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Työ tehtiin JBE Service Oy:lle, joka on erikoistunut megawattiluokan tuulivoima-
loiden huoltoon. Työn tarkoituksena oli vähentää tuulivoimaloiden öljynvaihtoihin 
kuluvaa aikaa.  Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa öljynvaihtolaitteisto, jota ei 
tarvitsisi koko ajan vahtia, vaan laitteen kanssa työskentelevät voisivat keskittyä 
muihin työtehtäviin pumppauksien ajaksi. Laitteiston käyttö öljyjen vaihdoissa vä-
hentää voimaloiden seisokkiaikaa ja parantaa voimaloiden käyttöastetta. Lait-
teisto myös parantaa työturvallisuutta vähentäen työntekijöiden kuormitusta sekä 
vähentää mahdollisten ympäristöhaittojen riskiä.  
 
Laitteiston suunnittelu aloitettiin hydrauliikkapuolesta ja jo olemassa olevien lait-
teiden sopivuuden kartoituksesta. Yksi pumppu jouduttiin vaihtamaan kesken 
työn teon, sen osoittauduttua paineenkestoltaan liian heikoksi.  
 
Työhön kuului komponenttilistan teko, laitteiden ja tarvikkeiden kilpailutus, laittei-
den hankinta, laitteiston kokoonpano sekä ohjelmointi. Laitteiston suunnittelu ja 
toteutus onnistui hyvin ja tavoitteisiin päästiin, vaikka suunniteltu aikataulu ei to-
teutunut.   
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This thesis was made for JBE Service Ltd., which specializes in maintenance of 
megawatt class wind turbines. The purpose of this thesis is to reduce the time 
spent on the wind turbine oil exchanges and to design and implement an oil ex-
change equipment so that the user can focus on the other tasks while the system 
is pumping. Using this oil exchange equipment will reduce downtime of the tur-
bines and improves the availability of the turbines. Equipment also improves work 
safety by reducing the workload of technicians. It also reduces the risk of possible 
environmental hazard. 
 
The design of the equipment started from the hydraulic part of the equipment and 
mapping the suitability of existing components. One pump had to be changed 
during design because it would not have been suitable for the calculated pres-
sure.  
 
Tasks included in this thesis were: make a list of components, tender out materi-
als, purchase of the materials, assembling hardware and programming. Design 
and implementation of this equipment was successful, and goals were met, even 
though the planned schedule was not achieved.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: automation, wind power, hydraulics 



   

5 

SISÄLLYS 

SANASTO .......................................................................................................... 6 

1 JOHDANTO ................................................................................................. 7 

2 ÖLJYNVAIHTOLAITTEISTO ....................................................................... 8 

2.1 Oikosulkumoottori ............................................................................... 9 

2.2 Taajuusmuuttaja ............................................................................... 10 

2.3 Hammaspyöräpumppu ..................................................................... 11 

2.4 Suodatinyksikkö ............................................................................... 12 

2.5 Paine ................................................................................................ 13 

3 LAITTEISTON RADIO-OHJAUS JA AUTOMAATIO .................................. 17 

3.1 Radio-ohjausjärjestelmä ................................................................... 17 

3.2 Prosessianturit .................................................................................. 19 

3.3 PLC .................................................................................................. 21 

3.4 Profinet ............................................................................................. 22 

4 LAITTEISTON TOTEUTUS ....................................................................... 23 

4.1 Kommunikointi .................................................................................. 23 

4.2 Ohjelmointi ....................................................................................... 25 

4.3 Piirit .................................................................................................. 31 

4.4 Testaus ............................................................................................ 33 

5 POHDINTA ................................................................................................ 35 

LÄHTEET ......................................................................................................... 36 

LIITTEET .......................................................................................................... 38 

 



   

6 

SANASTO 

CPU  Keskusyksikkö 

PC  Tietokone 

PLC  Ohjelmoitava logiikka 

VAC  Vaihtojännite 

VDC  Tasajännite 

 



   

7 

1 JOHDANTO 

Opinnäytetyönä oli suunnitella ja toteuttaa JBE Service Oy:lle tuulivoimaloiden 

öljyjen vaihtoon tarkoitettu öljynvaihtolaitteisto. Tuulivoimalan voiteluöljyn voitelu-

kyky huononee ajan myötä, jonka seurauksena esimerkiksi vaihdelaatikon laake-

rit voivat rikkoontua. Voimalavalmistajat määrittävät voitelujärjestelmien huolto-

välit vuositasolla. Yleensä tuulivoimaloiden öljyt vaihdetaan nostaen useita öl-

jysäiliöitä ja työkaluja voimalan konehuoneeseen. Useiden öljysäiliöiden ja työ-

kalujen nostaminen konehuoneeseen vaatii monta nostoa voimalan huoltonosti-

mella. Huoltonostimen käyttö vie aikaa ja nostoihin vaaditaan aina kaksi henkilöä.  

 

Öljynvaihtolaitteistolla pystytään vähentämään öljyjen vaihtoihin kuluvaa aikaa, 

kun öljyt voidaan pumpata yhdestä säiliöstä eikä konehuoneeseen tarvitse nos-

taa kuin laitteiston letkut ja öljyjen vaihtoon tarvittavat työkalut. Laitteiston auto-

maattinen toiminta vähentää myös käytettyjä työtunteja. Laitteisto myös parantaa 

työturvallisuutta vähentäen työntekijöiden kuormitusta sekä vähentää mahdollis-

ten ympäristöhaittojen riskiä.  

 

Työn suunnittelu aloitettiin palaverilla, jossa suunniteltiin laitteiston PI-kaavio 

sekä myös laitteiston nopeusvaatimuksia. 1000 litran pumppaus onnistuu 30 cel-

siusasteen lämpötilassa ja 50 Hz:n nopeudella 25 minuutissa. Laitteiston auto-

maattisen toiminnan kannalta laitteistoon hankittiin radio-ohjausjärjestelmä etä-

käyttöä varten ja myös erilaisia prosessiantureita, joista on kerrottu lisää luvussa 

3. Laitteiston mitattavia suureita voidaan myös tarkkailla ja ohjata etänä. Laitteis-

ton komponenttien kenttäväyläksi valittiin Profinet sen helpon kytkentätavan, 

käyttöönoton sekä muokattavuuden takia.  

