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TIIVISTELMÄ 
 
 

Väärin Puutavaralla oli tarve uudistaa kuormalavojen valmistusta. Tämä tutkintotyö on osa 
projektia, jossa suunniteltiin ja toteutettiin yritykselle kuormalavoja naulaava automaatti. 
Tutkintotyö tuli mahdolliseksi Rensi Finland Oy:n kautta, joka toimitti lavanaulaimen 
pohjana olevan jyrsinkoneen.   

 
Tässä tutkintotyössä käydään läpi projektin eri vaiheet mekaanisesta suunnittelusta aina 
lopulliseen laitteeseen. Tutkintotyössä keskitytään tarkemmin jyrsinkoneen ohjauksen 
hyödyntämiseen naulaimien ohjauksessa. Lisäksi käydään läpi perusteita 
logiikkaohjelmoinnista ja numeerisesta ohjauksesta (NC). 

 
Lavanaulain on tällä hetkellä käytössä. Sen toimintavarmuuteen ja nopeuteen ollaan 
tyytyväisiä. Lavanaulain-projektille seuraa myös jatkoa, sillä seuraavaksi suunnittelun 
kohteena on vastaavanlaisen koneen ja lisälaitteiden yhdistäminen.  
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ABSTRACT 
 

 

Väärin Puutavara had need to improve their pallet manufacturing. This thesis is a part of 
project, through which the automatic pallet nailer was designed and implemented. Rensi Oy 
enabled this thesis by delivering the NC-router, which was the base of the automatic nailer. 

 
This thesis will look through the different phases of the project, anything from mechanical 
planning to the final machine. More specific attention is centred around the control of the 
NC-router and how to utilize it in the nailer. In addition basic logic programming and basic 
commands of numeric control (NC) will be looked through. 

 
At the present the automatic nailer is in use and the company is very satisfied with its 
reliability and production speed. This nailer project will bring along a new project, as the 
future aim is to connect accessories to the NC-router.  
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LYHENTEIDEN SELITYKSET 

 

NC  Numeerinen ohjaus (Numeric Controller) 

FIN  Standardikuormalava 1200x1000 mm 

EUR  Standardikuormalava 1200x800 mm 

I/O  Tulo/lähtö (Input/Output) 

PCI  Tietokoneväylä (Peripheral Component Interconnect) 

ASCII  Tietokonemerkistö (American Standard Code for Information Interchange) 

FMS  Joustava valmistusjärjestelmä (Flexible Manufacturing System) 
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1 JOHDANTO 

 

Tämä tutkintotyö käsittelee Väärin Puutavaralle tehdyn automaattisen lavanaulaimen 

suunnittelua ja toteutusta. Osuuteni projektissa oli naulainyksikön ja ohjauksen välisen 

kommunikoinnin suunnittelu ja toteutus. Tutkintotyössä sivutaan mekaanista toteutusta siltä 

osin, mikä liittyy oleellisesti ohjaukseen. Lisäksi tutkintotyössä käsitellään NC-ohjauksen 

peruskomentoja ja logiikkaohjauksen perusperiaatteita.  

 

Automaattinaulaimen perustana on kolmeakselinen tietokonepohjaisella ohjauksella toimiva 

jyrsinkone. Lisäksi jyrsinkoneessa on iso pöytäpinta-ala, joka mahdollisti koneen 

muuntamisen naulaimeksi. Jyrsinkonetta tuo maahan Rensi Finland Oy, jonka kautta tuli 

myös mahdollisuus päästä mukaan naulaimen suunnittelu, ja kehitysprojektiin. Mekaaninen 

suunnittelu tehtiin yhdessä MT-asennus Oy:n ja asiakkaan kanssa. Mekaaniset muutokset – 

kuten karan poiston ja naulaimien asennuksen – teki MT-asennus Oy. 

 

2 AUTOMAATTINAULAIMEN VAATIMUKSET 

 

Väärin Puutavaran toimitusjohtajan Timo Mäkisen kanssa käytyjen keskustelujen mukaan 

lavanaulaimen suoma suurin hyöty olisi saada kuormalavoista tasalaatuisia ja helpottaa 

työntekijän kuormitusta. Mahdollinen nopeampi tuottavuus tulisi vasta näiden jälkeen.  

 

Aikaisemmin kuormalavat koottiin paineilmanaulaimen avulla käsin. Työntekijä kasasi 

puuosat jigiin ja naulasi kunkin naulan yksittäin. Tämä työskentelytapa rasitti työntekijää 

fyysisesti, ja työskentelynopeus laski päivän edetessä. Lisäksi ongelmana olivat 

työntekijöiden sairaspoissaolot työn fyysisyyden ja erilaisten rasitusvammojen seurauksena. 

Erilaisia naulaimen keventimiä ja parempia työskentelytapoja, kuten jigien nostamista 

pöydälle, oli jo Väärin Puutavarassa kokeiltu ilman näkyviä tuloksia.    
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Kuormalavojen laatu käsin naulatessa on ollut myös ongelma, sillä lavat eivät olleet jigeistä 

huolimatta tasalaatuisia. Kuormalavoista ei aina tullut symmetrisiä, eivätkä lautojen päät 

olleet samalla tasolla alempien kanssa. 

