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LYHENTEET JA TERMIT 

 

 

CPU Keskusyksikkö (Central Processing Unit) 

DB Tiedostoyksikkö (Data block) 

FB Toimintayksikkö (Function block) 

FC Toiminta (Function) 

HMI Käyttöliittymä/kosketuspaneeli (Human Machine Interface) 

I/O Logiikan tulot ja lähdöt (Input/Output) 

LAD Tikapuukaavio (Ladder Diagram) 

mA Milliampeeri 

OB Organisaatioyksikkö (Organization block) 

PC Tietokone (Personal Computer) 

PLC Ohjelmoitava logiikka (Programmable Logic Controller) 

Profinet Teollisuuden Ethernet-standardi 

Simatic Siemensin ohjelmoitavien logiikoiden sarja 

TIA Portal Siemensin ohjelmointiohjelmisto (Totally Integrated Auto-

mation) 

V Voltti  

VDC Volttia tasavirtaa 

VAC Volttia vaihtovirtaa 
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1 JOHDANTO 

 

 

Ilosen Puutyö Ky on pieni puualan perheyritys, joka valmistaa huonekaluja ja kalusteita 

massiivipuusta. Puusepänteollisuudessa kalusteiden valmistus aloitetaan usein toiselta 

valmistajalta tilatuista liimalevyistä, mutta toisinaan liimalevyt tehdään itse ensin hal-

kaisemalla ja höyläämällä raakalankut lamelleiksi, jotka sitten ladotaan rinnakkain ja 

puristetaan tarkoituksenmukaisella puristimella levyksi. Liimalevyt tehdään itse erityi-

sesti silloin, kun käytettävä puulaji on erikoista tai levyn paksuus suuri. 

 

Opinnäytetyön aiheena on vanhan liimalevypuristimen sähköisen ohjauksen moderni-

sointi. Työn kohteena oleva liimalevypuristin on hydraulitoiminen ja sen ohjaus on to-

teutettu releillä. Nykyisessä ratkaisussa on ilmennyt ajoittain vikaa ohjauspuolella ja 

vian hakua hankaloittaa se, ettei laitteesta löydy minkäänlaisia teknisiä piirustuksia. 

Koska laitteen runko on käytännössä ikuinen, on näistä syistä puristimen sähköinen oh-

jaus päätetty modernisoida ja samalla luoda uudet dokumentit kaikista sähköisistä toi-

minnoista. 

 

Työn tarkoituksena onkin suunnitella laitteen vanhan releohjauksen tilalle uusi ohjel-

moitavaan logiikkaan perustuva ohjausjärjestelmä sekä luoda ohjelma valittuun logiik-

kaan. Järjestelmään lisätään myös kosketusnäytöllinen operointipaneeli, joka lisää käy-

tettävyyttä ja mahdollistaa uusien toimintojen lisäämisen. Laitteen sähköisten järjestel-

mien osalta luodaan kattava dokumentointi, joka tulee sisältämään kaikki tulevaan käyt-

töön ja modernisointiin tarvittavat asiakirjat, kuten osa- ja I/O-luettelot sekä piirikaavi-

ot. Myös turvallisuuteen liittyviin seikkoihin kiinnitetään huomiota, mutta raportoinnin 

pääpaino on modernisoinnin teknisissä suunnitelmissa. Käytännön toteutusta ei tässä 

työssä tehdä, mutta tämän asiakirjan ja luotujen dokumenttien pohjalta se on kuitenkin 

mahdollista toteuttaa myöhemmin. 

 

 

 



8 

 

2 YRITYS 

 

 

Ilosen Puutyö Ky on vuonna 1954 perustettu pieni puualan perheyritys Hämeenlinnan 

Hauholla. Yrityksen perustaja on Jaakko Ilonen (1929–2012). Toiminnan alkuvuosina 

yritys valmisti pääasiassa ikkunoita, ovia ja kalusteita yksityisille asiakkaille. Vuonna 

1966 valmistui uusi tehdashalli Hauhon kirkonkylään. 1970-luvulla alettiin tehdä huo-

nekaluja sarjatuotantona ja seuraavalla vuosikymmenellä pääasiassa alihankintatöitä 

muille yrityksille. Enimmillään yrityksessä on työskennellyt 15 henkilöä. 

 

Marraskuussa 2011 tulipalo tuhosi lähes koko tehdaskiinteistön ja tehtaan jälleenraken-

nus kesti puolitoista vuotta. Konekanta uusiutui, mutta myös vanhempia, käytettyjä lait-

teita hankittiin. Ainoat tulipalossa säilyneet koneet olivat liimalevypuristin ja katkai-

susaha.  

 

Yritys valmistaa edelleen massiivipuusta huonekaluja, käyttöesineitä ja monenlaisia 

tilaustöitä kuluttajille ja yrityksille. 60 vuoden aikana yrityksen toiminnassa on ehtinyt 

tapahtua paljon. 40 vuotta sitten perusraaka-aineena oli mänty ja nykyään pääasiassa 

suomalainen koivu. Jatkuvan kehitystyön tavoitteena ovat tuotteet, jotka vastaavat vaa-

tivankin käyttäjän tarpeita ja toiveita. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä viisi am-

mattitaitoista puuseppää ja jokainen heistä käyttää kaikkia peruskoneita. 
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3 MODERNISOINTI 

 

 

Laitteen modernisoinnilla tarkoitetaan sille tehtävää mekaanista tai sähköistä päivitystä 

joko muuttamalla tai lisäämällä siihen toiminnallisuuksia tai vaihtamalla vanhoja järjes-

telmiä nykyaikaisempiin, mahdollisesti tuottavampiin ratkaisuihin. Konedirektiivi ja 

koneasetus (400/2008) koskevat koneen valmistajan velvollisuuksia ja näin ollen niitä 

sovelletaan vain uusiin koneisiin.  Käytössä olevat koneet ja niiden modernisointi ei 

siten kuulu konedirektiivin piiriin, vaan näissä tapauksissa sovelletaan työturvallisuus-

lakia (738/2002) sekä sen pohjalta annettua asetusta työvälineiden turvallisesta käytöstä 

(ns. käyttöasetus 403/2008). (Sundquist 2010, 2.) Ennen vuotta 1995 valmistettujen 

laitteiden modernisoinnin yhteydessä niiden tulee täyttää käyttöasetuksen vaatimukset. 

Käyttöasetus ei kuitenkaan vaadi, että käytössä oleviin koneisiin sovellettaisiin samoja 

teknisiä ratkaisuja kuin uusiin koneisiin. Mikäli laitteen muutokset antavat sille uuden 

käyttötarkoituksen tai muutos on muutoin merkittävä, katsotaan se uudeksi koneeksi ja 

niin ollen konedirektiivin piiriin (Sundquist 2010, 5).  

 

Uusien laiteinvestointien sijaan modernisointi on yleistymässä, kun teollisuuden laite-

kanta vanhenee tai tuotantovaatimukset muuttuvat. Erityisiä kohteita ovat suuret tuotan-

tolaitteet, jotka ovat rungoltaan ja rakenteiltaan lähes ikuisia, mutta joiden ohjausjärjes-

telmät vanhenevat ja vikaantuvat. Modernisointiin on kuitenkin useita syitä, joista taval-

lisimpia ovat 

 

• kapasiteetin ja tuottavuuden lisäys 

• automaatioasteen kohottaminen 

• laadun parantaminen 

• uuden tuotteen edellyttämät muutokset 

• kunnossapidon syyt, kuten varaosien saanti 

• ympäristövaatimukset 

• luotettavuuden parantaminen 

• turvallisuuden parantaminen (Malm & Hämäläinen 2006, 7). 

 

Järjestelmää modernisoitaessa on hyvä selvittää kunkin osapuolen vastuualueet turvalli-

suuteen liittyvissä asioissa. Laitteiden modernisoinnin kohdalla vastuussa on pääasiassa 

modernisoinnin tilaaja (työnantaja) ja sen toteuttaja. Kumpikin osapuoli on omalta osal-
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taan vastuussa lopputuloksen turvallisuudesta. Modernisoinnin toteuttajalla on velvolli-

suus täyttää tilaajan vaatimukset siten, että lopputulos on turvallinen käyttää. Mikäli 

tilauksen turvallisuudessa on puutteita, on siitä ilmoitettava tilaajalle. (Sundquist 2010, 

3). Myös tilanteissa, joissa modernisoija huomaa toimeksiantoon kuulumattomia puut-

teita koneen turvallisuudessa, tulee niistä ilmoittaa tilaajalle. Jos tilaaja ei lähde korjaa-

maan ilmoitettua puutetta, kerrotaan siitä asiakkaalle jäävissä dokumenteissa. (Malm & 

Hämäläinen 2006, 16). Työturvallisuuslain ja käyttöasetuksen mukaan työnantaja on 

vastuussa työpaikan koneiden turvallisuudesta ja siitä, että niiden turvallisuustaso säilyy 

läpi koko elinkaaren. Tämän mukaan vastuu koneen modernisoinnista on siis tilaajalla. 

 

Koska vastuu koneen modernisoinnin turvallisuudesta on työn tilaajalla, mitään vaati-

muksenmukaisuuden osoitusta ei tarvitse tehdä. Muutostyön tekijän on kuitenkin hyvä 

ilmaista kirjallisesti, mitä laitteelle on tehty ja mitä vaatimuksia näissä on noudatettu.  
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4 LIIMALEVYPURISTIN 

 

 

Modernisoinnin kohteena on kuvassa 1 esitetty itävaltalainen Höfer-merkkinen liimale-

vypuristin, joka on valmistettu vuonna 1984. Kyseinen yritys on vielä toiminnassa ja 

valmistaa erilaisia puristukseen erikoistuneita laitteita. 

