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Aallossa
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❑ Tulevaa tutkimusta



”Valimo-konepaja arvoketjun 

modernisointia ja digitalisoimista 

keskittyen myös mahdollistaviin 

teknologioihin kuten esineiden Internetiin 

(Internet of Things, IoT), 3D-tulostukseen, 

3D-viimeistelyyn sekä IoT-perusteiseen 

tuotannon monitorointiin”

FIN3D



IoT:n yleisiä haasteita projektissa

❑ Tutkimusyksikön laitteet iältään ja liitettävyydeltään kirjavia

❑ Ajalta ennen internetiä vs. nykyaikaiset työstökoneet

❑ Kerätyn datan yhdistäminen ja hyötykäyttö

❑ Työkappaleiden tunnistaminen

❑ Valetut komponentit osana prosessia



FIN3D IIoT-arkkitehtuuri



Anturi- / havainnointiverkosto

❑ Työkappaleen seuranta läpi 

tuotantoprosessin

❑ Yksinkertaiset 

ympäristöanturit

❑ Yksilökohtaiset anturit 

vanhemmalle kalustolle

❑ Suora tiedonsiirto 

nykyaikaiselta kalustolta



Verkkokerros

❑ Open Data Format

Kuvaa esineitä

❑ Open Messaging Interface

Esineiden välinen 
kommunikaatio

❑ Sertifikaatit ja salaus (SBC)

Suojaa viitetoteutuksen 
palvelinta ja tietokantaa 

OpenGroup: https://publications.opengroup.org/c14a

https://publications.opengroup.org/c14b

https://publications.opengroup.org/c14a
https://publications.opengroup.org/c14b


Palvelukerros + rajapinta

❑ Esineistä ja niiden tilasta kerätään 

dataa aikasarjatietokantaan

❑ Grafana visualisointi, esim.

Karan sijainti, liike ja nopeus

Ympäristön tila (T, RH, …)

Vanhemmat laitteet ajossa

❑ Tiedon vienti ulos tietokannasta

https://biotope-project.eu/

https://biotope-project.eu/


Laitteiden ikäerot?

Okuma NC-sorvi

❑ Ilman suoraa liitäntää

❑ Karkeampaa dataa

Matsuura koneistuskeskus, 5-akselia

❑ Fanuc G-Tech 31i  ohjaus

❑ Focas 2 ohjelmointirajapinta

❑ Ethernet - liitäntä

❑ Data suoraan ohjauksesta

?
vs

Anturointikysymys



Skaalattavuus ja esineet

Selainpohjainen 

käyttöliittymä

❑ Koodinlukijat

❑ USB-työntömitta

❑ Manuaalinen syöttö

❑ …



Työkappaleiden identifiointi –

Miten IoT:tä voidaan hyödyntää valimossa?

❑ Prosessidataa kerätään jo yleisesti, on mahdollista kerätä 

enemmänkin

❑ Prosessidatan yhdistäminen työkappaleisiin mahdollistaa…

❑ Parannetun laadunvalvonnan, prosessihistoria

❑ Reaaliaikaisen tilannetiedon
❑ Koneiden ja prosessien tilan seurannan

❑ Tuotteiden ja työntekijöiden paikan seurannan

❑ Aktiivisen ohjauksen?



Valukomponenttien merkkaus
esimerkkejä

Hiekkavalu, AM Tarkkuusvalu, AMHiekkavalu

Kuviokoodit:

- DataMatrix

- DotCode



Mitä hyötyä?

Monitorointi

Tilannetieto

Tuottavuus

Laadunvarmistus

Reaktiivisuus

Tuotannonohjaus

Juurisyyt?



Tulevaa tutkimusta Aallossa
Business Finland - hakuun eteneviä kokonaisuuksia 2019

HybridValu
Valutuotteiden joustava ja tehokas 

valmistus hyödyntäen uusimpia 

työmenetelmiä perinteisten ohella

Teemat mm.:
Mallien 3D-skannaus ja digitointi, 

muottien ja mallivarusteiden 

pikavalmistus, monimutkaisten ja 

isokokoisten valukomponenttien 

hybridivalmistus

Osallistujina valunkäyttäjiä ja niitä 

tukevia yrityksiä, x osallistujaa

FIN4D
Valimoissa kertyvän datan 

analysointi ja hyötykäyttö 

yhdistettynä tarkasti tunnistettaviin 

komponentteihin

Teemat mm.:
Smart Foundry & IoT, komponenttien 

merkkaus ja seuranta, prosessi- ja 

laadunvalvonta, data-analyysit

Osallistujina valimoita ja niitä tukevia 

yrityksiä, x osallistujaa

Kiinnostuitko? Haluatko osallistua? Lisätietoja: Juhani Orkas, juhani.orkas@aalto.fi