 

JBE Service on erikoistunut megawattiluokan tuulivoimaloiden huoltoihin ja kor-

jauksiin. JBE Service on tottunut toimimaan haastavissa offshore-projekteissa, 

pohjoisen olosuhteissa sekä kansainvälisissä projekteissa. Yrityksen on perusta-

nut vuonna 2012 toimitusjohtaja Jarmo Berg.  
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2 ÖLJYNVAIHTOLAITTEISTO 

Työn kohteena oleva öljynvaihtolaitteisto on suunniteltu käytettäväksi tuulivoima-

lan vaihdelaatikon öljynvaihtoon. Laitteiston tarkoituksena on vähentää öljynvaih-

toihin kuluvaa aikaa, kun voidaan käyttää radio-ohjausta ja automaattista pump-

pausta ilman, että käyttäjän tarvitsee olla koko ajan vahtimassa laitteistoa. Vain 

laitteiston letkut, uudet suodattimet ja tarvittavat työkalut nostetaan voimalan ko-

nehuoneeseen ja näin ollen tavaroiden nostoihin ei kulu myöskään paljon aikaa.  

 

Öljynvaihtolaitteistoon kuuluu kaksi 6 kW:n oikosulkumoottoria, kaksi hammas-

pyöräpumppua, suodatinyksikkö, taajuusmuuttaja, radio-ohjausyksikkö, PLC 

sekä kolme 167 metrin pituista letkua. Mitattavia suureita ovat täyttöletkun paine 

pumpun jälkeen, suodattimen paine-ero, oikosulkumoottoreiden kierrosnopeus, 

öljysäiliöiden pinnankorkeus ja puhtaan öljyn lämpötila. Laitteistossa on omat 

pumput jäteöljylle sekä puhtaalle öljylle. 

 

Öljynvaihtolaitteiston neljä pääkomponenttia ovat oikosulkumoottori, hammas-

pyöräpumppu, suodatinyksikkö ja taajuusmuuttaja. Laitteiston runko on tehty 

vastaamaan FIN-kuormalavan mittoja, jotka ovat 1000 mm × 1200 mm. Laitteis-

ton lastaus ajoneuvoon ja käsittely varastossa on helppoa, koska runko on mitoi-

tettu standardikoon kuormalavan mukaan. Kuvassa 1 öljynvaihtolaitteistoa on 

aloitettu rakentamaan ja pääkomponentit, taajuusmuuttajaa lukuun ottamatta, on 

saatu paikoilleen. 
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KUVA 1. Öljynvaihtolaitteiston pääkomponentit 

2.1 Oikosulkumoottori 

Sähköisesti oikosulkumoottorin toiminta perustuu magneettikentän ja siinä ole-

van virrallisen johtimen välisiin vuorovaikutuksiin. Staattoriin sijoitettujen kupari-

käämitysten ja verkkotaajuudella vaihtelevan vaihtovirran avulla voidaan induk-

tiolain mukaisesti indusoida virta roottoripiiriin. Roottorivirtapiiriin muodostuu in-

duktiolain mukainen virta, joka puolestaan aiheuttaa magneettikentässä olles-

saan voimavaikutuksen ja tempaa roottorin akseleineen pyörimään staattorin 

magneettikentän mukana. (1.) 

 

Öljynvaihtolaitteiston oikosulkumoottorit ovat peräisin puretusta tuulivoimalasta, 

jossa ne ovat olleet käytössä vaihdelaatikon öljynkierrossa. Moottorit ovat kak-

sinopeusmoottoreita. Moottoreita tullaan tässä laitteistossa käyttämään nopeam-

malla puolella, tähtikytkennällä eli nimellisarvot ovat: teho 6,0 kW, nimellisjännite 

380 V, nimellisvirta 12 A ja suurin kierrosnopeus 1410 rpm. Moottoria ohjataan 
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taajuusmuuttajalla, joten kierrokset voidaan säätää portaattomasti. Moottorin ni-

mellisarvot on esitetty kuvassa 2. 

 

 

 

KUVA 2. Oikosulkumoottorin arvokilpi 

2.2 Taajuusmuuttaja 

Taajuusmuuttajia sanotaan tehoelektroniikkalaitteiksi, joilla säädetään oikosulku-

moottorin nopeutta portaattomasti moottorin syöttöjännitteen taajuutta muutta-

malla. Vaihtosähkömoottoreiden (oikosulkumoottoreiden) pyörimisnopeutta ei voi 

tehokkaasti ja tarkasti säätää ilman taajuusmuuttajaa. (2.) 

 

Öljynvaihtolaitteistoon valittiin taajuusmuuttaja oikosulkumoottorin arvokilven 

mukaan. Oikosulkumoottori on teholtaan 6,0 kW ja tästä seuraava taajuusmuut-

tajan koko on yleensä 7,5 kW. Taajuusmuuttajaksi valittiin Vacon 100 Flow -sar-

jan 7,5 kW:n taajuusmuuttaja OPTBH-lisäkortilla. Lisäkortti on tarkoitettu lämpö-

tila-antureille ja siihen voidaan suoraan kytkeä PT100-anturi, joka mittaa puhtaan 

öljyn lämpötilaa. Taajuusmuuttaja tukee myös Profinet-kenttäväyläprotokollaa. 
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2.3 Hammaspyöräpumppu 

Hammaspyöräpumppu on erittäin yksinkertainen rakenteeltaan ja toiminnaltaan. 

Kun hammaspyöräpumpun akselia pyöritetään jollakin ulkoisella voimakoneella, 

pyörii käyttävä pyörä luonnollisesti akselin mukana, kun taas käytetty pyörä pyörii 

vastakkaiseen suuntaan. (3, s. 2.) 