 

 
KUVA 1. Liimalevypuristin 

 

 

4.1 Liimalevyn valmistus 

 

Puusepänteollisuudessa kalusteiden valmistus aloitetaan usein toiselta valmistajalta tila-

tuista liimalevyistä, mutta toisinaan liimalevyt tehdään itse erityisesti silloin, kun käy-

tettävä puulaji on erikoista tai levyn paksuus suuri. Kun liimalevyä lähdetään valmista-

maan, on lähtökohtana yleensä ns. raakalankku, joka halkaistaan esimerkiksi hal-

kaisusahalla useammaksi rimaksi, tai ammattikielellä lamelliksi. Halkaisun jälkeen nä-

mä lamellit höylätään haluttuun paksuuteen niin, että niiden jokainen sivu on tasainen ja 

90° kulmassa viereiseen nähden. Haluttu paksuus on tässä vaiheessa muutaman millin 

suurempi kuin valmiin liimalevyn lopullinen paksuus. Yleensä höyläyksen jälkeen la-

mellit katkaistaan hieman lopullista levyä pidemmiksi pätkiksi niin, että mahdolliset 

oksat tai virheet lamelleista poistuisivat. 
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Kun kasassa on riittävä määrä lamelleja, niistä muodostetaan halutun levyinen levy la-

tomalla lamelleja rinnakkain ilman liimaa. Joka toinen lamelleista tulee asettaa puun 

syiden mukaan toisin päin, jolloin estetään valmiin levyn käyristyminen. Kun sopiva 

levy on saatu koottua, merkataan se niin, etteivät lamellien paikat sekoa liimausvaihees-

sa. 

 

Seuraavaksi levyn lamellit käännetään käsin syrjälleen ja syötetään kaikki rinnakkain 

liimaustelan läpi, joka levittää jokaisen lamellin toiselle reunalle tasaisen liimakerrok-

sen. Liimauksen jälkeen lamellit käännetään takaisin levyksi liimalevypuristimen syöt-

töpöydälle, josta se työnnetään puristimeen. Puristin puristaa levyä päältä sekä sivuttais-

suunnassa, joten levystä tulee hyvin tasainen ja saumakohdat saadaan tiiviisti kiinni.  

 

Puristuksen jälkeen levy viimeistellään leikkaamalla se vielä tarkemmin halutun mittai-

seksi ja hiomalla sen pinta tarkasti haluttuun paksuuteen tasohiomakoneella. Viimeiste-

lyvaiheet riippuvat aina siitä, mihin levyä tullaan käyttämään. 

 

 

4.2 Puristimen toimintaperiaate ja tekniikka 

 

Liimalevypuristinta voi käyttää sen ohjauspaneelista joko käsiajolla tai automaattiajolla. 

Automaattiajo suorittaa koko puristusprosessin alusta loppuun, kun taas käsiajolla jo-

kainen puristuksen vaihe tulee käynnistää erikseen. 

 

Ennen puristuksen aloittamista täytyy valita käytettävä ohjelma. Valinta tapahtuu kään-

tökytkimellä ja valittavat vaihtoehdot ovat joko ”Massiivipuu” tai ”Viilu”. Nämä ohjel-

mat eroavat toisistaan sisääntyönnön ja sivupuristuksen osalta, joita ei ”Viilu”-

ohjelmassa käytetä ollenkaan. Sama valintakytkin toimii myös ohjausjännitteen pääkyt-

kimenä ja sen ollessa asennossa ”0” mikään liike ei toimi. Tämän lisäksi tulee asettaa 

myös puristusaika, jolla määritetään se, kauanko puristusvaihe kestää ohjelman ollessa 

automaatilla. Aika asetetaan mekaanisella ajastimella, joka sijaitsee laitteen ohjauspa-

neelissa. 

 

Laitteessa käytetään painekytkimiä määrittämään puristuspaineet (kuva 2). Myös paine-

kytkimet ovat mekaanisia ja lopullinen puristuspaine asetetaan kääntämällä niistä löyty-

vä paineensäätöviisari haluttuun maksimipaineeseen. Tällöin putkiston paineen ylittäes-
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sä asetetun rajan painekytkin vaihtaa tilaa, ja hydraulipumppu lakkaa lisäämästä painet-

ta sylintereille. Saman putkiston reaaliaikaista painetta osoittava mittari löytyy paine-

kytkimen alapuolelta. 

 

 
KUVA 2. Painekytkimen rajapaineen säätö ja putkiston reaaliaikaisen paineen mittaus 

 

Kun lamellit on aseteltu syöttöpöydälle ja laitteelle on annettu tieto suoritettavasta oh-

jelmasta (viilu tai massiivipuu), voidaan automaattinen puristus käynnistää. Ensimmäi-

sessä vaiheessa levy työnnetään sähkömoottorilla toimivalla työntimellä puristuspöydäl-

le. Työnnin vetäytyy saman tien takaisin alkuasemaansa. Samalla aloitetaan puristus-

vaihe, jossa tasopuristuspöytää nostetaan hydraulisesti neljän sylinterin avulla ylös kohti 

vastapuristuspintaa. Ensin suoritetaan esipuristus noin 50 bariin asti, tai maksimipuris-

tuspaineeseen, mikäli se on asetettu esipuristuspainetta alhaisemmaksi. Tämän jälkeen 

lisätään hydraulinen sivupuristus kuudella sylinterillä puristimen toiselta puolelta. Sivu-

puristus suoritetaan suoraan maksimipaineeseen. Tämän jälkeen suoritetaan vielä taso-

puristuksen korjaus sen aseteltuun maksimipaineeseen saakka. Lopullinen puristuspaine 

tasopuristuksessa on yleensä noin 50 baria ja sivupuristuksessa noin 200 baria. Puris-

tusvaihe kestää alussa asetellun ajan verran, mikä on tuotteesta riippuen noin 8 - 18 mi-

nuuttia. Mikäli sivupuristuspaine laskee puristuksen aikana alle asetellun rajan, suorite-

taan korjauspuristus. 

 

Taso- ja sivupuristuksille on kummallekin oma hydraulipumppu. Tasopuristuksessa 

pumppua käytetään vain puristusvaiheessa pöydän nostoon. Pöydän lasku tapahtuu 

avaamalla siihen tarkoitettu magneettiventtiili, joka vapauttaa hydrauliöljyn sylintereiltä 
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ja seurauksena pöytä laskeutuu omalla painollaan. Sivupuristuksessa sylinterien suuntaa 

ohjataan magneettiventtiilillä. Sylinterin molemmilla puolilla on painekytkimet, joten 

tieto saadaan myös siitä, koska sivupuristus on täysin auki. 

 

Kun puristusaika on kulunut, avataan ensin sivupuristus täysin auki, minkä jälkeen pöy-

tä lasketaan alarajalleen. Automaattinen toiminta loppuu tähän ja levy tulee työntää kä-

sin poistopöydälle, josta se voidaan siirtää muualle jatkokäsittelyä varten. 

 

Yksityiskohtaisempi muutosten jälkeinen toimintakuvaus löytyy liitteestä 1. Toiminta-

kuvausta voidaan pitää myös jossain määrin laitteen käyttöohjeena, mikä käyttöasetuk-

sen mukaan on oltava jokaisessa koneessa. 

 

 

4.3 Laitteisto nykyään 

 

Laitteen automatiikka on toteutettu releohjauksella. Laitteen päädyssä sijaitseva sähkö-

kotelo (kuva 3) on jaettu kahteen osaan, joista oikeanpuoleisessa sijaitsee sulakkeet ja 

päävirtapiirit moottorien sekä lämmityksen ohjauksille ja vasemmalla puolella ohjaus-

virtapiirit. Kaikki järjestelmän komponentit toimivat 230 V:n jännitteellä.  

 

 
KUVA 3. Liimalevypuristimen sähkökotelo 

 

Puristimessa on muutama turvalaite, jotka keskeyttävät kaiken toiminnan. Ohjauspanee-

lista sekä laitteen takaosasta löytyy hätä-seis-painikkeet ja laitetta kiertää hätä-seis-

vaijeri. Nämä kaikki ovat sarjassa keskenään. Lisäksi samaan piiriin on kytketty moot-

toreiden lämpöreleet. Kaikkien turvalaitteiden tulee olla kunnossa, jotta laitetta voidaan 

käyttää. 
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5 TURVALLISUUS JA RISKIN ARVIOINTI 

 

 

Modernisoinnin yhteydessä toteutetaan myös riskin arviointi, missä tutkitaan laitteen 

mahdollisia turvallisuuspuutteita sekä vaaratilanteiden mahdollisuuksia. Riskin arvioin-

nin pohjana on käytetty koneturvallisuusstandardeja SFS-EN ISO 12100 ja SFS-ISO/TR 

14121-2. Arviointi suoritetaan modernisointiprosessin alkuvaiheessa sekä jatkuvasti 

suunnittelun edetessä. Yleisesti ottaen se koostuu viidestä vaiheesta, jotka on lueteltu 

seuraavassa: 

 

1) Raja-arvot 

2) Vaarat ja vaaratilanteet 

3) Riskin suuruuden arviointi 

4) Päätös riskin pienentämisestä 

5) Vaaraan liittyvän riskin pienentäminen 

 

Kohtia 1-3 kutsutaan riskianalyysiksi, jossa tutkitaan mahdollisia vaaran aiheuttajia ja 

niiden riskin suuruutta. Raja-arvoilla tarkoitetaan yleisesti kaikkia aseteltavia rajoja, 

liikeratojen rajoitusta ja muita vastaavia ja niistä aiheutuvia vaaratilanteita. Vaaratilan-

teilla tarkoitetaan koneen käyttöön liittyviä asioita, kuten sen liikkuvia osia, väliinjään-

timahdollisuuksia sekä muita vastaavia tilanteita ja niistä mahdollisesti aiheutuvia vaa-

roja. Näistä vaaratilanteista syntyvän riskin suuruus arvioidaan, jonka perusteella arvi-

oidaan riskin merkitys ja tehdään päätös siitä, vaatiiko riski toimenpiteitä sen pienentä-

miseksi. Mikäli riski todetaan suureksi, aloitetaan korjaavat toimenpiteet. 

 

Liimalevypuristimen tapauksessa riskejä tutkittaessa ilmeni kaksi riskikohtaa. Ensim-

mäinen riski liittyy raja-arvoihin, joissa käyttäjän on mahdollista asettaa puristuspaine 

hyvin suureksi. Tämä ei varsinaisesti liity henkilölle aiheutuvaan vaaratilanteeseen, 

vaan laitteen kestävyyteen. Tilanteessa, jossa puristuspaine asetetaan liian suureksi, 

saattaa olla, ettei puristusvaihe saavuta asetettua painetta, jolloin automaattiajo jää tähän 

vaiheeseen, tai liian suureksi kasvanut puristuspaine voi vahingoittaa laitteen runkoa tai 

muita osia. Tämä riski todettiin laitteen oikeaoppisessa käytössä pieneksi, mutta ottaen 

huomioon laitteen vanhat ohjauskomponentit (painekytkin), päätettiin logiikkaohjel-

maan luoda ajastin, joka katkaisee puristuksen, mikäli se kestää normaalia pidempään. 
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Toinen vaaratilanteen mahdollisuus on laitteen liikkuvat osat ja etenkin puristumisvaara 

puristuspöydän väliin. Laitteen oikeaoppisessa käytössä tähän ei pitäisi olla mahdolli-

suutta ja riski tälle on pienempi kuin toimenpiteet sen estämiselle. Laitteen liikkeet ovat 

kuitenkin niin hitaita, että vaaratilanteessa on myös aikaa reagoida. Riskiä on mahdollis-

ta pienentää esimerkiksi lisäämällä puristuspöydän ympärille valoverhon, joka pysäyttää 

pöydän liikkeen, mikäli jokin tulee liian lähelle sitä.  