 

Kuormalavojen kappalehinnat ovat nykyisellä tasollaan niin alhaisia, että asiakas ei halunnut 

tehdä kovin suurta investointia naulaimen kehitykseen ja toteutukseen. Tämä lisäsi haastetta 

projektissa, koska suurimman osan budjetista vei automaattinaulaimen runko eli jyrsinkone 

ja sen mukana tuleva NC-ohjaus. Naulaimista ja niiden yhdistämisestä ohjaukseen piti siis 

tulla yksinkertainen ja edullinen, mutta toimiva kokonaisuus. /3/   

 

3 MEKAANINEN SUUNNITTELU JA RAKENNE 

 

3.1 Jyrsinkoneen  perusrakenne 

 

Jyrsinkone on kolmeakselinen NC-työstökone. Kone on varustettu isolla pöytäpinta-alalla. 

X-akselin pituus on 1500 mm ja Y-akselin pituus on 3000 mm. Näin pöydän pinta-ala riittää 

hyvin kahteen kuormalavan jigiin ja kahteen aluslautojen jigiin. Z-akselin pituus koneessa on 

200 mm. Akselit ovat askelmoottorikäyttöisiä, ja niissä on hammashihna välitys. X- ja Y-

akseleissa liike tapahtuu hammaspyörillä ja -tangoilla, ja Z-akselilla liike välittyy 

kuularuuvilla.  

 

3.2 Kuormalavan rakenne 

 

Yhteen kuormalavaan tarvitaan kahta eripituista naulaa. Lyhyttä naulaa käytetään 

pohjalautoihin ja yläpuolen välilautoihin, koska näissä tapauksissa ei voida käyttää pitkää 

naulaa. Pitkä naula tulee loppuihin eli yläpuolen pääty- ja keskilautoihin. Pitkä naula lävistää 

näin yhden tai kaksi lautaa riippuen lavatyypistä ja yltää lisäksi korotuspalaan. Jokaista 

naulatyyppiä tulee aina kaksi naulaa per naulauskohde, eli nauloja tulee joka kohtaan kaksi 

vierekkäin. Näin ollen kuormalavaa kohden tarvitaan 48 – 52 naulaa riippuen lavatyypistä; 
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tyypillisimmät mallit ovat FIN- ja EUR-lava. Kuva 1 havainnollistaa FIN-lavan rakenteen. 

EUR-lavan rakenne on muuten samanlainen, mutta se on yhden laudan kapeampi. 

 

 

 
Kuva 1. FIN-lavan rakenne 

 

3.3 Lavanaulaimen suunnitelma 

 

Lavanaulaimen rakenteesta oli kaksi erilaista suunnitelmaa. A-versiossa naulaimia on kaksi 

erilaista ja akseleita on käytössä kaksi, X- ja Y-akseli. Perusrakenne selviää kuvasta 2. Tässä 

versiossa ohjauksen ja koneen rakennetta käytetään parhaalla mahdollisella tavalla hyväksi. 

Paikoitus voidaan tehdä kullekin naulalle aina millimetrin tuhannesosan tarkkuudella. Tosin 

tämän kaltaisessa sovelluksessa ei tarvita kuin maksimissaan yhden millimetrin tarkkuutta. 

Tämän version heikkoutena on, että naulaimet täytyy ladata useasti, mutta toisaalta 

naulaimia ei tarvita kuin kaksi.  
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Kuva 2. Kaksi naulainta, käytössä X- ja Y-akseli 

 

B-versiossa naulaimet on kiinnitetty suoraan pöydän yli menevään puomiin. Akseleista on 

käytössä vain Y-akseli. Naulaimia on kolme kappaletta kutakin tyyppiä, ja erityyppiset 

naulaimet ovat kiinnitettyinä eri puolelle puomia. Kuva 3 havainnollistaa tätä ratkaisua.  
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Kuva 3. Kuusi naulainta, käytössä vain Y-akseli 

 

Tällä versiolla saadaan yhdellä paikoituksella lyötyä kolme naulaa kerrallaan, joten 

jokaiselle naulalle ei tarvita omaa paikoituspaikkaa. X-akselin suunnassa naulaimet liikkuvat 

mekaanisessa kiskossa, ja naulaimia voidaan tarpeen mukaan liikuttaa sivusuunnassa. 

Peruslavoja naulatessa naulainten paikkaa ei tarvitse muuttaa, koska FIN- ja EUR-lavat ovat 

samanpituisia. Lisäksi naulainten lataamistarve on kolme kertaa pienempi kuin versiossa A. 

Näin työtä voidaan tehdä pitempään ilman keskeytyksiä. 

 

Tässä projektissa päädyttiin käyttämään B-versiota pienemmän lataamistarpeen ja 

nopeamman tuotannon takia. A-version parempi muunneltavuus erilaisiin tarkoituksiin 

jätettiin pois. Osaltaan naulainten suhteellisen halpa hankintahinta ajoi käyttämään B-

versiota. Tarpeen vaatiessa B-version tyyppisen automaattinaulaimen saa muunnettua 

helposti naulaamaan esimerkiksi terassilaattoja. 
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3.4 Yksittäisen naulaimen toiminnan esittely 

 

Naulaimet ovat BeA-merkkisiä paineilmanaulaimia, ja naulainten liike alas tapahtuu 

paineilmasyliterien avulla. Paineilmasylinteri vie naulaimen alas, ja naula lähtee naulaimesta 

vasta kun naulain on saavuttanut lavan naulattavan pinnan. Tämän jälkeen naulain palaa 

takaisin yläasentoon, ja uusi naula on valmiina naulattavaksi aina niin pitkään kun nauloja 

riittää. Yhteen naulaimeen mahtuu noin 200 naulaa kerralla. Paineilmasylinterin liikkeen 

nopeutta voidaan hallita muuttamalla painetta ja virtausta. Naulojen syvyyden asetus 

säädetään suoraan naulaimista.  