 

Kohdassa, missä hammaspyöräpumpun hampaat erkanevat toisistaan, tilavuus 

“kasvaa” ja siihen syntyy näin ollen riittävä alipaine, jotta öljy nousee säiliöstä 

pumpun imupuolelle. Öljy kuljetetaan hammaspintojen ja kehän välissä pumpun 

painepuolelle ja edelleen putkistoon. Hammaspyöräpumppu on hyvä ja melko 

halpa pumppu. Sen hyötysuhde on parhaimmillaan 94 prosenttia. Kuvassa 3 on 

esitetty hammaspyöräpumpun toimintaperiaate. Hammaspyöräpumppu sallii 

maksimissaan liki 3000 kierrosta minuutissa, mikä normaalisti riittää teollisuus-

käyttöön. (3, s. 2, 5.) 

 

 

KUVA 3. Hammaspyöräpumpun leikkauskuva 

 

Hammaspyöräpumppujen tyypillisimpiä vaurioita ovat öljyn seassa olevat eriko-

koiset epäpuhtaudet, jotka jauhavat hammasväleissä ja aiheuttavat pumpun ku-

lumista ja väljenemistä. Väljässä pumpussa vuodot lisääntyvät ja siitä seuraa 

kuumenemisia ja tehon menetyksiä. (3, s. 5.) 
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Tässä laitteistossa tulee täyttöpuolella olemaan käytössä hammaspyöräpumppu, 

jonka paineenkestävyys on 130 baaria. Kierrostilavuus on 28 cm3/r eli se siirtää 

nestettä 0,028 litraa joka kierroksella. 

 

Jos pumppu pyörisi oikosulkumoottorin nimellisnopeudella 1410 rpm, se siirtäisi 

nestettä 39,48 litraa minuutissa. Pumpulta lähtevät letkut ovat halkaisijaltaan 1 

tuumaa vaihteistoöljylle ja ¾ tuumaa hydrauliikkaöljylle. Näillä tiedoilla saadaan 

virtausnopeudeksi, 1 tuuman kokoisessa letkussa, 1,30 m/s kaavan 1 mukaan. 

 

𝑞𝑣  = 𝐴𝑣             KAAVA 1

                       

qv = tilavuusvirta (m3/s) 

A = letkun poikkipinta-ala (m2)  

v = virtausnopeus (m/s) 

 

Normaalisti tuulivoimalan vaihdelaatikon täyttömäärä on noin 400–600 litraa riip-

puen vaihteiston valmistajasta ja tuulivoimalan koosta. Täyttöletku on 167 metriä 

pitkä, joten öljyllä kestäisi noin 2 minuuttia saavuttaa vaihdelaatikko. 600 litran 

pumppaamiseen menisi aikaa noin 15 minuuttia. Tyhjennyspuolen pumppua ei 

käsitellä tässä opinnäytetyössä.  

2.4 Suodatinyksikkö 

Suodatinyksikön tarkoituksena on suodattaa uudesta öljystä mahdolliset epäpuh-

taudet, jotka voivat vahingoittaa tuulivoimalan vaihdelaatikkoa. Suodattimen suo-

datuskyky on ilmoitettu mikrometreinä. Sitä kutsutaan Micron-luvuksi. Micron-

luku kertoo suoraan, minkä kokoisen hiukkasen suodatin suodattaa. 

 

Laitteistossa on käytössä Hydacin valmistama suodatinyksikkö (Kuva 1), jonka 

kotelo kestää 25 baarin paineen. Suodatinyksikössä on tukkoisuusanturi, joka 

toimii 24 V AC/DC jännitteellä. Anturi vertailee suodatinyksikön tulo- ja lähtöpuo-

len paine-eroa. Mikäli paine-ero on suurempi kuin 3 baaria, anturin relekärjet me-

nevät yhteen ja tästä saadaan tieto eteenpäin logiikalle. Suodatinyksikössä on 
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myös ohitusventtiili, joka ohjaa öljyn suodattimen ohi, mikäli paine on enemmän 

kuin 3 baaria. Suodatinyksikköön on saatavilla 20 baaria kestäviä suodattimia.  

2.5 Paine 

Osa laitteiston komponenteista löytyi valmiina, kuten esimerkiksi hammaspyörä-

pumppu. Kuten aikaisemmin mainittiin, tämä hammaspyöräpumppu kestää 130 

baarin paineen ja se riittää hyvin, koska laskennallisesti käytössä oleva 6 kW:n 

oikosulkumoottori tuottaa 40,6 Nm:n vääntömomentin, joka vastaa noin 91 baa-

ria. Järjestelmässä eniten virtausvastuksia aiheuttavat letkusta aiheutuva dynaa-

minen paine ja hydrostaattinen paine.  

 

Hydrostaattinen paine on suurimmillaan silloin kun voimalan konehuoneessa 

oleva vaihdelaatikko on täynnä öljyä, eli nesteen pinta on korkeammalla kuin let-

kun pää. Tämän hetken suurimmaksi korkeudeksi voidaan ajatella vaikkapa 150 

metriä maan pinnasta. Hydrostaattiseksi paineeksi saadaan kaavan 2 (4, s. 99) 

avulla noin 12,5 baaria. Laskuissa käytetään Klubersynth 4-320N voiteluöljyn ar-

voja, se on paljon käytetty vaihdelaatikoiden voiteluöljy.  

 

𝑝 =  𝜌𝑔ℎ             KAAVA 2 

 

p = hydrostaattinen paine (10-5 bar)  

ρ = aineen tiheys (kg/m3) 

g = putoamiskiihtyvyys (m/s2) 

h = tarkasteltavan pisteen etäisyys nesteen pinnasta (m)  

 

Kun hydrostaattiseen paineeseen lisätään staattinen paine, joka on ilmamassan 

painosta johtuva noin 1 baarin paine, saadaan hydrostaattisen paineen ja staat-

tisen paineen summaksi 13,5 baaria.  

 

Letkusta ja voiteluöljyn liikkeestä aiheutuva painehäviö on laitteistossa kaikkein 

suurin. Painehäviö riippuu paljon öljyn lämpötilasta, koska öljyn viskositeetti 

muuttuu rajusti lämpötilan noustessa. Kuvassa 4 on esitetty Klubersynth 4-320N 
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voiteluöljyn viskositeetin muutos lämpötilan noustessa, standardin ASTM D341 

mukaisesti. (5.) 

