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ABSTRACT 
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The purpose of this thesis was to design and produce a control system for a smart 
locker system called the i-Locker. The thesis presents different phases of the 
project and component choices with reasonings. Furthermore, the thesis also ad-
dresses problems encountered during the project and the solutions found for 
these problems. The aim of this thesis is to provide the reader a comprehensive 
picture of the different stages of designing a new machine from the point of view 
of automation design. 
 
This work is part of a broader project including the theses of Jordy Declerq's i-
Locker Selecting the Main Drive System and Robin Loicq's Additive Manufactur-
ing Utilized for Prototype Parts (Declerq, 2017; Loicq, 2017). These three theses 
have been collaboratively designed, because the choices made in them have a 
significant effect on each other. 
 
This thesis includes a discussion on the selection of a suitable control system 
and its programming with reasoning, as well as the configuration and integration 
of the transmission system. Siemens was chosen as the logic manufacturer and 
TIA Portal as the programming environment. 
 
The thesis also examines the legislative obligations and machine safety specifi-
cations in relation to new machines. The safety solutions and analyses were 
based on the relevant machine standards. The quality of work required for a po-
tential CE marking on the new machine is also considered in the thesis. 
 
The thesis resulted in a working control system for the machine and a com-
pleted plan for other electronic components. The engineering for safety compo-
nents and requirements was also completed, but they were not implemented yet 
as the work was still in development. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Omaisuuden turvallinen säilyttäminen edellyttää lukittavaa turvajärjestelmää, jota 

on kehitetty teknologian edistymisen myötä. Tällaisia lukittavia järjestelmiä tarvi-

taan kaikkialla, kuten esimerkiksi pankeissa ja toimistoissa. Teknologia etenee 

jatkuvasti ja esimerkiksi älykkäitä lukitusjärjestelmiäkin on kehitetty. (Anaza, Jiya, 

& Haruna, 2017) 

 

Varastoautomaatin toimintaperiaate ei ole uusi keksintö, sillä markkinoilta löytyy 

nykypäivänä hyvinkin pitkälle räätälöityjä varastoautomaatteja. Hyllykössä tasot 

liikkuvat pystysuunnassa ja laite tuo halutun lokeron käyttäjän ulottuville. Auto-

maatin ideana on hyödyntää huoneen korkea tila vapauttaen lattia-alaa muille 

käyttötarkoituksille. Yrityskäytössä isomman skaalan automaattivarastoihin voi-

daan varastoida jopa satoja komponentteja, joiden saldot päivittyvät reaaliajassa 

varastojärjestelmiin. Kuvassa 1 on esitetty tyypillisen paternoster-varaston toi-

mintaperiaate. 

 

  

KUVA 1 Paternoster-varastoautomaatti (Kasten Oy) 

 

Kuvassa 1 esitetty Kasten Oy:n valmistama Paternoster-varastoautomaatti on 

pystykaruselli, joka toimii rotaatioperiaatteella. Kun käyttäjä pyytää tuotetta, se 

tuodaan hänelle lyhintä reittiä pitkin ergonomiselle työnkentelytasolle. Varastoau-



7 

 

tomaatti mitoitetaan tilan mukaan ja käyttöaukot voivat olla eri kerroksissa. Li-

säksi varastoautomaatin voi integroida valmiiseen toiminnanohjausjärjestel-

mään. (Kasten, 2018) 

 

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) automaatioon liittyvällä kurssilla ideoi-

tiin paternoster-tyyppinen vertikaalinen automaattivarasto, johon saisi säilöä esi-

merkiksi vaatteita tai muita tavaroita koulupäivän ajaksi. Projektia päätettiin mie-

lenkiinnosta lähteä toteuttamaan käytännössä, ja laitteeseen tarvittiin tekijöitä. 

Tämän opinnäytetyön aiheena on älylokerikon sähkö- ja automaatiopuolen suun-

nittelu sekä koneen valmistajalle kuuluvien lainsäädännöllisten tehtävien selvittä-

minen. Työn tilaaja on Tampereen ammattikorkeakoulu. 