 

Myös logiikkaa ohjelmoitaessa on pyritty kiinnittämään huomiota laitteen turvalliseen 

toimintaan niin vikatilanteissa kuin kohtuudella ennakoitavissa olevan väärinkäytön 

seurauksena. Väärinkäyttöön luetaan esimerkiksi edellä mainittu puristuspaineen asetus 

liian suureksi tai väärien painikkeiden painaminen väärään aikaan. Tällaiset toiminnalli-

suudet on estetty luomalla logiikkaohjelmaan ehdot, jolloin tietty liike saa toimia. 

 

Merkittävien muutosten jälkeen laitteelle on tehtävä myös käyttöasetuksessa (403/2008) 

määritetty käyttöönottotarkastus. Erityistä huomiota tulee kiinnittää turvalaitteisiin, joi-

den oikea toiminta on todettava ensimmäisenä. Tärkeä huomioon otettava vaatimus on 

hätäpysäytys. Painettaessa hätä-seis-painiketta tulee kaikkien laitteen toimintojen py-

sähtyä välittömästi. Uudelleenkäynnistys saa tapahtua ainoastaan käyttäjän toimesta 

kuittaamalla hätä-seis-painike, ja tämän lisäksi tulee suorittaa jokin erillinen käynnistys-

toimenpide.  
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6 MUUTOKSET 

 

 

Tehtävät muutokset eivät tule vaikuttamaan prosessin kulkuun, vaan ne kohdistuvat 

laitteiston sähköiseen ohjaukseen. Tarkoituksena on korvata laitteen releillä toteutetut 

ohjausvirtapiirit ohjelmoitavalla logiikalla. Samalla ohjausjännite muutetaan pääsään-

töisesti 24 V:iin. Laitteen ohjauspaneeliin lisätään pieni kosketusnäytöllinen operointi-

paneeli. Paneeliin tehtävällä käyttöliittymällä korvataan nykyisessä kokoonpanossa ole-

va mekaaninen ajastin, jolla asetettiin puristuksen kestoaika. Paneelissa tullaan näyttä-

mään myös muita tietoja prosessista, kuten esimerkiksi erilaisia tilatietoja ja ilmoitus 

häiriöistä sekä siihen liittyvistä toimintaohjeista. 

 

Logiikalla toteutetussa ohjauksessa on monia hyviä puolia verrattuna vanhanaikaiseen 

releillä toteutettuun ohjausjärjestelmään. Sähköinen kytkentä on huomattavasti yksin-

kertaisempi ja järjestelmän muokattavuus helpompaa niin toiminnallisesti, kuin jonkin 

konkreettisen muutoksen osalta. Myös vianhaku helpottuu selkeiden kytkentöjen ja tie-

tokoneavusteisen tutkimisen ansiosta. 

 

Laitteen ohjauspaneelissa oleva ”Pöydän pysäytys”-painike toimii ainoastaan pöydän 

nostoon liittyvissä liikkeissä. Tämän painikkeen toimintaa laajennetaan niin, että sillä 

voidaan pysäyttää kaikki mahdolliset liikkeet hallitusti missä tahansa tilanteessa. Tämä 

on toteutettu lisäämällä logiikkaan ohjelmallinen tauko-tila. Toimintoa tarvitaan erityi-

sesti suurten levyjen kohdalla, jolloin on hyvä tarkistaa silmämääräisesti, että ne mahtu-

vat puristuspöydän nostovaiheessa sivupuristussylinterien ja niiden puristusvastakappa-

leen väliin. Kun ohjelma taas käynnistetään, se jatkuu siitä mihin se jäi. Tauko-tilasta 

tulee ilmoitus ja toimintaohjeet operointipaneelille.  
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7 LOGIIKAN VALINTA 

 

 

Koska uusi suunniteltava ohjaustapa perustui logiikkaohjaukseen, oli logiikan valinta 

ensimmäisiä tehtäviä. Valinta perustui ensisijaisesti teknisiin ominaisuuksiin, mutta 

oman painoarvonsa antoivat myös hinta sekä yrityksestä jo löytyvä logiikkakanta. 

 

Logiikan valmistajan valinta oli melko helppo. Koska yrityksestä löytyi useita koneita, 

jotka käyttivät Siemensin valmistamaa logiikkaa, päätettiin, että jatketaan tässä samaa 

linjaa. Siemens on myös hyvin tunnettu ja varmatoimiseksi todettu valmistaja sekä tuttu 

myös opinnäytetyön tekijälle, joten se oli miellyttävä ratkaisu kummallekin osapuolelle. 

 

Tarkempaan logiikan mallin valitsemiseen tuli tietää kohdelaitteen I/O-määrä, joka tässä 

tapauksessa oli 23 digitaalista tuloa ja 17 digitaalista lähtöä. Tämän kokoluokan laitteel-

le Siemensillä ei ole montaa mallia tarjota, joten myös mallin valinta oli melko helppo. 

Vaihtoehtoina oli Simatic S7-300-, S7-200- tai uusi S7-1200-sarjan logiikkajärjestelmä. 

 

300-sarjan järjestelmä todettiin liian laajaksi tähän työhön, joten vertailu tapahtui kah-

den jälkimmäisen välillä. 1200-sarja on korvaava järjestelmä 200-sarjan laitteille ja ne 

sijoittuvat samaan hintaluokkaan, tosin yllättäen uudempi 1200-sarja osoittautui jopa 

hieman halvemmaksi ratkaisuksi. 1200-sarjaan on saatavilla myös helposti liitettäviä 

Siemensin Simatic HMI Basic-kosketusnäyttöpaneeleita (Siemens 2014a), jollainen on 

tarkoitus järjestelmään lisätä. Lisäksi uudemman mallin ohjelmointiin käytetään uutta 

Siemensin TIA Portal-ohjelmistoa, joka yhdistää logiikkaohjelmoinnin ja käyttöliitty-

mäsuunnittelun (Siemens 2014a). 

 

1200-sarja osoittautui kokonaisuutena juuri sopivaksi ratkaisuksi tähän kyseiseen työ-

hön. Logiikka ja siihen varmasti ja yksinkertaisesti liitettävä kosketusnäyttö, joiden 

kummankin ohjelmointiin soveltuu sama ohjelmisto, on yksinkertaisuuden lisäksi myös 

taloudellinen ratkaisu. Myös tällä hetkellä tuotannossa ja jatkuvan kehityksen alaisena 

oleva järjestelmä takaa tuen ja mahdollisten varaosien saannin pitkälle tulevaisuuteen. 
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7.1 Simatic S7-1200 

 

Simatic S7-1200-sarjan logiikat ovat kompakteja ja modulaarisia. CPU-yksikössä on 

integroituna muutamia tuloja ja lähtöjä, joiden määrä riippuu käytetystä mallista. Logii-

kan kapasiteettia voidaan laajentaa erillisillä signaalimoduuleilla (Signal module), kuten 

tulo-, lähtö- tai muilla erikoismoduuleilla, joita lisätään CPU-yksikön oikealle puolelle 

haluttu määrä. Lisämoduulien määrä on kuitenkin rajoitettu joko kahteen tai kahdek-

saan, riippuen käytetyn CPU:n mallista. CPU:n vasemmalle puolelle voidaan tarvittaes-

sa liittää maksimissaan kolme kommunikointimoduulia. Niitä ei tässä työssä tarvittu, 

koska CPU:sta löytyy yksi ethernet-portti, jonka kautta tapahtuu ohjelmointivaiheessa 

kommunikointi PC:lle sekä lopullisessa sovelluksessa HMI-paneelille. (Siemens 2010.) 

 

1200-sarjan erikoisuutena ovat CPU-yksikköön asennettavat signaalikortit (Signal 

board), joilla pystytään lisäämään hieman yksikön I/O-kapasiteettia kasvattamatta lain-

kaan sen kokoa. Signaalikortti on pieni levy, joka asennetaan CPU-yksikön päälle sille 

tarkoitettuun paikkaan. (Siemens 2010.) 

 

1200-sarjassa on saatavissa erimallisia CPU-yksikköjä (1211C, 1212C, 1214C, 1215C), 

joiden merkittävimpinä eroina ovat I/O-määrä sekä laajennettavuus. Lisäksi jokaisesta 

mallista löytyy vielä erilaisia versioita käyttöjännitteen sekä lähtöjen osalta. Valittavana 

on malli, joka toimii suoraan 230 V:n jännitteensyötöllä, tai malli, joka tarvitsee ulkoi-

sen 24 V jännitelähteen. Lähtöjen osalta valittavana on joko relelähtö, joka tarvitsee 

ulkoisen sähkönsyötön, tai suora 24 VDC lähtö. (Siemens 2010.) 

 

 

7.2 Valittu kokoonpano 

 

Lopulta päädyttiin valitsemaan CPU:ksi malli 1212C (CPU 1212C, DI 8x24VDC, DQ 

6xRLY, AI 2x10 Bit 0-10VDC, AC/DC/RLY) (kuva 4), joka toimii suoraan 230 V:n 

jännitteellä. CPU:ssa on oma 24 VDC:n lähtö, jolla voidaan syöttää logiikan 24 VDC:n 

tuloja, lähtöjä sekä vähävirtaisia oheislaitteita kuten HMI-näyttöä. Tämän lähdön mak-

simivirta on 300 mA. Yksikössä on integroituna kahdeksan digitaalista 24 VDC tuloa, 

kaksi analogista tuloa (0-10 V) sekä kuusi relelähtöä. Relelähdöt on jaettu kahteen ryh-

mään siten, että ensimmäisessä on neljä lähtöä ja toisessa kaksi. Kumpikin ryhmä vaatii 

ulkoisen jännitteensyötön. (Siemens 2012. 715-721.) 