 

 

KUVA 4. Viskositeetin muutos 

Kuvaajan viskositeettiarvoilla voidaan ratkaista virtauksen Reynoldsin-luku, joka 

kertoo, onko virtaus laminaarista vai turbulenttista. Aineen virtausnopeutena on 

käytetty 1,30 m/s, koska se on suurin nopeus, joka käytössä olevalla moottorilla, 

hammaspyöräpumpulla ja letkulla saadaan. Virtaus on laminaarista, jos Re on 

pienempi kuin 2000. Reynoldsin-luku voidaan ratkaista kaavan 3 avulla. 

 

𝑅𝑒 =   
𝑣𝐷

𝜈
               KAAVA 3 

 

v = aineen virtausnopeus (m/s) 

D = letkun sisähalkaisija (m) 

ν = kinemaattinen viskositeetti (m2/s) 

 

Seuraavana voidaan laskea letkun kitkavastuskerroin kaavalla 4, jos virtaus on 

laminaarista. Kitkavastuskertoimen laskeminen on paljon vaikeampaa, kun vir-

taus on turbulenttista. 
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𝜆 =  
64

𝑅𝑒
              KAAVA 4 

 

Re = Reynoldsin-luku 

 

Kun kitkavastuskertoimet on laskettu, letkusta ja öljyn liikkeestä johtuva painehä-

viö voidaan laskea kaavalla 5. Tulokseen lisätään kaavasta 1 saatu hydrostaatti-

nen paine, joka on laskettu 150 m korkeuden mukaan.  

 

Δ𝑝 = 𝜆 × 
𝑙

𝐷
×

𝑣2𝜌

2
+ 𝑝           KAAVA 5 

 

Δp = Painehäviö (bar) 

ʎ = Kitkavastuskerroin 

l = letkun pituus (m) 

D = letkun sisähalkaisija (m) 

v = virtausnopeus (m/s) 

ρ = aineen tiheys (kg/m3) 

p = hydrostaattinen paine (Pa) 

 

Painehäviöiden laskennassa on käytetty seuraavia arvoja: täyttöletku 167 m pitkä 

ja sen halkaisija 1 tuuma, moottorin kierrosnopeus 1410 rpm, täytettävän säiliön 

nesteenpinnankorkeus 150 m ja aineen tiheys 850 kg/m3. 

 

Kahdessakymmenessä celsiusasteessa painehäviö kasvaa jo liian suureksi 

moottorin vääntömomentin vastatessa 91 baaria. Taulukosta 1 nähdään, että 

pumpattaessa voiteluöljyä täydellä kierrosnopeudella öljyn täytyy olla vähintään 

kahdenkymmenenviiden celsiusasteen lämpöistä, ettei paine kasva liian suu-

reksi. 
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TAULUKKO 1. Painehäviö 

Lämpötila 

°C 

Kinemaatti-

nen visko-

siteetti m2/s x 

106 

Reynoldsin luku Kitkavastusk-

erroin ʎ 

Painehäviö 

bar  

10 3252 10,1 6,31 297,31 

15 2051 16,1 3,98 187,51 

20 1338 24,7 2,60 122,29 

25 899 36,7 1,74 82,22 

30 622 53,1 1,21 56,84 

35 441 74,8 0,86 40,31 

40 320 103,1 0,62 29,26 

45 237 139,0 0,46 21,69 

50 179 183,9 0,35 16,40 

55 138 238,8 0,27 12,63 

60 108 305,2 0,21 9,88 

 

Liitteessä 1 on kuvattu graafisesti moottorin kierrosnopeuden ja öljyn lämpötilan 

vaikutus painehäviöön. Liitteen 1 graafisen kuvaajan luomiseen käytin tekemääni 

Excel -laskentataulukkoa (Liite 2).  
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3 LAITTEISTON RADIO-OHJAUS JA AUTOMAATIO 

Laitteistoa suunniteltaessa tavoitteena oli, että laitteistoa voidaan käyttää etänä 

tuulivoimalan konehuoneesta. Laitteen käyttäjä voisi turvallisesti jättää laitteiston 

pumppaamaan öljyä ja pumppauksen ajan käyttäjä pystyisi keskittymään muihin 

työtehtäviin. Laitteeseen tulisi hankkia radio-ohjausjärjestelmä etäkäyttöön, pro-

sessianturit mittauksiin ja PLC tiedonkäsittelyyn. 

3.1 Radio-ohjausjärjestelmä  

Radio-ohjausjärjestelmän vaatimuksena oli ohjaimen muokattavuus ja näyttö, 

josta voidaan nähdä muun muassa paine, säiliön pinnankorkeus ja pumpun no-

peus.  

 

Radio-ohjausjärjestelmäksi hankittiin Jay Electroniquen valmistama Nemo-lähe-

tinvastaanotin (Kuva 5) sekä Gama-mallin ohjain. Järjestelmää oli saatavilla teh-

dasasetuksena 433.050–434.790 MHz:n radiotaajuudella toimivana. Tällä taa-

juudella toimivat laitteet ovat luvasta vapautettuja tietyin ehdoin Suomessa (6, s. 

95). 

 

KUVA 5. Nemo-lähetinvastaanotin (7) 
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Nemo lähetinvastaanottimessa on kaksisuuntainen radio-kommunikaatioväylä, 

jolla se voi lähettää ja vastaanottaa tietoja ja käskyjä ohjaimelta. Nemossa on 

kaksi parametroitavaa relelähtöä, joiden virran ja jännitteen kesto on 6A ja 

230VAC sekä kaksi 0–30VDC digitaalituloa. Nemo tukee myös valinnaista kent-

täväyläprotokollaa ja valittavina ovat RS485 Modbus RTU Network, CANopen, 

DeviceNet, Profibus, Profinet, EtherCAT, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP tai Ether-

net POWERLINK. (8.) 