 

Työssä pohditaan laitteeseen tarvittavia sähkökomponenttiratkaisuja, kuten oh-

jausjärjestelmän, voimansiirron sekä anturoinnin toteuttamista. Lainsäädäntö on 

myös oleellista työtä tehdessä, sillä kyseessä on uusi kone, jolle on tarkoitus tu-

levaisuudessa saada CE-merkintä. 

 

Oppimisprosessin kannalta opinnäytetyön aihe on houkutteleva. Työ sisältää 

kaikki automaatioprojektiin liittyvät osa-alueet suunnittelusta ja hankinnoista 

mahdollisesti myyntiin. Työllistävän vaikutuksen kasvaessa liian suureksi, opin-

näytetyön alue rajattiin alustavaan suunnitteluun. 

 

Aluksi työssä määritetään i-Locker-projektin kokonaisuus ja suunnitelma. Lisäksi 

projektiin liittyvät riskit ja käytettävissä olevat resurssit esitellään. Seuraavaksi 

ohjausjärjestelmää käydään läpi. Tämän jälkeen koneen muut osat kuten esimer-

kiksi voimansiirto ja komponentit sekä moottori ja taajuusmuuttaja kuvaillaan. TIA 

portalin konfigurointi, käyttöliittymä, moottorin ohjaus, lainsäädäntö ja turvalli-

suusaspektit käydään läpi työn edetessä. Työn lopussa on pohdintaa aiheesta. 

 



8 

 

2 i-LOCKER-PROJEKTIN MÄÄRITTELY 

 

 

2.1 Projekti kokonaisuudessaan ja suunnitelma 

 

Suunnittelu alkaa koneen peruskonseptista. Peruskonseptin ja toimintatavoittei-

den ollessa selviä ja hyväksytetty asiakkaalla eli koululla, voidaan aloittaa tar-

kempi suunnittelu. Peruskonseptissa voidaan jo tehdä turvallisuuteen vaikuttavia 

merkittäviä ratkaisuja sekä yrittää tunnistaa mahdollisia rajoituksia ratkaisujen va-

linnoille. (Sundquist 2009) 

 

Tarkemmassa suunnittelussa pohditaan koneen ulkomittoja ja toimintaedellytyk-

siä. Mekaniikka- ja sähkösuunnittelun täytyy toimia yhteistyössä, jotta saadaan 

valmistettavissa oleva ja toimiva kokonaisuus. Ennen varsinaista mekaniikka-

suunnittelua koneeseen täytyy valita tulevat komponentit ja voimansiirtomeka-

niikka, jotta rungosta saadaan oikean mittainen. Laitevalinnat tehdään pitkälti 

koulun inventaario mielessä pitäen ja mikäli varastoista ei löydy sopivia kom-

ponentteja, voidaan hankintoja tehdä budjetin rajoissa. Ohjelmistosuunnittelu on 

myös olennainen osa projektia, sillä kaikki toiminnot kulkevat ohjelmoitavan logii-

kan läpi. 

 

Tarkemmassa suunnittelussa mietitään yksityiskohtaisesti koneturvallisuutta, 

jotta laite saadaan valmistettua standardien ja direktiivien mukaan mahdollista 

CE-merkintää varten. Laitteen dokumentaatio kuuluisi myös pitää ajan tasalla 

heti suunnittelun alettua. 

 

Suunnittelun jälkeen olisi tarkoitus valmistaa fyysinen kone käytännössä. Ensim-

mäiseksi koneeseen tulevat komponentit hankitaan, jonka jälkeen se voidaan 

koota.  

