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sähköpurje

Sarjatuotantoa
Pekka Janhunen
8.9.2008: Sarjatuotanto on teollisuuden perusta.
Avaruuslait-teiden rakentaminen on tästä poikkeus, koska kutakin mallia tarvitsee tuottaa yleensä
vain yksi tai muutama kappale. Sähköpurjeliekojen
valmistuksen on kuitenkin oltava automatisoitua
sarjatuotantoa, koska lieat ovat hyvin pitkiä ja lankaliitoksia tarvitaan miljoonia. Täysikokoinen sähköpurjealus sisältää tuhansia kilometrejä liekaa ja
myös kymmeniä tai jopa satoja liekarullia. Rulliakin
olisi siis hyvä tuottaa liukuhihnalta. Myös monet
muut sähköpurjeen toiminnot voidaan hoitaa joukolla pieniä, keskenään samanlaisia osia. Toisin
kuin satelliittien rakentamisessa yleensä, hyppäys yhden sähköpurjealuksen rakentamisesta suuremman määrän tekemiseen ei siis ole järin suuri,
koska uutta tuotantotapaa ei tarvitse omaksua.
Sähköpurjealusten valmistus voisi tulevaisuudessa

kuva: Antonin Halas

Sähköpurjekolumni

muistuttaa enemmän kännykkäteollisuutta kuin perinteistä avaruusteollisuutta.
Sähköpurjeliekojen tekemisessä päästiin kesällä
tuottamaan lankaliitoksia tavalla joka soveltuu sarjatuotantoon. Tähän asti lankojen liittäminen sisälsi erään aikaavievän työvaiheen, josta on nyt siis
päästy eroon. Tie ensimmäisen tuotantolinjan rakentamiseen näyttää nyt selvältä. Tämä on tärkeää,
sillä käsin emme pysty tekemään tarpeeksi liekaa
puolaus- ja muita testejä varten.
Aivan viime aikoina on alettu kiinnittää huomiota
erääseen sähköpurjeen muunnelmaan. Uudessa
tyypissä on vielä joitakin avoimia kysymyksiä ja se
on teknisesti monimutkaisempi, mutta se voisi teoriassa tuottaa perusmallia paremman suorituskyvyn.
Tästä toivottavasti lisää seuraavissa kolumneissa.

Avaruustutkimuksen hiekkalaatikolla
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