 

Ohjaimessa on 42x40mm kokoinen LCD-näyttö, jossa on yhteensä 6 tilariviä ja 

joista kolme on varattu Nemon lähettämän analogisen tai digitaalisen tiedon näyt-

tämiseen. Kolme alinta riviä on varattu indikoimaan, mitä ohjaimen painikkeista 

tapahtuu. Ohjaimen painikkeiden tunnukset ovat merkattuna kuvaan 6.  

 

 

KUVA 6. Gama-ohjain (9) 

Kaikki tilarivit, painikkeiden toiminnot ja näyttö ovat muokattavissa järjestelmän 

iDialog konfigurointiohjelmalla. Ohjaimeen tehtiin lopulta kolme erilaista näky-

mää, joista laitteistoa voidaan käyttää eri tiloissa. Ensimmäisellä näkymällä “Tila 

ja valinta” nähdään puhtaan öljyn lämpötila, puhtaan öljyn säiliön pinnankorkeus 

sekä valittu tila. Auto-tilassa laitteisto on valittu etäkäytettäväksi eli sitä ohjataan 
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radio-ohjausjärjestelmän kautta. Painikkeesta F2 valitaan resetointi, joka resetoi 

taajuusmuuttajan mahdolliset viat.  

 

Näkymiä kuvataan ohjelmallisesti Mode 1, Mode 2 ja Mode 3. Mode 1 on kuvassa 

7 esitetty “Tila ja valinta” -näkymä. Mode 2 on manuaalipumppauksen näkymä, 

joka on esitetty luvussa 4.2 ja Mode 3 on ”Automaattipumppaus”-näkymä. Mode 

3 näkymää ei käydä läpi, koska automaattipumppauksen piiri ei ole ohjelmallisesti 

täysin valmis. 

 

 

KUVA 7. Ohjaimen “Tila ja valinta”-näkymä 

3.2 Prosessianturit 

Jotta laitteisto olisi turvallinen jättää vartioimatta pumpattaessa jäteöljyä säiliöön, 

tulee tietää jäteöljysäiliön pinnankorkeus. Tähän valittiin anturi (Kuva 8), joka tun-

nistaa öljynpinnan, kun jäteöljysäiliö on täynnä. 
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KUVA 8. Pinnankorkeusanturi (10) 

Kaikki anturit kiinnitettiin säiliöihin sopiviin korkkeihin. Korkkien korkeuden takia 

anturin tunnistuspään piti olla pitkä, että se yltää tunnistamaan öljyn ennen kuin 

säiliö on täysin täynnä. 

 

Anturia käyttöönotettaessa testattiin anturin toimintaa vedellä. Anturissa on kaksi 

PNP-lähtöä ja sen käyttöjännite on 24 VDC. Testattaessa anturin toimintaa öljyllä 

huomattiin, ettei anturi kytkenyt lähtöä päälle, vaikka anturin tunnistuspää oli ko-

konaan upotettuna öljyyn. Anturin tehdasasetuksina tunnistusrajoina oli oletukset 

vesipohjaisille nesteille. Anturin parametreja pystyttiin muuttamaan IO-link mas-

ter sarjalla, jonka avulla anturit voidaan kytkeä PC:hen ja ohjelmoida IO-link sar-

jan valmistajan ohjelmalla. Anturin parametreja muutettiin niin, että anturi tunnis-

taa öljyn eli käytännössä anturin tunnistusherkkyyttä nostettiin.  

 

Puhtaan öljyn säiliön pinnankorkeusanturiksi (Kuva 9) valittiin sauvamallinen an-

turi, joka tunnistaa nesteen pinnankorkeuden sauvaa pitkin lähetetyn sähkömag-

neettisen pulssin takaisinheijatusajasta. Anturin käyttöjännite on 24 VDC ja 

ulostulo on 0–10V.  
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KUVA 9. Pinnankorkeusanturi puhtaalle öljylle (11) 

Puhtaan öljyn lämpötilamittauksessa käytettiin PT100 -anturia, jonka resistanssi 

muuttuu lämpötilan mukaan. Resistanssin ollessa 100 Ω on ympäristön lämpötila 

noin 0 celsiusastetta. Resistanssin muutos on noin 0,385 Ω/°C. Anturi kytkettiin 

taajuusmuuttajan lämpötilamittauksille tarkoitettuun lisäkorttiin. 

 

Paineanturiksi valittiin SICKin tuotevalikoimasta 0–10 V:n lähdöllä ja 0–250 baa-

rin skaalalla oleva paineanturi.  

3.3 PLC 

PLC eli logiikka on ohjelmoitavissa käyttäjän tarpeisiin. Logiikka sisältää tietyn 

määrän tulo- ja lähtökanavia, joihin kytkettävillä kytkimillä ja antureilla voidaan 

tarkkailla ja ohjata laitteistoa. Logiikat ohjelmoidaan käyttäen logiikalle tarkoitet-

tua ohjelmointiohjelmaa. Ohjelmointikieliä on useita ja niitä ovat muun muassa 
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Ladder Diagram (LAD), Function Block Diagram (FBD) ja Structured Control Lan-

guage (SCL). LAD- ja FBD-kielet ovat enemmän graafisia ohjelmointikieliä ja SCL 

on tekstipohjainen kieli. Ohjelmointiohjelmasta ohjelma siirretään logiikan 

CPU:lle ja CPU lukee tulokanaviin tuotavia signaaleja, ohjaa lähtökanavia ja siir-

tää tietoa ladatun ohjelman mukaisesti eteenpäin laitteistolle ja käyttöliittymälle. 

Käyttöliittymänä laitteistossa toimii Gama-ohjain. 

 

Logiikaksi valittiin I/O-listan (Liite 8) mukaan Siemensin S7-1200 AC/DC/Relay. 

Logiikka ohjelmoidaan TIA-portal-ohjelmointiohjelmalla, jonka käyttö vaatii lisens-

sin. Logiikka ja ohjelmointiohjelma olivat minulle jo ennestään tuttuja koulun har-

joitustöistä. Logiikka tukee myös Profinet-kenttäväyläprotokollaa.  