 

4 OHJAUS JA OHJAUKSEN HYÖDYNTÄMINEN 

 

Jyrsinkoneen NC-ohjaus on Windows-pohjainen ohjelma. Lisäksi tietokoneeseen tarvitaan 

I/O-kortti, joka asennetaan tietokoneen PCI-väylään. Kortilla on ulostulot eri akseleiden 

liikkeille, karan käyntitieto sekä jäähdytysnesteen kytkentä päälle ja pois. Sisääntuloina 

kortilla ovat eri akseleiden rajakytkintiedot sekä teränmittalaitteen sisääntulo.  

 

Ohjelmasta löytyvät NC-ohjaukselle tyypilliset toiminnot. Tärkeimpinä ovat nollapisteen 

asetus, muista NC-koneista tuttu koodikieli, automaattikäyttö, käsikäyttö ja eri akseleiden 

liikkeiden seuranta. Ohjauksesta löytyvät lisäksi hyvät simulointitoiminnot, jotka ovat 

tarpeellisia jyrsinkoneessa, mutta tarpeettomia lavanaulaimessa. Ohjauksessa on 

mahdollisuus myös NC-ohjelmien muokkaamiseen ja tallennukseen.  

 

4.1 NC-ohjelmointi 

 

NC-ohjelma koostuu konekäskyistä, jotka kuvaavat koneen eri toimintoja. Käskyjen mukaan 

jyrsinkone suorittaa määrätyn tehtävän tai liikkeen. Ohjelma on ASCII-muotoinen tiedosto 

eli ohjelma on tekstitiedosto ilman muotoiluja. Ohjelma muodostuu M- ja G-koodeista ja 
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niiden lisämääreistä. Taulukosta 1 nähdään lavanaulaimen kannalta tarpeelliset koodit ja 

niiden lisämääreet. 

 

Taulukko 1. Lavanaulaimeen tarvittavat M- ja G-koodit ja niiden lisämääreet /1/ 
Koodi Toiminto 

M00 Ohjelman pysäytys 

M02 Ohjelman loppu 

M03 Karan käynnistys 

M05 Karan pysäytys 

M08 Jäähdytysneste päälle 

M09 Jäähdytysneste pois 

M30 Ohjelman lopetus ja palautus alkuun 

G00 Pikaliike (paikoitus) 

G01 Syöttöliike 

G04 Viive 

G17 X/Y työstötason valinta 

G20 Tuumaohjelmointi 

G21 Metrinen ohjelmointi 

G90 Inkrementaali-ohjelmointi 

G91 Absoluutti-ohjelmointi 

F syöttönopeus 

 

Käskyjä G17, G20, G21, G90 ja G91 käytetään ohjelman alussa alkumääritysten tekemiseen. 

G20- ja G21-käskyllä voidaan valita metri- tai tuumamitoitus tarpeen mukaan. Absoluutti 

ohjelmoinnissa liikkeet määritellään kunkin koordinaatistossa olevan pisteen asemalla 

suhteessa nollapisteeseen. Inkrementaali-ohjelmoinnissa paikoitus määritellään 

siirtomatkoina, lähtöpisteenä on aina edellinen asema.  

 

M02 ja M30 ovat ohjelman lopetuksia. M02-käskyllä liikkeet, kara ja jäähdytysnesteen 

virtaus pysähtyvät ja ohjaus asettuu perustilaan, mutta ohjelma ei palaudu alkuun. M30-

käsky toimii kuten M02-käsky, mutta palautuu ohjelman alkuun. M30-käskyä tarvitaan, jos 

ohjelma halutaan käynnistää uudelleen esimerkiksi sarjatuotannossa tai FMS-käytössä. 

Kuormalavojen naulaamista voidaan pitää sarjatuotantona, mutta tässä tapauksessa käytetään 
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M02-käskyä, koska ohjelma halutaan kuitata käyntiin aina ohjaukselta. Näin varmistetaan 

kuormalava-aihioiden vaihdot lavanaulaimeen sekä oikeiden aihioiden valinta. /1/  

 

Syöttöliikettä G01 ja pikaliikettä G00 käytetään naulaimen paikoitukseen pöydän päällä. 

Molemmat ovat suoria liikkeitä. Pikaliike on ns. koneen maksimiliikenopeus, joka riippuu 

käytettävästä koneesta. Lavanaulaimen pohjana käytetyssä koneessa maksimiliikenopeus eli 

pikaliikenopeus on 8000 mm/min eli kahdeksan metriä minuutissa. Syöttöliikeessä voidaan 

määrittää erikseen kunkin liikkeen nopeus. Tämä tapahtuu määritteellä F, jonka yksikkö on 

mm/min. Lisäksi ohjauksessa löytyy erilaisia kaariliikkeitä, joita käytetään paljon 

normaalissa jyrsinnässä. Kaariliikkeitä ei lavanaulaimessa tarvita, koska työskentelynopeutta 

ajatellen lyhin matka paikasta A paikkaan B on aina suora liike.  

 

4.2 Ohjauksen hyödyntäminen lavanaulaimessa 

 

Lavanaulaimessa käytetään kahta erilaista naulainta, joiden ohjauksessa käytetään hyväksi 

karan käyntitiedon lähtöä 13 sekä jäähdytysneste pumpun lähtöä 12. Kummankin lähdön tila 

”1” on viisi volttia ja tila ”0” on nolla volttia eli käskyllä M03 saadaan lähdön 13 tila 

ykköseksi ja M05-käskyllä tila nollaksi. Vastaavasti M08-käskyllä saadaan lähdön 12 

ykköseksi ja M09-käskyllä tila nollaksi. Näin  naulaimet saadaan toimimaan halutulla 

tavalla.  