20 

 

  

 
KUVA 4. CPU-yksikkö (Siemens 2014b) 

 

CPU:n I/O määrä ei kuitenkaan yksin riitä, vaan sen vierelle valittiin kuvan 5 SM 1223-

signaalimoduuli (SM 1223 DI 16x24VDC, DQ 16xRLY 30 V DC/250VAC 2 A), josta 

löytyi 16 kappaletta 24 VDC sisääntuloja sekä 16 kappaletta relelähtöjä. Tällä yhdistel-

mällä saadaan katettua ennalta määritetty tarvittava I/O määrä. 

 

 
KUVA 5. Signaalimoduuli (Siemens 2014b) 
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7.3 Operointipaneeli 

 

Järjestelmään lisättiin myös kosketusnäytöllinen operointipaneeli. Paneelin ei tarvinnut 

olla suuri, joten sopiva vaihtoehto oli Siemensin Simatic HMI KTP400 Basic (kuva 6).  

Tämä malli on tehty täysin yhteensopivaksi S7-1200-sarjan logiikoiden kanssa, ja ne 

liitetään toisiinsa Ethernet-kaapelilla. Kommunikointi tapahtuu Profinet-yhteydellä, 

joka on teollisuuden käyttötarpeisiin luotu Ethernet-standardi. Näyttö on neljän tuuman 

kokoinen, sisältää 256 väriä ja vaatii ulkoisen 24 VDC jännitteensyötön. 

 

 
KUVA 6. Operointipaneeli (Siemens 2014b) 
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8 TEKNISET PIIRUSTUKSET 

 

 

Suunnittelu aloitettiin tutustumalla laitteen toimintaan ja sen käyttöön sekä laatimalla 

nykyisestä prosessista vaiheittaisen toimintakuvauksen. Prosessi ei ole kovinkaan mo-

nimutkainen, joten se oli melko helppo oppia ja ymmärtää. Samalla tutkittiin laitteen 

teknistä rakennetta ja sen sisältämiä komponentteja. Suunnittelun kannalta on ensisijai-

sen tärkeä tietää, mitä prosessin komponentteja tullaan ohjaamaan, ja mitä mittaus- tai 

rajatietoja prosessista saadaan. Näistä tiedoista koottiin karkea I/O-luettelo, joka toimi 

toimintakuvauksen kanssa perustana lähes koko suunnitteluprojektille. 

 

Muutokset järjestelmässä koskevat ainoastaan sen ohjausvirtapiirejä sähkökotelon ja 

ohjauspaneelin sisäisissä kytkennöissä sekä niihin liittyviä komponentteja. Kaikki muu 

tulee pysymään ennallaan. Sähköjärjestelmään tehtävissä muutoksissa on pyritty nou-

dattamaan koneiden sähkölaitteistoa ja sen turvallisuutta käsittelevää SFS-EN 60204-

1 -standardia. 

 

Kun tuleva laitekokoonpano oli pääpiirteittäin tiedossa, oli vuorossa niiden sovittami-

nen nykyiseen järjestelmään. Kuten on jo mainittu, ei laitteesta ollut minkäänlaisia pii-

rustuksia, joten kaikki tuli aloittaa alusta puhtaalta pöydältä. Piirustusten piirrossa käy-

tettiin Kymdata Oy:n CADS Planner-sovellusta. Dokumentoinnista pyrittiin tekemään 

mahdollisimman kattavan niin, että se sisälsi seuraavat dokumenttityypit: 

 

• piirustusluettelo 

• osaluettelo 

• I/O-luettelo 

• kaapeliluettelo 

• riviliitinkaaviot 

• järjestelmän periaatekaavio 

• layout-piirustukset 

• piirikaaviot. 

 

Piirustusluettelo toimii ikään kuin dokumentoinnin sisällysluettelona. Muut dokumentit 

ja niihin liittyvät suunnittelun vaiheet on esitetty alla pääpiirteittäin suunnitteluprosessin 

etenemisjärjestyksessä. 
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8.1 I/O-luettelo 

 

Jo aiemmin mainittu I/O-luettelon laatiminen oli ensimmäisiä vaiheita suunnittelupro-

jektissa, ja se oli myös tärkeässä osassa logiikan valintaprosessia. Kun logiikka ja lait-

teen I/O oli tiedossa, luotiin näistä lista, jossa on esitetty logiikan kortin tunnus ja liitin, 

sitä vastaava ohjelmallinen tunnus, laitepositio, laitteen tyyppi ja sen toiminnan kuvaus. 

Tämä I/O-luettelo on esitetty liitteessä 2. Luettelo toimi apuna myös muita dokumentte-

ja ja logiikkaohjelmaa laadittaessa, koska siitä nähdään suoraan, mihin logiikan liitti-

meen kukin laitteen komponentti tulee kytkeä, ja mikä on sen tunnus ohjelmassa.   

 

 

8.2 Järjestelmän periaatekaavio ja kaapeliluettelo 

 

Järjestelmän periaatekaaviossa on yhdellä sivulla esitetty kaikki laitteen komponentit ja 

niiden sijainnit sekä näiden väliset kaapeloinnit. Eri sijainneille annettiin yksilölliset 

positiotunnukset, jotka helpottavat etenkin piirikaavioissa komponenttien sijainnin 

hahmottamista. Periaatekaavio on esitetty liitteessä 3. 

 

Periaatekaavioon etsittyjen tietojen perusteella määritettiin lista laitteen jokaisesta kaa-

pelista. Kaapelit olivat merkkaamattomia, joten jokaiselle kaapelille annettiin oma kaa-

pelinumeron. Luettelossa on myös kerrottu kaapelin rakenteelliset tiedot sekä kulkureit-

ti. Ainoa uusi kaapeli järjestelmässä on sähkökotelon ja ohjauspaneelin välille vedettävä 

ethernet-kaapeli, joka yhdistää logiikan ja operointipäätteen. Kaapeliluettelo on esitetty 

liitteessä 4.  

 

 

8.3 Riviliitinkaaviot 

 

Seuraava askel suunnittelussa oli selvittää runkokaapeleiden ja laitteiden kytkennät kes-

kusten riviliittimille. Jokaisesta järjestelmän riviliitinrimasta luotiin riviliitinkaavio. 

Näissä esitetään, mikä kaapelin johdin tai laitteen liitin kuhunkin riviliittimeen on kyt-

ketty. Ensimmäisenä oli helpoin selvittää ne kohdat, jotka pysyivät muuttumattomina, 

eli käytännössä kaikki sähkökoteloiden ulkoiset kytkennät. Näiden avulla piirikaavioi-

den riviliitinpisteiden merkitseminen oli helppoa. Riviliitinkaaviot on esitetty liittees-

sä 5. 
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8.4 Piirikaaviot 

 

Piirikaavioiden piirtäminen aloitettiin hahmottelemalla niitä ja miettimällä parasta aset-

telutapaa, joita sittemmin muokattiin lopulliseen versioon. Riviliittimet ja niille tulevat 

kaapelit pysyivät sellaisenaan, kun muutoksia tehtiin ainoastaan keskusten sisäisissä 

kytkennöissä. Ensimmäiseksi piirrettiin laitteen ne osiot, joiden kytkentöihin ei tullut 

muutoksia. Näitä olivat päävirtapiirien jännitteenjako, moottorinohjauspiirit sekä läm-

mityspiirit (Liite 6 sivut 1-3).  

 

Uusien kytkentöjen suunnittelun aloitettiin jännitteenjaosta. Kaikkiaan ohjausjännitteet 

tullaan jakamaan kolmeen eri ryhmään, 230 VAC, 24 VDC ja jatkuva 24 VDC. Jännit-

teenjako tapahtuu kuvan 7 mukaisesti niin, että järjestelmään lisätään kaksi uutta rivilii-

tinrimaa, joille molemmille tulee erilliset jännitteensyötöt. Ohjaukseen tarkoitettujen 

liitinten (X10:1-2 ja X20:4-8) jännitteensyöttöä ohjataan siihen tarkoitetulla releellä 

K10. 24 VDC:n riviliitinrimassa (X20) on myös liittimiä, joista saa suoran jännitteen 

(jatkuva 24 VDC), vaikka ohjausjännitettä ei olisikaan kytketty päälle. Näihin liittimiin 

on kytketty elementit, joiden tulee toimia kaikissa tilanteissa, kuten operointipaneeli, 

turvapiiri ja merkkilamppuja ohjaava logiikan lähtöryhmä. Järjestelmän jännitteenjako 

on esitetty kokonaisuudessaan liitteen 6 sivulla 4. 

 

   
KUVA 7. Järjestelmän ohjausjännitteenjaon periaate 

 

Ohjausjännitteen pääkytkimenä toimii laitteen ohjauspaneelissa oleva 3-asentoinen kier-

tokytkin, jolla valitaan myös käytettävä ohjelma (viilu tai massiivipuu). Kun toinen 

näistä ohjelmista on valittuna, on ohjausjännite päällä. Ehtona on myös se, että turvapii-

ri on kunnossa, ja sen rele K100 on vetäneenä. Toisin sanoen hätä-seis-painiketta pai-
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nettaessa ohjausjännitteet katkeavat kaikilta prosessin kulkuun vaikuttavilta laitteilta. 

Turvapiiri ja ohjausjännitteen kytkentä on esitetty liitteen 6 sivulla 5. 

 

Nykyinen releillä toteutettujen ohjauspiirien kytkentä on erittäin monimutkainen, joka 

saadaan logiikan ansiosta muutettua hyvin yksinkertaiseksi. Painonapeille ja prosessin 

tilaa ilmaiseville kytkimille pitää vain antaa sähkönsyöttö, ja kytkeä paluujohdin kyseis-

tä tietoa vastaavaan logiikan tuloon. Kun I/O-luettelo ja riviliitinkaaviot olivat kunnos-

sa, saatiin niistä suoraan tiedot siitä, mihin riviliittimeen ulkoiset komponentit tulivat, ja 

mihin logiikan tuloon tai lähtöön ne kuului kytkeä. Logiikan tulot ja niihin kytketyt 

komponentit on esitetty liitteen 6 sivuilla 7-9. 