3.4 Profinet 

Profinet (Process Field Net) on avoin teollisuus-Ethernet-standardi, jonka tiedon 

siirtonopeus voi yltää jopa 100 Mt/s ja jossa aikakriittiset toiminnot on tehty mah-

dollisiksi reaaliaikaisilla protokollalisäyksillä. Ei-aikakriittisen TCP/IP-tiedon li-

säksi Profinet mahdollistaa reaaliaikaisen ja syklisen tiedonsiirron samaan aikaan 

samassa väylässä ilman, että reaaliaikainen tiedonsiirto häiriintyy. Reaaliaikai-

sesti tietoa on mahdollista siirtää myös tahdistetusti, jolloin vasteajat ovat vaati-

viin liikkeenohjaussovelluksiinkin riittäviä, jopa alle yhden millisekunnin. Koska 

Profinet pohjautuu Ethernet-protokollaan, myös langaton tiedonsiirto on mahdol-

lista. (12.) 

 

Profinet-väylä on alaspäin yhteensopiva jo olemassa oleviin kenttäväyliin, joten 

siirtyminen Profinet-järjestelmään on helppoa. Muut kenttäväyläjärjestelmät, ku-

ten Profibus tai AS-I, voidaan liittää Profinet-väylään ilman muutoksia olemassa 

oleviin laitteisiin. (12.) 

 

Laitteiston radio-ohjausjärjestelmän lähetinvastaanottimen kenttäväyläprotokol-

laksi valittiin Profinet, koska Siemensin PLC ja Vaconin taajuusmuuttaja tukevat 

myös samaa protokollaa. 
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4 LAITTEISTON TOTEUTUS 

Laitteiston toteutus aloitettiin piirtämällä piirikaaviot CADS -suunnitteluohjelmalla. 

Piirikaaviot ovat liitteinä 3, 4 ja 5. Laitteistosta piirrettiin PI-kaavio (Liite 7) ja tehtiin 

IO-luettelo (liite 8), jotka antavat toiminnallisen kuvauksen koko laitteistosta. Pii-

rikaavioiden ja IO-luettelon positiotunnukset nopeuttivat ja järkeistivät tarvikeluet-

telon lukua huomattavasti. Tarvikelistaan (Liite 6) on listattuna pelkästään sähkö-

komponentit, eikä siihen ole listattuna hydrauliikkakomponentteja. Kuvassa 10 

asetellaan taajuusmuuttajaa kytkentäkaapin pohjalevyyn. 

 

 

KUVA 10. Taajuusmuuttajan asettelu pohjalevyyn 

4.1 Kommunikointi 

Laitteiston radio-ohjausjärjestelmä, taajuusmuuttaja ja PLC pitää ensimmäisenä 

saada kommunikoimaan keskenään kenttäväylän kautta. Laitteet yhdistettiin toi-

siinsa RJ45-liittimillä varustetuilla Profinet-kaapeleilla. Kytkentöjen tähtipisteenä 
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toimii normaali ethernetkytkin ja kuvasta 11 selviää Profinet-kaapelin johtimien 

kytkentäjärjestys RJ45-liittimiin (13). 

 

 

KUVA 11. Profinet-RJ45-liitin kytkentä  

Ensimmäisenä ohjelmointiohjelmaan tulee ladata taajuusmuuttajan ja radio-oh-

jausjärjestelmän GSD-tiedostot. Kun GSD-tiedostot on ladattu laitteet tulevat nä-

kyviin ohjelmointiohjelman hardware catalogiin ja laitteet voidaan liittää toisiinsa 

drag & drop menetelmällä (Kuva 12). GSD-tiedostot sisältävät laitteiden paramet-

rit, konfigurointitiedot, diagnostiikka- ja hälytystiedot sekä tulojen ja lähtöjen osoit-

teet. GSD-tiedostot ovat saatavilla laitteiden valmistajilta. Jokaisella laitteella tu-

lee olla oma Profinet-laitenimi sekä IP-osoite, jotta laitteet tunnistavat toisensa. 

 

 

KUVA 12. Laitteet yhdistetty toisiinsa ohjelmointiohjelmassa 
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4.2 Ohjelmointi 

Taajuusmuuttajan sekä radio-ohjausjärjestelmän ohjekirjasta voidaan lukea, mitä 

tietoa tulee miltäkin osoitteelta ja tiedot ovat tarvittaessa muokattavissa. Laitteet 

kommunikoivat 16-bittisillä sanoilla. Kuvassa 13 on esitetty taajuusmuuttajan I/O 

-osoitteet. 

 

 

KUVA 13. Taajuusmuuttajan IO määrä ja osoitteet 

Ennen kuin taajuusmuuttajaa pystyy ohjamaan kenttäväylän kautta, tulee sen en-

sisijaiseksi ohjauspaikaksi valita kenttäväylä taajuusmuuttajan asetuksista. Taa-

juusmuuttajan lähtösanaa QW64 käytetään taajuusmuuttajan ohjaukseen ja jo-

kaiselle sanan bitille on tehdasasetuksena määritelty tietty toiminto. Toiminnot 

ovat listattuna taulukossa 2 (14, s. 22). 

 

TAULUKKO 2. Taajuusmuuttajan ohjaussanan bittien toiminnot 
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Taajuusmuuttajan ohjekirjassa on annettu “quick setup” -ohje, jotta taajuusmuut-

tajaa voidaan käyttää helposti ja nopeasti. Ensimmäisenä lähtösanan QW64 ar-

voksi tulee asettaa hexalukuna luku 47E. Tämä vastaa binääriseksi luvuksi kään-

nettynä lukua 0100 0111 1110. Binääriluvussa äärimmäisenä oikealla oleva luku, 

tässä tapauksessa luku 0 on vähiten merkitsevä bitti eli se on bitti 0, joka asettaa 

taajuusmuuttajan joko ON tai OFF tilaan taulukon 2 mukaan. Taajuusmuuttajan 

lähtösanan arvoksi tulee asettaa 47F hex, jotta taajuusmuuttaja saadaan ON ti-

laan. Hexaluku 47F vastaa binäärilukua 0100 0111 1111 eli bitin 0 arvo on nyt 1.  