 

Ongelmatilanteita varten ohjaukseen tarvitaan tulo, jonka avulla eri akseleiden liikkeet ja 

työkierto saadaan pysäytettyä turvallisesti. Tällainen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi 

silloin, jos naulain jää jumiin kuormalavaan tai paineilmaa ei jostain syystä ole riittävästi ja 

naulain jää ala-asentoon. Tällöin kone ei saa liikkua, koska kone itsessään tai naulaimet 

voivat rikkoutua. Muutoksen jälkeen koneessa ei ollut käyttöä Z-akselille, joten sen 

rajakytkimen tulo valjastettiin tähän tarkoitukseen. Normaalisti, jos jokin akseli menee 

rajakytkimen päälle, jyrsinkoneen liikkeet ja kara pysähtyvät ja jäähdytysnesteen pumppu 

sammuu. Samalla ohjaukseen tulee rajakytkinhälytys. 
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Yhteenvetona kaksi lähtöä riittää hyvin lavanaulaimen kahden erilaisen naulaimen tai 

naulainryhmän ohjaamiseen. Lisäksi ongelmatilanteita varten on sopiva tulo, jolla saadaan 

työkierto ja koneen liikkeet pysähtymään hallitusti. 

 

5 NAULAIMIEN JA OHJAUKSEN YHDISTÄMINEN 

 

5.1 Logiikan valinta 

 

Naulaimien ja ohjauksen yhdistämiseen käytettiin ohjelmoitavaa logiikkaa. Vaihtoehtona oli 

myös käyttää mikro-ohjainta, mutta mikro-ohjaimeen tarvittavan piirilevyn tekemiseen ja 

komponenttien hakemiseen ei haluttu käyttää aikaa. Näin päädyttiin käyttämään valmista 

pakettia, jossa olisi valmiina riittävät tulot ja lähdöt. Lisäksi ohjelmoitavissa logiikoissa 

käytettävät toiminnot sopivat paremmin tämän kaltaiseen sovellukseen.  

 

Ohjelmoitavia logiikoita löytyy useampaa eri merkkiä, tunnetuimpia ovat Siemens, Omron ja 

Mitsubishi. Tässä projektissa päädyttiin käyttämään Siemensin tuotteita niiden parhaan 

saatavuuden ja tunnettavuuden takia.  

 

Siemensin ohjelmoitavista logiikoista vaihtoehtoina olivat S5-sarja, S7-sarja tai LOGO!. S5- 

ja S7-sarjan logiikat ovat monipuolisia ja niitä voidaan laajentaa suuriksi kokonaisuuksiksi. 

LOGO!-logiikka taas on yksinkertaisempi, mutta LOGO!:on on myös saatavana laajennus 

yksiköitä, joilla voidaan laajentaa logiikan toimintoja – lähinnä tulojen ja lähtöjen 

lisäämisellä.  

 

Logiikkaa hankittaessa lähdettiin tyhjältä pöydältä, eli lavanaulaimen toteutusta varten 

tarvitiin logiikan lisäksi ohjelmointityökalut sekä ohjelmointikaapeli tietokoneen ja logiikan 

välille. S5- ja S7-sarjan logiikat osoittautuivat alkuhankinnoiltaan liian kalliiksi. Pelkkä 

Siemensin S5- ja S7-sarjan ohjelmointiohjelma ja ohjelmointikaapeli olivat kalliimpia kuin 

LOGO!-logiikka laajennusmoduulilla, ohjelmointiohjelmalla ja ohjelmointikaapelilla. 
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Taulukossa 2 on vertailtu S7- ja LOGO!-logiikan hankintakustannuksia. Hintatiedot ovat 

Juha-Elektron hinnastosta, jonka päiväys on 1.1.2008.  

 

Taulukko 2. LOGO!- ja S7-logiikan hintavertailu /5/ 
  Hinta

LOGO! Ohjelmisto 149 €

LOGO! Basic 115 €

LOGO! Laajennus 63 €

Yhteensä 327 €

   

Simatic Step 7 520 €

S7 Logiikka 547 €

Yhteensä 1 067 €

 

 

Lavanaulainprojektissa päädyttiin käyttämään Siemensin LOGO!-logiikkaa. Pelkästään 

LOGO!:n edullinen hankintahinta muihin verrattuna ratkaisi valinnan LOGO!:n hyväksi. 

Lisäksi tarvittavien toimintojen riittävyys tuki valintaa. Pelkät LOGO!:n perusyksikön 

liitännät eivät riittäneet, mutta laajennusyksikön kanssa kokonaishankintahinta jäi 

edullisemmaksi kuin muissa logiikkavaihtoehdoissa. 

 

Logiikaksi valittiin LOGO! Basic 24RC. Logiikassa on neljä relelähtöä sekä kahdeksan  

+24 V digitaalituloa. Useampia sisääntuloja varten tarvitaan perusyksikön rinnalle myös 

lisämoduuli DM8 24R. Lisämoduulilla saatiin digitaalitulojen määrä kasvatettua 12:een sekä 

relelähdöt kahdeksaan. Käyttöjännite perusyksikössä ja laajennusmoduulissa on +24 V. /2/  

 

5.2 Logiikkaohjelmointi 

 

Ohjelmoitavia logiikoita ohjelmoidaan nykyään pääasiassa tietokoneella. 

Logiikkavalmistajat tekevät logiikoiden ohjelmointiin erilaisia ohjelmia, jotka yleensä 

myydään erikseen tai joissain tapauksissa jaetaan ilmaiseksi. Opiskelijoilla on usein 

mahdollisuus saada vuoden tai kahden lisenssi ilmaiseksi logiikkavalmistajalta. Tällä tavoin 
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logiikkavalmistajat pyrkivät lähinnä markkinoimaan omia tuotteitaan opiskelijoille 

tulevaisuutta silmällä pitäen. Logiikkaohjelma tehdään usein valmiiksi tietokoneella, ja sen 

toimivuutta voidaan myös usein simuloida kattavasti.  