 

Järjestelmän toimi pääsääntöisesti 24 VDC:n ohjausjännitteellä, mutta kaikki vanhat 

ohjauslaitteet, kuten kolmivaiheiset ohjauskontaktorit ja magneettiventtiilit vaativat 

230 V:n ohjausjännitteen. Näiden kahden jännitetyypin rajapintaan lisätään välireleet 

kuvan 8 mukaisesti. Näitä releitä ohjataan logiikan lähdöiltä saatavalla 24 VDC:n jän-

nitteellä, ja niiden koskettimien kautta syötetään 230 V:n jännite ohjauslaitteille. Logii-

kan lähdöt ja niihin kytketyt ohjauskomponentit on esitetty liitteen 6 sivuilla 10-12. 

 

 
KUVA 8. Välireleen käyttö 230 V kontaktorien ohjauksessa 

 

Vanhat 230 V:n merkkilamput vaihdetaan uusiin 24 VDC:n LED-merkkilamppuihin, 

joten niitä voidaan ohjata suoraan logiikan lähdöistä. LED-lamput, välireleet ja 

24 VDC:n ohjausjännitteelle lisättävä automaattisulake ovat logiikan ja sen oheislaittei-

den lisäksi ainoat uudet sähköiset komponentit, jotka järjestelmään tulee hankkia. 
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8.5 Osaluettelo 

 

Osaluettelossa on listattu kaikki järjestelmän sähköiset laitteet ja komponentit positio-

tunnuksittain. Se sisältää tiedot osan valmistajasta, tyypistä ja tarkemmista yksilöidyistä 

tiedoista niiltä osin, mitä vanhoista komponenteista oli saatavissa. Uudet modernisoin-

nin yhteydessä hankittavat osat on myös listattu tilaustietoineen, ja ne on merkitty ”X”-

kirjaimella ”Uusi osa”-sarakkeeseen. Logiikkaa ja sen oheislaitteita lukuun ottamatta, 

kaikki muut uudet komponentit on valittu jonkun tunnetun valmistajan valikoimista. 

Esitetyt komponentti valinnat ovat suuntaa antavat, ja nämä voidaan korvata jonkun 

muun valmistajan vastaavilla komponenteilla. Luettelon loppuun on lisätty myös jännit-

teenjakoon liittyvien uusien riviliitinten tilaustiedot. Osaluettelo on esitetty liitteessä 7. 

 

 

8.6 Layout-piirustukset 

 

Layout-piirustuksissa on esitetty sähkökotelon sisäinen laiteasettelu modernisoinnin 

jälkeen. Tämä oli suunnittelun viimeisiä vaiheita, jolloin kaikki järjestelmään tulevat 

komponentit tiedettiin. Layout-piirustukset on tehty tarkasti mittakaavaan, joka perustuu 

konkreettisiin mittauksiin keskuksen koon, vanhojen komponenttien ja niiden sijoittelun 

osalta. Uusien komponenttien rakenteelliset mitat löytyvät yleensä niiden käyttöoppaista 

ja valmistajan internetsivustoilla julkaisemista teknisistä tiedoista. Joidenkin valmistaji-

en internetsivustoilta löytyi komponenteista valmiita CAD-kuvia, joita on hyödynnetty 

layout-kuvien piirrossa. Mikäli CAD-kuvia ei joidenkin komponenttien osalta löytynyt, 

ne on pyritty piirtämään layout-piirustuksiin mahdollisimman todenmukaisina. Sijoitte-

lussa on pyritty ottamaan huomioon se, että 24 V:n ja 230 V:n johtimet kulkisivat mah-

dollisuuksien mukaan eri reittejä. Myös ohjauspaneelista on piirretty layout, jossa on 

esitetty uuden operointipaneelin sijoittelu. Layout piirustukset on esitetty liitteessä 8. 
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9 OHJELMOINTI 

 

 

Järjestelmään tulee kaksi uutta ohjelmoitavaa komponenttia, jotka ovat logiikka ja 

operointipaneeli. Ohjelmointiin käytettiin Siemensin TIA Portal -ohjelmointiohjelmis-

toa (Totally Integrated Automation, V12 SP1), joka yhdistää logiikkaohjelmointiin 

tarkoitetun Simatic Step7 -ohjelmiston, ja käyttöliittymäsuunnitteluun tarkoitetun 

Simatic WinCC -ohjelmiston. Myös taajuusmuuttajien konfigurointisovellus Sinamics 

StartDriven kuuluu nykyään tähän ohjelmistoalustaan (Siemens 2014a). TIA Portalin 

käyttö perustuu projektin luontiin, joka sisältää kaikkien tuotantoprosessiin kuuluvien 

logiikoiden, operointipäätteiden ja taajuusmuuttajien konfiguroinnin, sekä näiden 

välisen kommunikoinnin määrittelyn. Tällä yhdellä ohjelmistolla pystytään 

suunnittelemaan tehokkaasti laajojakin tuotantoprosesseja. 

 

TIA Portalin käyttöliittymä on erittäin selkeä ja sen käytössä pääsi helposti alkuun. 

Ohjelma koostui portal-näkymästä (kuva 9) ja projektinäkymistä. Portal-näkymä toimi 

yleiskatsauksena luotuun projektiin sekä portaalina edellä mainittuihin ohjelmointi-

ohjelmistoihin. Ohjelmointiohjelmistot avautuivat samaan ikkunaan niinkutsuttuun 

projektinäkymään (kuvat 11 ja 21). 

 

 
KUVA 9. TIA Portalin portal-näkymä 
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Ennen ohjelmoinnin aloitusta, pitää luoda projekti, lisätä siihen kuuluvat laitteet ja 

määrittää niiden yhteydet. Sekä logiikka, että operointipaneeli käyttää kommunikointiin 

Ethernet-yhteyttä, joten molemmilla on oma IP-osoite. Ohjelmointivaiheessa 

kommunikointi tapahtui laitteen ja PC:n välillä, mikä logiikan osalta tarkoittaa ohjelman 

siirtoa, sekä sen reaaliaikaista tarkastelua ja operointipaneelin osalta vain ohjelman 

siirtoa. Valmiissa sovelluksessa logiikka ja operointipaneeli kommunikoivat keskenään 

samoja liittimiä käyttäen ethernet-standardiin perustuvalla Profinet-yhteydellä. 

 

Ohjelmointivaiheessa käyttöön oli saatu opinnäytetyön alkuvaiheessa valittu logiikka 

sekä operointipääte (kuva 10). Konkreettinen laitteisto antoi mahdollisuuden kokeilla 

luotua ohjelmaa käytännössä, tosin rajoittavien tekijöiden puitteissa. Käytössä oli vain 

CPU-yksikkö ja sen sisältämä I/O, joten suuri osa tuloista ja lähdöistä puuttui. Puuttuvia 

tuloja pysyttiin simuloimaan tietokoneella, mutta tällöin kommunikointi 

operointipaneeliin ei ollut mahdollista, koska logiikan ainoa kommunikointiportti oli 

yhdistettynä tietokoneeseen.  

 

 
KUVA 10. Käytössä oleva logiikkalaitteisto 

 

 

9.1 Logiikan ohjelmointi 

 

Kaikki logiikkaan liittyvä konfigurointi ja ohjelmointi tapahtui TIA Portalin projek-

tinäkymässä (kuva 11). Projektinäkymän vasemman reunan projektipuun (project tree) 

”PLC_1”-kansiosta pääsi käsiksi kaikkiin logiikkaohjelmointiin tarvittaviin toimintoi-

hin, eli käytännössä Step7-ohjelmiston työkaluihin. Ensimmäisenä siirryttiin laitteen 

konfigurointiin (device configuration), jossa määritettiin valitulle logiikalle projektin 
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vaatimat muut moduulit. Tässä tapauksessa lisämoduuleita lisättiin vain yksi CPU-

yksikön oikealle puolelle kuvan 12 mukaisesti. Kuvassa 12 näkyy myös virtuaalinen 

kehikko, josta käy ilmi CPU:hun liitettävien lisämoduulien maksimimäärät. Kehikkoon 

lisättyjä laitteita tai niiden yksityiskohtia, kuten CPU:n ethernet-porttia napsauttamalla 

päästään määrittämään niiden yksityiskohtaisempia asetuksia. Laitteita napsauttamalla 

päästiin määrittämään myös niiden tuloille ja lähdöille kuvaavat nimet (I/O-tags), mikä 

tapahtui suoraan aiemmin luodun I/O-listan pohjalta. Määritetyt nimet ilmestyivät myös 

niitä vastaavien liitinten kohdille kuvan 12 mukaisesti. 

 

 
KUVA 11. TIA Portalin projektinäkymä logiikan ohjelmointiin 

 

 
KUVA 12. Virtuaalinen kehikko ja ohjelmaan määritetty logiikkalaitteisto 
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9.1.1 Logiikkaohjelman rakenne 

 

Logiikkaohjelma voi sisältää neljänlaisia lohkotyyppejä (kuva 13). Organisaatioyksiköt 

(OB, Organization block) ovat ohjelman päälohkoja, joiden ympärille muu ohjelmalli-

suus rakentuu. Ohjelmoinnin kannalta kaksi tärkeintä OB-lohkoa ovat pääohjelman si-

sältävä OB1-lohko (Main) ja ainoastaan logiikan käynnistyksen yhteydessä suoritettava 

OB100-lohko (Startup). OB100-lohko voi sisältää esimerkiksi järjestelmän tilan tarkas-

tamiseen tai muuttujien alkuarvotukseen liittyvää ohjelmakoodia. Pienemmät ohjelma-

kokonaisuudet voidaan tehdä joko ”Toimintoihin” (FC, Function) tai ”Toimintayksiköi-

hin” (FB, Function block). Nämä kaksi eroavat toisistaan siinä, että FB-lohko sisältää 

”Tiedostoyksikön” (DB, Data block), johon voidaan tallentaa FB-lohkon käsittelemää 

tietoa, kun taas FC-lohkossa tätä ominaisuutta ei ole. DB-lohkoihin tallennetaan kaikki 

ohjelmassa käsiteltävä tieto. Jos ohjelmaan lisätään esimerkiksi ajastin tai laskuri, luo-

daan sille automaattisesti myös DB-lohko, johon sen sisältämä tieto voidaan tallentaa 

liitinkohtaisesti. Globaaliin DB-lohkoon käyttäjä voi määrittää, mitä tietoa halutaan 

tallentaa. DB-lohkon sisältämä tieto voidaan haluttaessa säilyttää myös silloin, kun lo-

giikan on sammutettuna. 