 

Seuraavaksi taajuusmuuttajalle annetaan nopeusohje, joka asetetaan lähtösa-

naan QW66. QW66 on varattu tehdasasetuksena taajuusmuuttajalle lähetettä-

vään nopeusohjeeseen. Jos taajuusmuuttajan nopeusohje on taajuusmuuttajan 

asetuksissa määritetty 0 – 50 Hz:n alueelle, taajuusmuuttajan ohjekirjan mukaan 

hexaluku 2000 vastaa 50 %:n nopeutta eli 0–50 Hz:n nopeus määritetään väliltä 

0 – 4000 hex.  

 

Ohjelmointiohjelmaan luotiin uusi “watch table”, jonne voidaan lisätä osoitteita, 

joiden muutoksia halutaan tarkkailla. Koska Nemon osoitteiden tiedot eivät lait-

teen ohjekirjasta selvinneet, kaikki ohjaimelta tuleva tieto piti määrittää testaa-

malla, mikä osoite muuttuu, kun painikkeita painetaan. Kuvassa 14 on esitetty 

Nemo-lähetinvastaanottimen lähtö- ja tulo-osoitteet. 
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KUVA 14. Nemo lähetinvastaanottimen IO määrä ja osoitteet 

Painikkeiden osoitteet tallennettiin sen jälkeen ohjelmointiohjelman muuttujatau-

lukkoon boolean-tyyppisinä eli niiden tila on joko 1 tai 0. Kun ohjaimen painiketta 

F1 painettiin, yksi tulosanan IW41 biteistä muutti tilansa 0 -> 1. Tämä bitti saatiin 

“poimittua” 16-bittisestä sanasta ohjelmablokiin määritettyjä väliaikaisia muuttujia 

apuna käyttäen ja sen jälkeen tieto siirrettiin muistipaikkaan M1.0. Tulosana IW41 

siirretään MOVE-toiminnolla ohjelmablokin väliaikaiseen muuttujaan, josta voi-

daan #”tag”.%X”bittinro” -osoitteella poimia tietyn bitin muutos. Tässä tapauk-

sessa kyseessä oli bitti 0. Kuvassa 15 on esitetty tietyn bitin poiminta 16-bittisestä 

sanasta. 

 

 

KUVA 15. Painikkeen F1 määritys 
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Taajuusmuuttajan nopeusohje valitaan ohjaimen “manuaalipumppaus”-näky-

mältä (Kuva 16), kun öljyä halutaan pumpata käyttäjän asettamalla nopeudella.  

Nopeus on säädettävissä 10%:n välein välille 0–100%.  

 

 

KUVA 16. Manuaalipumppausnäkymä 

Ohjaimen näkymän ollessa “manuaalipumppaus” painikkeella F1 lähetetään taa-

juusmuuttajalle Start ja Stop käskyt eli taajuusmuuttajan lähtösanan QW64 ar-

voksi asetetaan joko 47E hex tai 47F hex. Painikkeella F2 voidaan resetoida näy-

töllä näkyvä pumpattu määrä, joka lasketaan erillisellä ohjelmablokilla moottorin 

kierrosnopeudesta ja pumpun kierrostilavuudesta. Painikkeilla F3 ja F4 ohjataan 

lähetinvastaanottimen kahta relekärkeä, joilta lähtee ohjausjännite moottoreiden 

kontaktoreille.  

 

Taajuusmuuttajan nopeusohje “Mode2_Nopeus_Hz” määritetään ensin ohjelmal-

lisella laskurilla, jonka jälkeen se muutetaan NORM_X-toiminnolla luvuksi 0.0 – 

1.0 OUT-muuttujaan, asetettujen MIN ja MAX lukujen väliltä. Laskuri laskee, 

kuinka monesti ohjaimen manuaalipumppausnäkymällä painikkeita F5 ja F6 on 

painettu ja se on käännetty laskurilla välille 0 – 50 Hz. NORM_X-toiminnolla saatu 
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luku tallennetaan ohjelmablokin väliaikaiseen muistipaikkaan nimeltä #Väli-

muisti_nopeus. SCALE_X-toiminnolla #Välimuisti_nopeus skaalataan taajuus-

muuttajalle siirrettäväksi nopeusohjeeksi, joka on väliltä 0–4000 hex.  

 

 

KUVA 17. Taajuusmuuttajan nopeusohjeen määritys 

Ohjaimen manuaalipumppausnäkymälle (Kuva 16) painetiedon osoitteeksi on 

määritelty IDialog-ohjelmalla INumNetwork02 (Kuva 18). Tämä vastaa kuvan 14 

osoitteiden mukaan lähtösanaa QW11.  

 

 

KUVA 18. IDialog ohjelmalla määritetty painetiedon osoite 

Logiikassa on kaksi analogituloa, joista ensimmäiseen osoitteeseen eli tulosa-

naan IW1 on kytketty pinnankorkeusanturi ja toiseen tulosanaan IW3 on kytketty 

paineanturi. Logiikan analogimoduuleiden suurin arvo on Int-lukuna 27648. Pai-

neanturilta tuleva signaali muutetaan kuvassa 19 ensin NORM_X-toiminnolla 
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Real-tyyppiseksi muuttujaksi, jonka jälkeen arvo tallennetaan globaaliin muuttu-

jaan MD1. MD1-muuttujan arvo skaalataan SCALE_X-toiminnolla helpommin lu-

ettavaksi luvuksi välille 0–250 bar.  

 

 

KUVA 19. Paineanturilta tulevan tiedon määritys 

Ohjaimen ensimmäisellä näkymällä “Tila ja valinta” oleva puhtaan öljyn lämpötila 

mitataan puhtaan öljyn säiliöstä PT100-anturilla, joka on kytketty taajuusmuutta-

jan lisäkorttiin. Taajuusmuuttajalle on oma konfigurointiohjelma Vacon Live, josta 

voidaan muun muassa määrittää, mitä dataa taajuusmuuttaja lähettää ulos kent-

täväylän kautta. Taajuusmuuttajan ohjekirjasta on nähtävissä eri parametrien ID-

numerot ja lämpötilatiedon ID-numero tuli asettaa konfigurointiohjelmassa “Pro-

cess Data Out” arvoksi. Arvo luettiin taajuusmuuttajan tulosanasta IW93, kuten 

kuvassa 20 on esitetty.  
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KUVA 20. Lämpötilatiedon skaalaus ja siirto ohjaimen näytölle 

Taajuusmuuttajalta saatu tieto tuli jakaa luvulla 10, että se saatiin vastaamaan 

todellista lämpötilalukemaa. Ohjaimeen lämpötilatiedolle varatulle tilariville mää-

ritettiin osoitteeksi IDialog-ohjelmalla INumNetwork03 eli lähtösanana oli QW13. 