 

Ohjelmointiin käytetään standardeja logiikkaohjelmointikieliä. Standardi määrittelee viisi 

kieltä: IL (Instruction List) - tekstipohjainen ohjelmointikieli, LD (Ladder Diagram) – 

tikapuukaavio, FBD (Function Block Diagram) – toimintalohkokaavio, ST (Sturctured Text) 

– rakenteellinen teksti on korkean tason ja automaatio-ohjelmointiin kehitetty kieli ja SFC 

(Sequential Function Chart) – sekvenssifunktiokaavio, joka ei ole varsinainen kieli, vaan 

sillä kuvataan ohjelman käyttäytymistä. /4/ 

 

5.3 FBD-ohjelmointikieli 

 

FBD-ohjelmointikieli koostuu erillisistä Function Blockeista eli toimintalohkoista. Jokaisen 

lohkon operaatio suorittaa määrätyn toiminnon. Näitä operaatioita yhdistelemällä voidaan 

suorittaa mitä erilaisimpia tehtäviä ja automaatioratkaisuja. Tyypillisiä operaatioita ovat JA- 

ja TAI-operaatio sekä erilaiset kiikut, ajastimet ja laskurit. Kuvassa 4 on havainnollistettu 

yksinkertaisen TAI-operaation ja RS-kiikun toimintanlohkokaavio. Logiikkana on Siemensin 

LOGO! ja ohjelmana  LOGO! Soft Comfort V5.0. 

 

 
Kuva 4. Toimintalohkokaavio 

 

Seuraavaksi käsitellään tarkemmin lavanaulaimen logiikkaohjelmassa käytettyjen 

operaatioiden toimintaa sekä niiden symboleja. Tulon symbolina käytetään I-kirjaimella 
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varustettua laatikkoa (kuva 5). I-kirjain tulee englanninkielisestä sanasta Input. Lähdön 

symbolina käytetään Q-kirjaimella varustettua laatikkoa (kuva 6). Q-kirjain tulee 

englanninkielen sanasta Output – O-kirjainta ei tässä tapauksessa käytetä, koska se saatetaan 

sekoittaa numeroon nolla.  

 

  
Kuva 5. Tulon symboli 

 

  

  
Kuva 6. Lähdön symboli 

 

JA-operaatiossa kaikkien operaation tulojen ollessa ”1” on operaation lähdön tila ”1”. Jos 

yhden tai useamman tulon tila on ”0”, ei ehto ole täyttynyt, ja operaatio antaa tuloksen ”0”. 

Kuvassa 7 JA-operaatiosta käytettävä symboli. 

 

  
Kuva 7. JA-operaation symboli  

 

TAI-operaatiossa yhden tai useamman tulon ollessa ”1” on operaation lähdön tila ”1”. 

Kaikkien tulojen ollessa ”0” on operaation lähdön tila ”0”. Kuvassa 8 TAI-operaatiosta 

käytettävä symboli. 
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Kuva 8. TAI-operaation symboli 

 

Perustoimintoina ohjelmoitavissa logiikoissa on myös lukuisia ajastinoperaatioita. 

Valmistajasta riippuen jokaiseen tarpeeseen löytyy sopiva ajastintyyppi, esimerkiksi 

Siemensin LOGO!:ssa on 13 erilaista ajastinta. Lisäksi ajastimiin lasketaan erilaiset viikko- 

ja vuosikellot. Lavanaulaimen logiikassa käytettiin kahta erilaista ajastinta. Toisen ajastimen 

tarkoituksena on hallita naulaimien naulausaikaa. Toinen ajastin seuraa, että naulaimet 

palautuvat yläasemaan, ja hälyttää virhetoiminnosta tarvittaessa. 

 

Ensimmäinen ajastin on impulssirele, jonka lähtö on tilassa ”1” halutun ajan. Kuvassa 9 on 

tämän ajastintoiminnon symboli. Ajastimen englanninkielinen nimi on Edge triggered 

wiping relay.  

 

  
Kuva 9. Impulssirele, reunaliipaisulla 

 

Erikoisuutena ajastimessa on nousevan reunan liipaisu, eli ajastimen lähtö muuttuu 

ykköseksi heti kun tulon tila muuttuu ykköseksi. Lähtö pidetään halutun aikaa tilassa yksi, 

vaikka tulon tila muuttuu nollaksi. Tarvittaessa aika saadaan alkamaan uudestaan, jos tulon 

tila käytetään ykkösenä. Kuva 10 ajoituskaaviosta näkyy hyvin, mitä tarkoitetaan nousevan 

reunan liipaisulla. 
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TTAika 

Liipaisu 

Q

 
Kuva 10. Impulssireleen ajoituskaavio. 

 

Toisena ajastimena lavanaulaimen logiikkaohjelmassa on vetohidastettu ajastin, joka nostaa 

lähdön tilan ykköseksi halutun ajan jälkeen. Toisin sanoen se pitää liipaisun jälkeen lähdön 

tilan halutun aikaa nollana ja nostaa tilan tämän jälkeen ykköseksi. Ajastimen lähdön tila 

saadaan nollatuksi vain ajastimen Reset-tuloa käyttäen, jonka lyhenne on R-kirjain. 