 

 
KUVA 13. Logiikkaohjelman sisältämät lohkotyypit 

 

Projektinäkymässä projektipuun ”Program blocks” -kohdassa esitetään kaikki tehdyssä 

logiikkaohjelmassa esiintyvät ohjelmalohkot (kuva 11). Alussa listalla on vain valmiiksi 

määritetty Organisaatiolohko OB1, johon tehtiin pääohjelma sisältäen perusohjelman 

ohjauskomennot ja muiden suoritettavien lohkojen kutsut. Koska luotava logiikkaoh-

jelma perustui lähtöjen ohjaukseen suoraan tulojen perusteella, käytettiin pienempien 

ohjelmakokonaisuuksien tekoon FC-lohkoja. FC-lohkoja ja niiden sisältämiä ohjelmia 

kutsutaan OB1-lohkosta, ja ne suoritetaan vain, mikäli niitä edeltävät ehdot täyttyvät. 

Näin muodostettua logiikkaohjelmaa kutsutaan modulaariseksi ohjelmaksi. Kuviossa 1 

on esitetty valmiin logiikkaohjelman perusrakenne. 
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KUVIO 1. Liimalevypuristimen logiikkahjelman perusrakenne 

 

Yhden ohjelmoitavan lohkon, kuten OB-, FC- tai FB-lohkon rakenne koostuu useasta 

virtapiiristä (Network) ja yksi virtapiiri sisältää vain pienen määrän ohjelmakoodia, jon-

ka ansiosta ohjelman rakenne pysyy selkeänä. Kuvassa 11 näkyy yksi avattu virtapiiri 

(Network 8), joka sisältää prosessin ohjelman valinnan. Jokaiselle virtapiirille voidaan 

antaa myös kuvaava nimi, ja ne sisältävät kommentointikentän, johon voidaan kirjoittaa 

selkeyttävä kuvaus. 

 

 

9.1.2 Logiikkaohjelman sisältö 

 

Ohjelma on laadittu tikapuukaaviota, eli ”Ladder Diagram” -ohjelmointikieltä (LAD) 

käyttäen, josta esimerkki kuvassa 14. Ohjelmointikieli koostuu kolmesta perusosasta, 

joita ovat binääriset kytkimet (avautuvat ja sulkeutuvat), binääriset lähdöt sekä toimi-

lohkot. Toimilohkot ovat logiikkaohjelman elementtejä, joilla on mahdollista toteuttaa 

lukuisia erilaisia toimintoja, kuten kuvassa 14 esitetty Set/Reset-lohko, erilaiset ajasti-

met, laskurit, matemaattiset laskutoimitukset, vertailut, muunnokset sekä monia muita 

erikoistoimintoja. 

OB100
Käynnistyslohko

OB1
Organisaatiolohko

FC
Automaatti
Massiivipuu

FC
Automaatti

Viilu

FC
Käsiajo

Massiivipuu

FC
Käsiajo

Viilu

FC
Alustus

FC
Muut

FC
Lähtöjen 
ohjaukset
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KUVA 14. Esimerkki tikapuukaaviosta (Ladder Diagram, LAD) 

 

Liimalevypuristimen logiikkaohjelma koostuu useista binäärisistä tuloista (I), lähdöistä 

(Q) sekä muistipaikoista (M). Näiden lisäksi ohjelmasta löytyy ajastin, laskuri, mate-

maattisia laskutoimituksia sekä siirto- ja muunnostoimilohkoja. Ohjelmassa on käytetty 

myös globaalia DB-yksikköä käyttäjän määrittämän tiedon tallennukseen. 

 

 

9.1.3 Puristusajan käsittely 

 

Ajastinta käytetään puristusajan keston määrittämiseen. Haluttu puristusaika asetetaan 

operointipäätteellä minuutteina ja tallennetaan ”Puristusaika Muisti” nimiseen globaa-

liin DB-yksikköön, jolloin viimeksi aseteltu puristusaika on käytössä myös laitteen 

sammuttamisen jälkeen. Arvon tallennus vaati kuitenkin tämän ominaisuuden käyttöön-

oton kyseisen DB-yksikön määrityksistä, jossa kohta ”Retain” (säilytä) tuli merkitä 

käyttöön (kuva 15).  

 

 
KUVA 15. Globaaliin DB-yksikköön ”Puristusaika Muisti” luotu muuttuja ”Puristusai-
ka” ja sen määritykset 

 

Koska ajastin vaatii luvun millisekunteina, kerrotaan DB-yksikköön tallennettu minuut-

timäärä logiikassa luvulla 60 000. Kertolasku suoritetaan siihen tarkoitetulla toimiloh-

kolla (Multiply, MUL), ja saatu tulos siirretään muistipaikkaan ”MD112” (kuva 16).  
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KUVA 16. Puristusajan muunnos millisekunneiksi kertolasku-toimilohkolla 

 

Muistipaikkaan ”MD112” tallennettua aikaa käytetään vetohidasteisen (TON, Time On 

Delay) ajastimen asetusaikana kytkemällä se liittimeen ”PT” (Kuva 17). Kun ajastimen 

”IN”-liittimeen tulee signaali, ajastin käynnistyy ja asetetun ajan jälkeen lähtö ”Q” akti-

voituu. Ajastimen ”ET”-liittimestä saadaan kulunut aika, joka tallennetaan muistipaik-

kaan ”MD118”. 

 

 
KUVA 17. Vetohidasteinen ajastin 

 

Operointipäätteellä halutaan näyttää minuutteina, kauanko puristus vielä kestää, johon 

käytetään kuvan 17 ajastimesta saatavaa tietoa kuluneesta ajasta. Muistipaikassa 

”MD118” sijaitsevan ajan tietotyyppi on ”aika” (Data type = Time), joten se muunne-

taan kuvan 18 muunnos-toimilohkolla (T_CONV) kokonaisluvuksi (DINT, Double In-

teger). Muunnoksen jälkeen aika esitetään millisekunteina ja tallennetaan muistipaik-

kaan ”MD124”. Millisekunteina esitetty aika muutetaan minuuteiksi jakamalla se luvul-

la 60 000 kuvan 18 jako-toimilohkolla (DIV, Divide) ja tallennetaan muistipaikkaan 

”MD142”. Koska operointipäätteellä haluttiin näyttää jäljellä oleva aika, tuli kulunut 
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aika vähentää vielä DB-yksikköön tallennetusta kokonaispuristusajasta kuvan 18 vä-

hennys-toimilohkolla (SUB, Subtract). Tuloksena saatu jäljellä oleva aika tallennetaan 

muistipaikkaan ”MD148”. 

 

 
KUVA 18. Puristusajan käsittely 

 

 

9.1.4 Automaattiajon toiminta 

 

Laitteen automaattinen toiminta on tehty sekvenssityyppiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että 

ohjelma on jaettu vaiheisiin, jotka suoritetaan määrätyssä järjestyksessä. Yksi vaihe 

sisältää vain vähän toiminnallisuutta, mikä helpottaa ohjelman tekoa ja mahdollista 

myöhemmin tehtäviä ohjelmamuutoksia. Kuvassa 19 on esitetty automaattiajon kaksi 

ensimmäistä vaihetta, joista selviää vaiheistuksen periaate. Vaiheistus on tehty lisäämäl-

lä jokaisen virtapiirin alkuun apumuuttuja, joka mahdollistaa kyseisen vaiheen suorit-

tamisen (Esim. Vaihe 0 ja Vaihe 1). Kaikki vaiheiden apumuuttujat sijaitsevat logiikan 
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muistitavussa MB10 (Byte), joten automaatin voi nollata asettamalla kyseiseen tavuun 

arvon nolla. Kuvan 19 virtapiirissä 2 oletetaan, että ”Vaihe 0” on aktivoitu, joten ohjel-

ma odottaa ”START”-käskyä. Kun ”START”-painiketta painetaan, asetetaan ”Vaihe 1” 

aktiiviseksi (Set) ja aktiivisena ollut ”Vaihe 0” nollataan (Reset). Näin tapahtuu siirty-

minen ”Vaiheeseen 1” (Virtapiiriin 3). 

 

Kun ”Vaihe 1” aktivoituu, aloitetaan työntimen ohjaus sisään. Ohjaukseen ei käytetä 

suoraan siihen tarkoitettua logiikan lähtöä, vaan apumuuttujaa, jolla logiikan lähtöä oh-

jataan ”Lähtöjen ohjaus” FC-lohkossa (katso kappale 8.1.5 Lähtöjen ohjaus). Työnti-

men saavuttaessa sisärajan, lähdön ohjaus katkaistaan ja samalla käynnissä oleva ”vaihe 

1” nollataan ja seuraava vaihe asetetaan aktiiviseksi. Samaa kaavaa noudattaen käydään 

läpi koko ohjelma, jonka viimeisen vaiheen jälkeen se jää odottamaan uutta käynnistys-

käskyä. 

 

 
KUVA 19. Automaattiajon vaiheistuksen toimintaesimerkki 

 

 

9.1.5 Lähtöjen ohjaus 

 

Logiikan kaikkien lähtöjen ohjaus tapahtuu keskitetysti ”Lähtöjen ohjaukset” FC-

yksiköstä. Jokainen lähtö on omassa virtapiirissään, joka sisältää ohjauskäskyjä ja ehto-
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ja. Esimerkiksi kuvan 20 virtapiirissä on esitetty puristuspöydän nosto. Ensimmäisenä 

virtapiirissä on logiikan tuloon ”I0.6” liitetty painonappi, jolla pöytää voidaan nostaa, 

mikäli ”Huoltoajo” on kytketty päälle. Tämän lisäksi noston ehtoina on, että pöytä ei ole 

jo maksimipaineessaan (I2.0) ja työnnin ei ole sisärajalla (I2.4).  

 

 
KUVA 20. Logiikan lähdön ohjaus yhden lähdön osalta 

 

Kun lähtöjä halutaan ohjata tietyssä ohjelman vaiheessa, tulee niitä ohjata jokaisessa 

kohdassa yksilöllisellä apumuuttujalla. Mikäli samassa ohjelmassa ohjataan kahta sa-

maa logiikan lähtöä tai apumuuttujaa, on niistä voimassa ainoastaan ohjelmakierrossa 

viimeisenä oleva, mikä saattaa johtaa virheelliseen toimintaan. Logiikan lähtöä vastaa-

vien apumuuttujien muistipaikkojen osoitteet on määritetty taulukon 1 mukaisesti. Kun 

lähtöä ”Q4.0” ohjataan ohjelmassa useammasta kohdasta, asetetaan ensimmäisen lähdön 

kohdalle muistipaikka ”M40.0” ja toisen kohdalle ”M40.1”. Näillä apumuuttujilla ohja-

taan varsinaista logiikan lähtöä ”lähtöjen ohjaukset” -yksikössä, kuten kuvassa 20 on 

esitetty. 

