kohandamisega uue lähenemisviisi direktiivide olulistele nõuetele, hõlmates projekti 
tegelikke kulusid, sealhulgas: kulud, mis on seotud uute kattete, turvaseadmete, 
juhtimissüsteemi ja tarkvara muutmise, kaablite asendamise, dokumentatsiooni ja juhiste 
koostamisega vastavalt direktiivide nõuetele, võivad osutuda ootamatult suureks. Need 
kulud võivad põhjustada seda, et näiliselt ahvatlev liini ostmine madala hinnaga võib osutuda 
täiesti kahjumlikuks ettevõtjaks. 

3 SERTIFIKAATIDE USALDUSVÄÄRSUS 

Vabatahtliku sertifitseerimise korral on sertifikaat dokumentides sisalduv dokument, mille 
on välja andnud ja allkirjastanud sõltumatu organisatsioon, mis kinnitab teatava toote, nt 
masina vastavust normatiivdokumentide konkreetsetele nõuetele. Selline sertifikaat kinnitab 
teie hinnangut. Selline tõend võib olla osa eri liiki pakkumiste konkurentsieelisest. 

Sertifikaadi väärtus põhineb sertifikaadi välja andnud organisatsiooni usaldusväärsusel ja 
pädevuse tunnustamisel. Teavitatud asutuse sertifikaatide puhul tagab nende 
usaldusväärsuse ja pädevuse asjaomane liikmesriik. Liikmesriik teatas nendest üksustest 
(volitatud) Euroopa Komisjonile ning seejärel viidi läbi üksikasjalik audit ja sertifitseerimine 
ning need akrediteeris asjaomase EU liikmesriigi akrediteerimiskeskus. Vabatahtliku 
sertifitseerimise alla kuuluvate vastavushindamisasutuste puhul saab toote 
sertifitseerimisorganisatsiooni usaldusväärsust ja soliidsust tõendada standardi EN ISO/IEC 
17065 kohase olemasoleva sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemiga: 
„Vastavushindamine – Nõuded tooteid, protsesse ja teenuseid sertifitseerivatele asutustele“ 
ning liikmesriigi akrediteerimiskeskuse üksuse akrediteerimine. 

Kaug-Idast imporditud kaupade puhul võib meil olla olukord, kus kaupade omadusi ja 
nõuetele vastavust kinnitavad arvukad sertifikaadid, mille on välja andnud organisatsioonid 
ja laborid, kes katsetavad vastavust Euroopas ja maailmas, sealhulgas peamiselt EU 
liikmesriikidest ja Põhja-Ameerikast. Siiski tuleks sellistele sertifikaatidele läheneda väga 
ettevaatlikult. Paljudel juhtudel on need sertifikaadid üksnes kunsti- ja trükitooted. Neil on 
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reaalsusega väga vähe ühist. Sellised sertifikaadid ei anna kinnitust kaupade kvaliteedi ja 
standardite nõuetele vastavuse kohta. Sertifikaadi numbri ja kuupäeva kontrollimine telefoni 
teel sertifikaadil olevas organisatsioonis ei anna alati kindlust, et sertifikaat vastab tõele ja 
käsitleb just seda konkreetset toodet. 
 

ENESEKONTROLLI KÜSIMUSED 

Palun märkige laused, mis on õiged: 
 

1. CE-vastavussertifikaadi annab EU-s välja masina tootja pärast masina 
vastavushindamismenetluse edukat lõpuleviimist. 

2. Toote kohustuslik sertifitseerimine võib olla masina tarnija lepingus täpsustatud 
kohustuste tulemus. 

3. CE-sertifikaadi väljastab tootja nimel vabatahtlikult sertifitseeritavate toodete 
sertifitseerimisasutus. 

4. EC/EU vastavusdeklaratsioon on tootja väljastatud dokument, mis kinnitab toote 
vastavust lepingus sätestatud nõuetele. 

5. Teavitatud asutus hindab toote vastavust EU uue lähenemisviisi direktiivide olulistele 
nõuetele. 

6. Asjaomase teavitatud asutuse tegevusulatus piirdub ainult konkreetse EU liikmesriigi 
territooriumiga. 

7. CE-sertifikaat on asendusdokument kuni täieliku vastavushindamismenetluse 
lõpuleviimiseni. 

8. Teavitatud asutus annab EC/UE tüübihindamistõendi välja toote hindamise 
positiivsete tulemuste alusel. 

9. Masinadirektiivi IV lisas loetletud masinate puhul võib nõuda teavitatud asutuse 
osalemist vastavushindamises. 

10. CE-sertifikaati käsitatakse kolmanda isiku osalemisena masina vastavuse hindamisel 
vabatahtliku sertifitseerimise alusel. 

11. Dokument nimega: CE-sertifikaat ei ole EU õigussüsteemis üldse olemas.  
12. Tootja võib tellida konkreetse masina vastavushindamise korraga kuni kolmelt 

teavitatud asutuselt kolmes EU liikmesriigis. 
13. Masinate direktiivide olulistele nõuetele vastavuse kontrollimise kulud kaetakse 

Euroopa Komisjoni CE erifondist. 
14. CE-sertifikaat on osa masina tehnilisest dokumentatsioonist. 
15. CE-märgisega masinale antakse välja EC/UE vastavusdeklaratsioon. 
16. CE-märgis tähendab Euroopa nõuetele vastavust, st toote vastavust uue 

lähenemisviisi direktiivide olulistele nõuetele. 
17. CE on Euroopa toote kvaliteedimärgis. 
18. Euroopa sertifikaat on tooteohutust käsitlev dokument ja EU 

vastavusdeklaratsiooniga samaväärne dokument. 
19. Õiguslik kohustuslik toote sertifitseerimine tuleneb õigusnormidest. 
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20. EC/UE tüübihindamistõendit kohaldatakse masinadirektiivi IV lisas loetletud masinate 
suhtes. 

21. EC/UE tüübihindamistõend on dokument, mille teavitatud asutus annab välja ainult 
tootja taotlusel. 

22. Masina tootja kannab CE-vastavusmärgist pärast EC/EU vastavusdeklaratsiooni. 
23. Teavitatud asutuse väljastatud EC/UE tüübihindamistõend on õiguslik alus, mille 

alusel tootja annab välja EU vastavusdeklaratsiooni uue masina kohta, mis on 
loetletud masinadirektiivi 2006/42/WE IV lisas.  

24. Kolmandast riigist imporditud uue või kasutatud masina suhtes kohaldatakse EU-s 
uue masinana vastavushindamismenetlust, enne kui see muutub ühtsel Euroopa 
turul kättesaadavaks. 

25. On viga nimetada „EU vastavusdeklaratsiooni“ CE-sertifikaadiks. 
26. EC/UE vastavusdeklaratsiooni võib välja anda ainult toote tootja.  
27. Jaapanist Poolasse imporditud kasutatud tööstusrobotid ei nõua 

vastavushindamismenetlust ning neil ei pea olema väljastatud EC/EU 
vastavusdeklaratsiooni.  

28. Ettevõtte CE-koordinaator saab jälgida masina projekteerimisdokumente, 
vastavushindamist ja sertifitseerimist kooskõlas uue lähenemisviisi direktiivide, 
harmoneeritud standardite ja muude EU õigusaktide nõuetega. 
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KÜSIMUSED – ÕIGED VASTUSED 

Küsimus  Vastus(ed) 

1 2; 5; 8; 11; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 
26; 28 

 
 

 

 