Liipaisutulon tilan vaihtaminen tilasta toiseen ei näin ollen vaikuta ajastimen toimintaan, 

vaan ajastimen lähdön tila muuttuu ykköseksi halutun ajan jälkeen ensimmäisestä tulon 

liipaisusta. Kuvassa 11 on tämän ajastimen symboli. Ajastimen englanninkielinen nimi on 

Retentive ON-delay, joka on vapaasti suomennettuna pidättävä eli vetohidastettu on-viive. 

 

 
Kuva 11. Vetohidastettu ajastin 

 

Tällaisella toiminnolla saadaan aikaan hyvä valvontapiiri. Se valvoo haluttua toimintoa niin 

pitkään, että toiminto saadaan suoritettua loppuun. Kuvassa 12 on nähtävissä ajastimen 

ajoituskaavio.  
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T T

Liipaisu 

Nollaus

Q

Aika 

 
Kuva 12. Vetohidastetun ajastimen ajoituskaavio 

 

Edellä kuvattujen operaatioiden lisäksi logiikoista löytyy erilaisia laskureita, muuntimia ja 

analogioperaatioita. Tavallisesti logiikkaohjaimet pystyvät suorittamaan laskutoimituksia 

sekä vertailemaan lukuja ja arvoja keskenään.  

 

5.4 Lavanaulaimen kytkennät ja logiikkaohjelma 

 

5.4.1 Kytkennät 

 

LOGO!-logiikan kytkentä kuvat ovat liitteessä 1. Laitteessa käytetään kahta erilaista 

naulainta. Naulaimet ovat kolmen naulaimen ryhmissä, ja yhteensä naulaimia on kuusi. 

Jokaista naulainryhmän työsylintereitä ohjaa yksi venttiili, eli yhdestä venttiilistä jaetaan 

paine kolmelle työsylinterille. Näin naulainten liike on samanaikaista ja niiden ohjaus on 

yksinkertaista. Venttiileinä toimii jousipalautteinen 5/2-venttiili. Venttiilin kelan 

ohjausjännite on +24 V. 

 

Naulainryhmien ohjaustieto saadaan ohjaukselta. I/O-kortilta hyödynnettiin karan 

käyntitiedon lähtöä sekä jäähdytysnesteen lähtöä. I/O-kortilla karan käyntitiedon lähtö on D-

liittimen pinni 13 ja jäähdytysnesteen lähtö on pinni 12. Tulojen jännite on molemmissa 

tapauksissa +5 V. Logiikan ja I/O-välillä käytettiin relettä, jonka kelajännite on +5 V ja 
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kärjille kytkettiin +24 V. Näin saatiin tarvittava jännite LOGO!-logiikan tulolle sekä samalla 

saatiin erotettua I/O-kortti ja logiikka.  

 

Asiakkaan toivomuksen mukaan lavanaulaimeen lisättiin painonapit, joilla saadaan käytettyä 

kutakin naulainryhmää erikseen. Tätä toimintoa tarvitaan lähinnä naulaimien testaukseen tai 

jos halutaan käyttää naulainta käsikäytöllä. Käsikäytöllä tarkoitetaan toimintaa, jolla 

naulaimet liikutetaan naulauskohteeseen käsiajolla ja naulataan naulat painonappia käyttäen.  

 

Naulaimen työsylinterit ovat anturoituja yläpäästä. Antureina toimivat reed-kytkimet, jotka 

toimivat magneetin avulla. Reed-kytkimen kärjet menevät kiinni, kun sylinteri on 

yläasennossa. Kuvassa 13 näkyy sylinterin yläosaan kiinnitetty reed-kytkin. Alun perin 

naulaimet oli tarkoitus anturoida sekä ylä- että alapäästä. Näin voitaisiin varmistaa, että 

naulain pääsee esteittä etenemään naulauskohteeseen. Tämä olisi varma tapa toteuttaa 

yksittäisen naulaimen valvonta, mutta naulaimen käyttö eri paksuisiin kappaleisiin tulisi 

hankalaksi. Antureiden pienen tunnistusalueen takia eri paksuisia kappaleita naulatessa tulisi 

anturit säätää joka kerta uudestaan. Tämä on hankalaa ja aikaa vievää, joten päädyttiin 

käyttämään antureita vain työsylinterien yläpäässä. 
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Kuva 13. Reed-kytkin  

 

Naulaimen käyttöhäiriöiden kertominen logiikalta ohjaukselle hoidettiin Z-akselin 

rajakytkimen tulolla. Z-akselin rajakytkimen tulo on I/O-kortin D-liittimella pinni 6. Z-

akselin rajakytkimen tulo toimii maadoittamalla. LOGO!-logiikan lähdöt ovat relelähtöjä, eli 

toinen lähdön kärki kytkettiin nollaan volttiin ja toinen D-liittimen pinniin 6. 

 

5.4.2 Logiikkaohjelman toiminnan kuvas 

 

Edellä olevien tietojen perusteella logiikkaohjelman voi jakaa kahteen eri ryhmään 

naulaintyypin mukaan. Ryhmät ovat toisiinsa nähden samankaltaiset, ainoa ero on tulojen ja 

lähtöjen erilainen numerointi. Käyttöhäiriöitä varten käytetään yhtä yhteistä hälytyslähtöä 

Q3. Lavanaulaimen logiikkaohjelma on liitteenä 2. Taulukosta 3 on nähtävissä tulojen ja 

lähtöjen listaus. 
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Taulukko 3. Tulo- ja lähtötaulukko 
Liitäntä Selitys 

I1 Naulaustieto ryhmä 1. I/O kortti pinni 13 

I2 Reed-kytkin sylinteri 1.1 

I3 Reed-kytkin sylinteri 1.2 

I4 Reed-kytkin sylinteri 1.3 

I5 Naulaustieto ryhmä 2. I/O-kortti pinni 12 

I6 Reed-kytkin sylinteri 2.1 

I7 Reed-kytkin sylinteri 2.2 

I8 Reed-kytkin sylinteri 2.3 

I9 Lisänappi ryhmä 1. 