 
TAULUKKO 1. Lähtöjä vastaavien apumuuttujien muistiosoitteiden määräytyminen 

 
 

1 2 3 …
Q4.0 M40.0 M40.1 M40.2 …
Q4.1 M41.0 M41.1 M41.2 …

… … … … …

Q5.7 M57.0 M57.1 M57.2 …

Logiikan lähtö
Apumuuttuja



37 

 

9.2 Operointipaneeli 

 

Myös operointipaneelin ohjelmointi tapahtui samassa projektinäkymässä kuin logiikka-

ohjelmointikin (kuva 21). Sille on oma kansio (HMI_1) projektinäkymän vasemman 

reunan projektipuussa. Kansiossa sijaitsee kaikki operointipaneeliin liittyvä konfigu-

rointi, eli käytännössä WinCC-ohjelmiston työkalut. Kun jokin ohjelmoitavista näytöis-

tä on avattuna, kuten kuvan 21 päänäyttö, vedettiin siihen halutut elementit projek-

tinäkymän oikean laidan työkalupalkista (Toolbox). 

 

 
KUVA 21. TIA Portalin projektinäkymä operointipäätteen ohjelmointiin 

 

Kaikki operointipäätteen dynaamiset elementit on linkitetty logiikan muistipaikkoihin. 

Muistipaikkojen linkittäminen tapahtuu projektipuusta löytyvässä ”HMI 

tags” -työkalussa. ”HMI tags” -listalle tulee siis ainoastaan ne logiikan muistipaikat, 

joita käytetään operointipaneelin toiminnoissa. 

 

 

9.2.1 Päänäyttö 

 

Operointipaneelista pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen. 

Kuvan 22 päänäytössä, joka ilmestyy käynnistyksen yhteydessä, esitetään kaikki oleel-

linen tieto. Ainoa määritettävä muuttuja on puristusajan pituus, jonka lisäksi samassa 

näytössä näytetään jäljellä oleva puristusaika minuutteina. Näytössä osoitetaan myös 
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tieto järjestelmän tilasta, kuten käytettävästä ohjaustavasta (Käsiajo/Automaatti) sekä 

siitä, kumpi ohjelma on valittuna (Viilu/Massiivipuu). Myös lämpölevyjen asetettu tila 

ilmaistaan joko punaisella tai valkoisella indikaattorilla. Variaatiot eri tiloista on esitetty 

kuvassa 23. 

 

 
KUVA 22. Operointipaneelin päänäyttö 

 

 
KUVA 23. Päänäytön eri tilavariaatioita 
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9.2.2 Puristusajan asetus 

 

Puristusaika tulee asettaa ennen puristusprosessin käynnistämistä painamalla operointi-

paneelin päänäytössä (kuva 22) ”Muuta aika” -painiketta. Painikkeen painalluksen jäl-

keen näyttöön tulee kuvan 24 mukainen ajanvalintanäyttö, jossa on esiasetetut painik-

keet kuudelle yleisimmälle puristusajalle ja yksi ohjelmoitava painike (alimmainen pai-

nike). Ohjelmoitavaan painikkeeseen voidaan tallentaa mikä tahansa haluttu aika pai-

namalla sen sivuilla olevia lisäys- tai vähennys-näppäimiä. Painikkeen toiminta on to-

teutettu pienellä logiikkaohjelmalla, joka on esitetty kuvassa 25. Ohjelmassa on käytetty 

laskuria (CTUD), jonka sen hetkinen arvo ilmaisee ohjelmoitavan puristusaikapainik-

keen aikaa minuutteina. Aseteltu arvo tallennetaan laskurin DB-yksikköön, jossa se py-

syy myös logiikan ollessa sammutettuna. Kun haluttu ohjelmoitava puristusaika on nä-

kyvissä painikkeen kohdalla, painetaan sitä, jolloin arvo tallennetaan globaaliin DB-

yksikköön ”Puristusaika Muisti” (katso kappale 8.1.3 Puristusajan käsittely) ja samalla 

siirrytään takaisin operointipaneelin päänäyttöön. 

 

 
KUVA 24. Puristusajan valinta -näyttö 

 

 
KUVA 25. Ohjelmoitavan puristusajan painikkeen logiikkaohjelma 



40 

 

9.2.3 Tauko- ja häiriönäytöt 

 

Kun laitteen toiminta keskeytetään joko ”Tauko”-toiminnolla, hätä-seis-pysäytyksellä 

tai vian seurauksena, siitä tulee ilmoitus operointipaneeliin. Paneeliin ilmestyvässä il-

moituksessa on myös ohjeistus käytön jatkamiseen. Pysäytyksen seurauksena ilmestyvät 

näytöt on esitetty kuvassa 26. 

 
KUVA 26. Häiriö- tai tauko-tilanteissa operointipaneelissa esitettävät näytöt 

 

Jokaisella operointipaneelin näytöistä on yksilöllinen näyttönumero, esimerkiksi häi-

riönäytön numero on ”5” ja taukonäytön numero on ”6”. Logiikkaan on luotu pieni oh-

jelma (kuva 27), jossa häiriön sattuessa ”Näytön numero” -muistisanaan (MW300) kir-

joitetaan kokonaisluku ”5”, joka vastaa häiriönäytön numeroa. Samantapainen ohjelma 

on myös taukotilalla, jolloin muistisanaan MW300 kirjoitetaan taukonäytön numero 

”6”. Muistisanan MW300 avulla tehdään operointipaneelin automaattinen näytönvaihto 

näissä kyseisissä tilanteissa. 

 

 
KUVA 27. Häiriö-tilanteessa MW300 muistisanaan kirjoitetaan häiriönäytön numero 

 

Logiikan ”Näytön numero” -muistisana (MW300) lisätään operointipaneelin ”HMI 

tags” -listalle (kuva 28). Kyseiselle tagille määritettiin kuvan 28 mukaan toiminto 



41 

 

(Events), jossa sen sisältämän arvon muuttuessa (Value change) aktivoidaan näyttö, 

jonka numero on tallennettuna tähän kyseiseen ”Näytön numero” -muistisanaan (Acti-

vateScreenByNumber). Saman tagin ominaisuuksista (Properties) muutettiin myös tie-

donkeruu asetus (Acquisition mode) arvoon ”Cyclic continous”, joka mahdollisti tagin 

suorituksen silloinkin, kun se ei ollut esillä operointipaneelin aktiivisessa näytössä.  

 

 
KUVA 28. ”Näytön numero” -tagiin aseteltu toiminnallisuus 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi perusteellinen suunnitelma liimalevypuristimen sähköi-

sestä modernisoinnista. Kattavan dokumentoinnin pohjalta käytännön asennus on help-

po toteuttaa sekä asennusten että asennustarvikkeiden hankinnan osalta myöhemmässä 

vaiheessa. Logiikkaohjelman toimintaan on kuitenkin syytä suhtautua varauksella, sillä 

sitä ei käytössä olleilla laitteilla pystytty täydellisesti simuloimaan. 

 

Työ koostui kahdesta suuremmasta kokonaisuudesta, joista aiempaa kokemusta ei juuri 

ollut. Nämä aihealueet olivat piirikaavioiden piirto ja logiikan ohjelmointi. Vaikka pii-

rikaavioita osaa lukea, on haastavaa lähteä luomaan uutta kokonaisuutta tyhjästä täysin 

ilman mallia toteutustavasta. Lopulliset piirikaaviot syntyivät erinäisten vaiheiden ja 

kokeiluiden kautta lopputuloksen ollessa selkeä ja yksiselitteinen. Samanlainen tilanne 

koski myös logiikan ohjelmointia, jonka alussa aikaa kului mietittäessä sitä, mistä oh-

jelmaa lähdettäisiin rakentamaan. Ohjelmoinnin edetessä huomattiin, että joitain sen 

vaiheita olisi voitu tehdä toisessa järjestyksessä. Ohjelmasta tuli lopulta selkeä ja toimi-

va niiltä osin, jotka pystyttiin ohjelmointiolosuhteissa simuloimaan. 

 

Liimalevypuristimen tekniikkaa on mahdollista päivittää vieläkin pidemmälle, esimer-

kiksi paineen- ja lämpötilanmittausten suhteen. Painerajat on toteutettu viidellä mekaa-

nisella painekytkimellä, jotka olisi mahdollista korvata kolmella logiikkaan liitettävällä 

paineanturilla. Tällaisessa tapauksessa yhdeltä anturilta saatava painetieto kattaisi tarvit-

tavat esi- ja maksimipuristuspaineet, joihin tällä hetkellä tarvitaan kaksi painekytkintä. 

Puristuspaineiden raja-arvot aseteltaisiin logiikkaohjelmassa ja painerajojen säätö olisi 

mahdollista suorittaa operointipaneelissa. Myös puristuspöydän lämmitys olisi mahdol-

lista toteuttaa logiikkapohjaisesti ilman erillistä termostaattia. Tässä tapauksessa lämpö-

tilatieto tuotaisiin analogisesti suoraan logiikalle, jossa sille määritetään halutut raja-

arvot. Myös tässä tapauksessa raja-arvot pystyttäisiin määrittämään operointipaneelissa. 

Näitä muutoksia ei tämän työn yhteydessä tehdä, mutta logiikassa on laajennuskapasi-

teettia, joka mahdollistaa edellä mainittujen muutosten toteutuksen. 
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LIITTEET 

Liite 1. Toimintakuvaus 

      1 (5) 

Toimintakuvaus 
• Pääkatkaisija S1 antaa sähkön logiikalle sekä muihin päävirtapiireihin. 
• Kun paneelin kytkin S4 (Viilu/Massiivipuu) on asennossa ”0”, laitteella ei ole 

ohjausjännitteitä. Ohjausjännitteet saa päälle kääntämällä kytkimen joko Viilu- 
tai Massiivipuu-asentoon.  Vaikka ohjausjännite ei olisi päällä, saa ohjauspanee-
lin merkkilamput ja operointipaneeli käyttöjännitteen. 

• Myös turvapiirin on oltava kunnossa (K100). 

 

Merkkilamput 

• H1 (Verkko) 
o Vilkkuu, kun pääkytkin S1 on päällä. (Silloin, kun logiikassa on virta.) 
o Palaa, kun ohjausjännite on päällä. 