4.3 Piirit 

Liitteen 7 PI-kaaviossa ja taulukossa 3 on esitetty laitteiston säätö/ohjauspiirit, 

joita on avattu edellä. Osa piireistä ei ole täysin toiminnassa muun muassa vielä 

puuttuvan, kiinteän öljysäiliön vuoksi.  
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TAULUKKO 3. Laitteiston piirit 

 

PIC-104 piiri ohjaa puhtaan öljyn pumpun moottoria automaattiajolla eli ohjaimen 

Mode 3. Gama-ohjaimesta voidaan valita, pumpataanko öljyä manuaaliajolla vai 

automaattiajolla. Manuaaliajolla pumpattaessa moottorin kierrosnopeus on sää-

dettävissä 10 Hz:n välein välillä 0–50 Hz. Automaattiajolla moottorin kierrosno-

peus säädetään PI-säätimellä, joka koittaa pitää paineen 90 baarissa.  

 

LIA-102 piiri mittaa puhtaan öljyn säiliön pinnankorkeutta. Ensimmäinen hälytys 

tulee ohjaimeen, mikäli pinnankorkeus on enää 10 % säiliön tilavuudesta. Toinen 

hälytys tulee ohjaimeen, kun pinnankorkeus laskee alle 5 %:n. 

 

TIC-100 piiri huolehtii öljyn lämpötilasta. Lämmitysvastus tulee tulevaisuudessa 

puhtaan öljyn säiliöön. Säiliötä ei ole vielä hankittu, koska ensimmäisissä öljyn-

vaihdoissa öljyt ovat IBC-säiliöissä.  

 

PDA-101 piiri mittaa paine-eroa suodattimen tulo- ja lähtöpuolelta. Mikäli paine-

ero on yli 3 baaria, tulee tästä tieto logiikalle ja ohjaimen näytölle. Hälytys ei py-

säytä moottoria, koska suodattimessa on myös mekaaninen ohitusventtiili, joka 

toimii myös 3 baarin paineessa.  

 

LSA-103 piiri estää jäteöljysäiliön ylitäytön. Anturi tunnistaa öljyn säiliön ylärajalla 

ja tästä lähtee tieto logiikalle, sekä ohjaimen näytölle hälytyksenä. Jäteöljypum-

pun moottori sammuu, kun jäteöljysäiliö on täynnä.  
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4.4 Testaus 

Laitteistoa päästiin testaamaan ensimmäisiin öljynvaihtoihin ja pumpattaessa 

hydrauliöljyä täyttöpaine oli lähellä laskettua arvoa. Työmaalla jouduttiin vielä aja-

maan sisään uusi ohjelma, johon oli lisätty muutama moottorin pysäytyskäsky. 

Vaihteistoöljyä pumpattaessa paine ei noussut lähellekään sitä, mitä oli laskettu. 

Tämä kuitenkin ratkaistiin muuttamalla pumpun imupuolen letkun halkaisijaksi 2 

tuumaa. Aikaisempi letku oli halkaisijaltaan 1 tuumaa eikä pumppu jaksanut imeä 

”kylmää” öljyä tämän letkun läpi tarpeeksi nopeasti. Kuvassa 21 on esitetty 

Gama-ohjaimen manuaalipumppausnäkymä hydrauliöljyä pumpattaessa. 

 

 

KUVA 21. Hydrauliöljyn pumppaus 

Hydrauliöljy oli pumppaushetkellä noin + 17 Celsiusastetta ja tekemäni Excel-

laskentataulukon mukaan paineen pitäisi nousta noin 60 baariin. 8 baarin heitto 

tuloksissa voi helposti johtua lämpötila-anturin virheestä, koska öljyn viskositeetti 

muuttuu rajusti lämpötilan mukaan ja tietysti virtausvastusta aiheuttavat myös 

laitteistoon lisätyt venttiilit, joita ei ollut huomioitu laskuissa. Yhden venttiilin ker-

tahäviö on laskennallisesti noin 2 baaria hydrauliöljyä pumpattaessa. Kuvassa 22 

laitteiston kokoonpano on suoritettu. Laitteisto täytyy vielä maalata, kun se saa-

daan pois työmaalta. 
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KUVA 22. Valmis öljynvaihtolaitteisto 
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5 POHDINTA 

Laitteiston suunnittelu osoittautui laajemmaksi ja paljon moniulotteisemmaksi 

kuin olin ennen opinnäytetyön aloitusta arvioinut. Aikataulu opinnäytetyön rapor-

tin osalta venyi useamman kuukautta, osittain myös siksi, että tein raporttia töiden 

ohella.  

 

Ennen työn aloitusta luulin tietäväni melko paljon hydrauliikasta ja paineen käyt-

täytymisestä, mutta opiskeltuani hydrauliikkaa lisää opin paljon uusia asioita. Lo-

pulliset laskut laitteiston virtausvastuksista eivät pitäneet ihan paikkaansa, tosin 

venttiilejä eikä laitteiston kiinteitä letkuja otettu laskuissa huomioon.  

 

Laitteiston ohjelmointi jäi aikataulun vuoksi vielä osittain kesken, mutta tarkempi 

testaus jatkuu myöhemmin. Jos ohjelmointi aloitettaisiin alusta, ohjelmoisin help-

polukuisempia ohjelmablokeja TIA-Portalissa, että ohjelmasta tulisi muutosystä-

vällisempi ja helppolukuisempi. Kokonaisuudessaan olen tyytyväinen työn tulok-

seen ja laitteiston toimivuuteen.   
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