I10 Lisänappi ryhmä 2. 

Q1 Venttiili 1 ohjaus 

Q2 Venttiili 2 ohjaus 

Q3 Hälytys ohjaukselle. I/O-kortti pinni 6 

 

 

Kun ohjaukselta tulee ensimmäisen naulausryhmän naulaustieto tuloon I1, ajastin 1 lähtee 

päälle ja ajastimen lähtö menee tilaan ”1”. Samalla lähtö Q1 ja ajastin 2 lähtevät päälle. Kun 

Q1 on tilassa ”1”, venttiili vetää ja ryhmän naulaimet naulaavat. Kun ajastimella 1 haluttu 

aika tulee täyteen, ajastimen lähtö menee tilaan ”0” ja lähtö Q1 menee tilaan ”0”. Näin 

venttiili vapautuu, ja naulaimet liikkuvat ylöspäin. Naulainten palautuessa yläasentoon tulot 

I2, I3 ja I4 menevät päälle ja ajastin 2 nollautuu. Jos naulaimet eivät palaudu ajastimen 2 

asetettuun aikaan mennessä, menee ajastimen lähtö päälle ja samalla lähdön Q3 tila on ”1”. 

Tämä asettaa ohjaukselle hälytyksen, ja koneen liikkeet pysähtyvät.   

 

Ajastimen 1 aika määräytyy siitä, miten pitkään sylinteri liikuttaa naulainta 

naulauskohteeseen ja naulain saa naulattua naulan. Ajastimen 2 asetus aika määräytyy koko 

naulaustapahtumaan käytetty ajan mukaan. Ajastimen 1 aika asettui testiajojen perusteella 1 

sekuntiin ja ajastimen 2 aika asettui 2 sekuntiin. 
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6 KONEENKÄYTTÖ 

 

6.1 Ohjaus 

 

Lavanaulain käynnistetään laittamalla virrat päälle naulaimeen sekä tietokoneeseen, jolloin 

samalla LOGO!-logiikka lähtee käyntiin. Kun tietokone on käynnistynyt, käynnistetään VIC 

Engraver Control System -ohjelma. Kuvassa 14 on ohjausohjelman perusnäkymä.  

 

 

 
Kuva 14. Ohjauksen perusnäkymä 

  

Yläreunassa on Windows-käyttöjärjestelmistä tuttu valikko-rivi, josta löytyvät koneen 

käytön kannalta tarvittavat toiminnot. Työkalurivillä sijaitsevat tärkeimpien toimintojen 

kuvakkeet. Lisäksi tärkeimmille toiminnoille on olemassa näppäimistössä omat 

pikanäppäimet. Työkalurivin alapuolella näkyy koneen tila, tämän hetkisen paikan 
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koordinaatit nollapisteestä ja referenssipisteestä. Ohjelmaikkunan oikeassa alakulmassa 

näkyy käsiajon välilehti, josta voi ajaa akseleita käsin, ja toisella välilehdellä tällä hetkellä 

ajossa oleva ohjelma. Ohjelmaikkunan vasemmassa alakulmassa näkyy tämän hetkinen 

sijainti pöydällä ja piirretty rata. Lisäksi välilehtien alta pääsee käsiksi koneen parametreihin, 

sekä näkee I/O-kortin tulojen ja lähtöjen tilan.  

 

Ohjelman käynnistyksen jälkeen ohjelma pyytää ajamaan koneen akselit referenssiin eli 

kotiasemaan. Koneesta on riisuttu X- ja Z-akseli pois, joten ajetaan vain Y-akseli 

referenssiin. Referenssipisteellä tarkoitetaan paikkaa, joka tiedetään koordinaatissa. Tästä 

pisteestä mitataan muut pisteet, kuten nollapiste. Tämän jälkeen voidaan ladata haluttu 

kuormalavanohjelma, asetetaan nollapiste ja ajetaan haluttu ohjelma. 

 

6.2 Työkierrot ja ohjelman runko 

 

Alla on eri naulainryhmien naulaintyökierto. Ennen työkierron aloitusta paikoitetaan Y-

akseli haluttuun paikkaan G00-käskyllä tai halutessa syöttöliike käskyllä G01. 

Naulainryhmän 1 työkierto alkaa M3-käskyllä, joka asetettiin logiikan tulon I1 tilaan ”1”, ja 

näin naulaus alkaa. G04-viivekäskyllä pidetään tulo päällä tarvittavan puolen sekunnin ajan. 

M5-käskyllä asetetaan tulon tila ”0”.  Viimeisellä G04-käskyllä odotetaan, että naulaus 

tapahtuma on valmis. Tämä aika vastaa ajastimen 2 aika-arvoa.  

 

M3 (naulain 1) 
G04 P500 

Naulainryhmä 1 työkierto M5 
G04 P2000 (naulainkierto loppu) 

 
 

Naulainryhmän 2 työkierto ja naulaus alkavat M8-käskyllä, joka asettaa logiikan tulon I5 

tilaan ”1”. G04 viivekäskyllä pidetään tulo päällä puolen sekunnin ajan. M9-käskyllä 

asetetaan tulon tila takaisin ”0”. Viivekäskyllä G04 odotetaan, että naulaustapahtuma on 

valmis. Tämä aika vastaa ajastimen 4 aika-arvoa.  
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M8 (naulain 2) 
G04 P500 
M9 
G04 P2000 (naulainkierto loppu) 

Naulainryhmä 2 työkierto 

 
 

Molemmissa työkierroissa, yhteensä kahden ja puolen sekunnin ajan, logiikka hoitaa 

naulainten käytön ja tarvittaessa hälyttää ennen seuraavaa naulausta. Tämän takia on tärkeä 

pitää kaikki komennot mukana työkierrossa. Viimeinen viivekäsky jää herkästi pois, ja kone 

voi liikkua ilman, että kaikki naulaimet ovat yläasennossa. Onnistuneen työkierron jälkeen 

voidaan paikoittaa uusi naulauspaikka ja naulata seuraavat kolme naulaa halutuilla 

naulaimilla. 