• H2 (Ala-arvo pöytä) palaa, kun pöytä on alarajalla S24. 
• H3 (Sivupuristus auki) 

o Palaa, kun sivupuristus on täysin auki (Painekytkin S18). 
o Vilkkuu, kun sivupuristus ei ole täysin auki. 

• H4 (Sivupuristus kiinni) palaa, kun sivupuristus on asetellussa maksimipainees-
sa (Painekytkin S20) 

• H5 (Häiriö) vilkkuu, kun hätä-seis painettu tai lämpörele lauennut. 
• H6 (Sisääntyöntö loppuasento) palaa, kun työnnin on rajalla S23.  

 

Valmistelut ennen ohjelman käynnistystä 

1. Käyttäjän tulee valita ohjauspaneelin kiertokytkimestä (S4), kumpaa ohjelmaa 
käytetään, ”massiivipuu” vai ”viilu”. 

2. Toimintatila valitaan ohjauspaneelin kiertokytkimellä (S5), joko ”automaatti” tai 
”käsiajo”. 

3. Myös puristusaika tulee valita operointipaneelin painikkeesta ”Muuta aika”. Pu-
ristusajaksi on ohjelmallisesti esiasetettu 10 minuuttia. 
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Toiminta AUTOMAATTIAJOLLA 

Kun ”Massiivipuu” valittuna 

1. Lamellit asetellaan syöttöpöydälle. 
2. Painettaessa ohjauspaneelin ”Käynnistys”-painiketta (S6), työntömoottori M3 

työntää lamellit puristimeen (rajalle S23) ja palaa heti sen jälkeen alkuasemaan 
(rajalle S22). 

3. Tasopuristus aloitetaan, kun työnnin poistunut puristimesta ja käy välirajalla 
(S21). Esipuristus tehdään 50 bariin saakka (painekytkin S16) tai maksimipai-
neeseen (painekytkin S19) mikäli se on asetettu alhaisemmaksi kuin esipuris-
tuspaine. 

o Tasopuristus toimii kun hydraulipumpun moottori M1 käynnistyy ja 
venttiili Y1 on normaalitilassaan. 

4. Sivupuristus aloitetaan ja se suoritetaan painekytkimessä aseteltuun maksimi-
paineeseen saakka (painekytkin S20). Sivupuristuksen aikana magneettiventtiili 
Y3 aktivoidaan, jolloin tasopuristuksen painetta vähennetään, mikäli se nousee 
liikaa. 

o Sivupuristus toimii, kun hydraulipumpun moottori M2 käy ja venttiili 
Y2 vaikuttaa oikeaan suuntaan. 

5. Tasopuristus suoritetaan painekytkimessä aseteltuun maksimipaineeseen (pai-
nekytkin S19). 

6. Puristus kestää asetetun ajan verran. 
o Ajastin käynnistyy kun puristukset on suoritettu. 

7. Jos sivupuristuksen paine laskee puristuksen aikana alle asetellun rajan (paine-
kytkin S20), suoritetaan uusi puristus niin, että maksimipuristus saavutetaan uu-
destaan (painekytkin S20 tulee vaikuttuneeksi). 

8. Kun aika on kulunut, sivupuristus avataan ensin täysin auki niin, että painekyt-
kin S18 vaikuttuu. Puristuksen voi keskeyttää myös operointipaneelin ”Kes-
keytä puristus”-painikkeesta. 

o Sivupuristus avautuu kun hydraulipumpun moottori M2 käy ja venttiili 
Y2 vaikuttaa oikeaan suuntaan. 

9. Tämän jälkeen tasopuristus lopetetaan aktivoimalla venttiili Y1, jolloin pöytä 
laskee alarajalleen (S24). 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

3 (5) 

Kun ”Viilu” valittuna 

1. Levy ja viilu asetetaan suoraan puristuspöydälle. 
2. Painettaessa ohjauspaneelin ”Käynnistys”-painiketta (S6), tasopuristus aloite-

taan ja suoritetaan suoraan asetettuun maksimipaineeseen saakka (painekytkin 
S19). 

o Tasopuristus toimii kun hydraulipumpun moottori M1 käynnistyy ja 
venttiili Y1 normaalitilassaan 

3. Puristus kestää asetetun ajan verran. 
o Ajastin käynnistyy kun tasopuristus on suoritettu. 

4. Kun aika on kulunut, tasopuristus lopetetaan aktivoimalla venttiili Y1, jolloin 
pöytä laskee alarajalleen (S24). Puristuksen voi keskeyttää myös operointi-
paneelin ”Keskeytä puristus”-painikkeesta. 

 

Toiminta KÄSIAJOLLA 

Käsiajolla toiminta vastaa automaattiajoa, mutta jokainen vaihe täytyy käynnistää erik-

seen ohjauspaneelin painikkeista. 

Kun ”Massiivipuu” valittuna 

1. Lamellit asetellaan syöttöpöydälle. 
2. Painettaessa ohjauspaneelin ”Sisääntyöntö eteen”-painiketta (S13), työnnin 

työntää lamellit puristimeen (rajalle S23) ja palaa heti sen jälkeen alkuasemaan 
(rajalle S22). 

3. Painamalla ”Pöytä sulkeutuu”-painiketta (S9) pohjassa, tasopuristin nousee ase-
teltuun maksimipaineeseen saakka (painekytkin S19). 

4. Painamalla ”Sivupuristus sulkeutuu”-painiketta (S11), sivupuristus aloitetaan ja 
se suoritetaan painekytkimessä aseteltuun maksimipaineeseen saakka (painekyt-
kin S20).  

5. Painamalla ”Sivupuristus avautuu”-painiketta (S10), sivupuristus avautuu täysin 
auki (Painekytkin S18) 

6. Painamalla ”Pöytä avautuu”-painiketta (S8) pohjassa, pöytä laskeutuu alarajal-
leen (S24) 

 

Kun ”Viilu” valittuna 

1. Lamellit asetellaan syöttöpöydälle. 
2. Painettaessa ohjauspaneelin ”Sisääntyöntö eteen”-painiketta (S13), työnnin 

työntää lamellit puristimeen (rajalle S23) ja palaa heti sen jälkeen alkuasemaan 
(rajalle S22). 

3. Painamalla ”Pöytä sulkeutuu”-painiketta (S9) pohjassa, tasopuristin nousee ase-
teltuun maksimipaineeseen saakka (painekytkin S19). 

4. Painamalla ”Pöytä avautuu”-painiketta (S8), pöytä laskeutuu alarajalleen (S24) 
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TAUKO-toiminto 

• Kun AUTOMAATTIAJO on toiminnassa, ohjelman on mahdollista asettaa tauko-
tilaan, jolloin kaikki liikkeet pysähtyvät. Tauko-tila aktivoituu painettaessa oh-
jauspaneelin ”Pöydän pysäytys”-painiketta (S7). Samalla operointipaneeliin tu-
lee ilmoitus tauko-tilasta. 

a. Ohjelmaa voidaan jatkaa joko ohjauspaneelin ”Käynnistys”-painikkeella 
(S6) tai operointipaneelin ”Jatka”-painikkeella. 

b. Ohjelma voidaan myös keskeyttää painamalla ohjauspaneelin ”Pöydän 
pysäytys”-painiketta (S7) 2 sekunnin ajan, tai operointipaneelin ”Kes-
keytä”-painikkeella, jolloin kaikki toiminnot palaavat automaattisesti al-
kutilaan. 

• Kun KÄSIAJO on valittuna, ja ohjelma tekee jotakin aloitettua liikettä, se voi-
daan keskeyttää ohjauspaneelin ”Pöydän pysäytys”-painikkeella (S7). 

a. Ohjelmaa voidaan jatkaa joko ohjauspaneelin ”Käynnistys”-painikkeella 
(S6) tai operointipaneelin ”Jatka”-painikkeella. Liike ei kuitenkaan jatku 
suoraan, vaan tarvitsee erillisen käynnistyskomennon. 

b. Ohjelma voidaan myös keskeyttää painamalla ohjauspaneelin ”Pöydän 
pysäytys”-painiketta (S7) 2 sekunnin ajan, tai operointipaneelin ”Kes-
keytä”-painikkeella, jolloin kaikki toiminnot palaavat automaattisesti al-
kutilaan. 

 

Häiriö 

Kun hätä-seis-painike painetaan pohjaan, tai lämpörele laukeaa, ilmoitetaan siitä merk-

kilampulla (H5) sekä operointipaneelin näytöllä. 

1. Logiikan lähdöiltä katkaistaan ohjausvirrat (paitsi merkkilamppujen ohjauksis-
ta), ja ohjelma siirtyy tauko-tilaan. Operointipaneelissa ilmoitetaan häiriöstä ja 
kehotetaan paikantamaan ja korjaamaan se. 

2. Kun häiriö on korjattu, voidaan ohjelmaa joko jatkaa tai keskeyttää ja palauttaa 
alkutilaan. 

a. Ohjelmaa voidaan jatkaa joko ohjauspaneelin ”Käynnistys”-painikkeella 
(S6) tai operointipaneelin ”Jatka”-painikkeella. 

b. Ohjelma voidaan myös keskeyttää painamalla ohjauspaneelin ”Pöydän 
pysäytys”-painiketta (S7) 2 sekunnin ajan, tai operointipaneelin ”Kes-
keytä”-painikkeella,  jolloin kaikki toiminnot palaavat automaattisesti al-
kutilaan. 

 

Lämmitys 

• Ylä- ja alalevyjen lämmitys on päällä aina, kun niitä vastaavat ohjauspaneelin 
kiertokytkimet (S14 ja S15) ovat asennossa ”1”. (Lukuun ottamatta häiriötilaa.) 

• Lämmityksen tila näytetään myös operointipaneelissa. 
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Huoltoajo 

Huoltoajon voi aktivoida operointipaneelin valikon kohdasta ”Huoltoajo”. Huoltoajolla 
jokainen liike toimii sitä vastaavalla ohjauspaneelin painikkeella. Liike toimii niin kau-
an, kuin painiketta painetaan, tai jokin ohjelmallinen esto estää sen. 
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Liite 2. I/O-luettelo 
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Liite 3. Periaatekaavio 
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Liite 4. Kaapeliluettelo 
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Liite 5. Riviliitinkaaviot 
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Liite 6. Piirikaaviot 
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Liite 7. Osaluettelo 
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Liite 8. Layout-piirustukset 
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