 

Työkiertojen lisäksi ohjelmassa tarvitaan alkumääritykset. Käskyllä G17 valitaan X/Y-taso. 

Käskyllä G21 valitaan metrinen mitoitus. Käskyllä G90 valitaan inkrementaalimitoitus. 

Lisäksi käskyllä G54 valitaan käytettävä nollapiste.  

 

G17 G21 G90 
G54 

Alkumääritykset 

 
 

Ohjelman lopussa on NC-ohjelmalle tyypillisiä lopetuskäskyjä. Käskyä G54 käytetään niin 

sanottuna purkuaseman paikkana, eli saadaan koneen puomi ja naulaimet ajettua pois 

valmiiden kuormalavojen päältä. Näin lavojen purkaminen ja uusien aihioiden lataaminen 

helpottuu. Lisäksi M2 on ohjelman lopetus. 

 

G54 Yxxxx 
M2 

Lopetus 
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Liitteessä 3 on nähtävillä kooste FIN-lavan NC-ohjelmasta. Ohjelma koostuu normaalisti 

kahdesta eri lavasta sekä kahdesta sarjasta pohjalautoja. Liite 3 sisältää alku- ja 

lopetusmääritykset sekä useita naulauskiertoja. Esimerkkiohjelmaa lyhennettiin paremman 

luettavuuden vuoksi. Kuvassa 15 on pöydän layout. Lisäksi kuvassa 16 on kuormalavojen ja 

pohjalauta-aihioiden sijoittelu pöydälle. 

 

ref. piste 

Lava 2. 

Lava 1. 

Pohja 1.

Y+ 

Koneen etupuoli 

Pohja 2.

Kuva 15. Pöydän layout 
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Kuva 16. Aihioiden sijoittelu pöydälle 

 

7. YHTEENVETO 

 

Väärin Puutavaran toimitusjohtajan Timo Mäkisen mukaan kuormalavanaulainprojekti oli 

onnistunut kokonaisuus. Oma osuuteni projektista tarjosi mielekkään ja haastavan aiheen 

tutkintotyöhön. Ohjauksen suunnittelu aloitettiin tyhjältä pöydältä, ja kustannusten pitäminen 

kohtuullisena lisäsi myös haasteita. Sopivan ohjelmoitavan logiikan valinta, ohjelman 

suunnittelu sekä logiikan sähkökytkennät vastasivat opintojeni suuntautumista. Lavanaulain 

saatiin toimintaan pienten alkuvaikeuksien jälkeen. Ensimmäisten testikäyttöjen jälkeen 

naulaimen toimintaa hiottiin ja nopeutettiin testiajoista saatujen tietojen perusteella. 

 

Väärin Puutavaran kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella on käynyt ilmi, että 

kuormalava naulain on helpottanut heidän työtään huomattavasti. Lisääntynyt 
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tuotantonopeus on lisäksi tullut mukavana lisähyötynä. Keskustelujen perusteella 

tuotantonopeus on kasvanut kaksinkertaiseksi aikaisempaan tapaan verrattuna. /3/ 

 

On ollut mukavaa nähdä, kuinka projekti on edennyt lähes tyhjästä toimivaan kuormalava 

naulaimeen asti. Lisäksi tämä projekti on poikinut jatkoa. Seuraavaksi on vuorossa 

vastaavanlaisen jyrsinkoneen ja lisälaitteiden yhdistäminen. 
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Liite 1 

 



 

Liite 2 

 



 

Liite 3 

 

G17 G21 G90 

G54 

G00 Y2860 

M8 (naulain2) 

G04 P500 

M9 

G04 P2000 (naulainkierto loppu) 

G00 Y2815 

M8 (naulain2) 

G04 P500 

M9 

G04 P2000 (naulainkierto loppu) 

G00 Y2410 

M8 (naulain2) 

G04 P500 

M9 

G04 P2000 (naulainkierto loppu) 

 G00 Y260 

M8 (naulain2) 

G04 P500 

M9 

G04 P2000 (naulainkierto loppu) 

G00 Y220 

M8 (naulain2) 

G04 P500 

M9 

G04 P2000 (naulainkierto loppu) 

G00 Y150 

M8 (naulain2) 



 

G04 P500 

M9 

G04 P2000 (naulainkierto loppu) 

G00 Y120 

M3 (naulain 1) 

G04 P500 

M5 

G04 P2000 (naulainkierto loppu) 

G00 Y110 

M8 (naulain2) 

G04 P500 

M9 

G04 P2000 (naulainkierto loppu) 

G00 Y90 

M3 (naulain 1) 

G04 P500 

M5 

G04 P2000 (naulainkierto loppu) 

G00 Y40 

M8 (naulain2) 

G04 P500 

M9 

G04 P2000 (naulainkierto loppu) 

G00 Y0 

M8 (naulain2) 

G04 P500 

M9 

G04 P2000 (naulainkierto loppu) 

G54 Y0 (lopetuspiste) 

M2 
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