 

 

2.2 Projektiin liittyvät riskit 

 

Kokonaisuudessaan projekti on hyvin laaja, mistä johtuen se sisältää monia ris-

kejä. Tietyn tyyppisiä riskejä pystytään ennakoimaan, mutta projektin laajuudesta 
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johtuen on mahdollisuuksien mukaan varauduttava myös ennalta arvaamattomiin 

vastoinkäymisiin. Kun projektin parissa työskentelee opiskelijoita osa-aikaisesti, 

on riski, että projekti saattaisi viivästyä määräajasta. Myös budjetin rajallisuu-

desta johtuen saatetaan joutua tekemään alkuperäisestä suunnitelmasta poik-

keavia ratkaisuja, toisaalta projektin eläessä voidaan mahdollisesti keksiä parem-

pia ja halvempiakin ratkaisuja lopputuloksen kannalta. 

 

Tässä työssä valmistetaan alusta alkaen täysin uusi laite, jonka viivästyminen ei 

aiheuta esimerkiksi tuotannon hidastumista tai pysähtymistä, eikä näin ollen 

synny taloudellisia tappioita. Toisaalta taloudellista tappiota voi syntyä viivästy-

misestä, jos valmistettavalla laitteella on tarkoitus tehdä tuottoa. 

 

Myös turvallisuuteen ja terveyden vaarantumiseen liittyviä riskejä on mietittävä 

laitetta suunniteltaessa. Koneturvallisuuteen liittyvät ratkaisut jo suunnitteluvai-

heessa vaikuttavat merkityksellisesti käyttöturvallisuuteen. Suunnitteluvaiheessa 

tehdyt ratkaisut alentavat myös projektin kustannuksia niin, ettei kalliita korjauk-

sia jouduta tekemään koneen ollessa jo pitkällä valmistuksessa tai jopa kokonaan 

valmis. Turvallisuudesta tinkiminen saattaisi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa 

vaaratilanteita työntekijälle tai materiaalivahinkoja. (Siirilä & Kerttunen 2007) 

 

Lopuksi on olemassa myös riski, että tekijöiden taidot eivät riitä halutun lopputu-

loksen toteuttamiseen. 

 

 

2.3 Projektiin käytettävät resurssit 

 

Kaikki projektiin käytettävät resurssit tulevat koululta. Projektia tehdään ja jatke-

taan siitä kiinnostuneiden opiskelijoiden toimesta. Projektille ei ole ennalta mää-

ritetty budjettia, mutta kustannukset pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman 

pieninä käyttäen mahdollisuuksien mukaan jo koululta löytyviä komponentteja. 

Lisähankintoja projektille pystytään tekemään perustellusti koulun koneautomaa-

tiota ohjaavan opettajan harkinnan mukaan. Työtunteja projektille ei lähdetty las-

kemaan, sillä niiden arvioiminen olisi todella haastavaa. Resurssitehokkuuden 

kannalta projektia olisi hyvä toteuttaa pienellä budjetilla.  
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3 OHJAUSJÄRJESTELMÄ 

 

 

3.1 Ohjausjärjestelmän valinta 

 

Mietintä ohjauksen valinnalle lähtee yleensä siitä, että määritetään, mitä järjes-

telmän halutaan tekevän. Tarkoituksena on luoda täysin itsenäinen ohjausyk-

sikkö, jota kuitenkin pystyy laajentamaan tulevaisuudessa tarpeiden mukaan. 

Vaihtoehdot käytännössä olivat mikrokontrolleri-, tietokone- tai PLC eli logiikka-

ohjaus. Kahta ensimmäistä ei lähdetty kuitenkaan viemään ajatusta pidemmälle 

niiden toteutuksen kankeuden vuoksi. Tässä työssä keskitytään logiikkaohjauk-

seen.  

 

Etuina mikrokontrolleri- tai tietokoneohjauksessa olisi mahdollisesti ollut edulli-

sempi tarvittavien komponenttien hinta sekä datan kerääminen ja liitettävyys mui-

hin tietokonejärjestelmiin. Mikrokontrolleripohjaisten systeemien käytön muita 

hyötyjä ovat muun muassa ongelmien kartoittaminen ja ylläpito (Parai, Das, & 

Das, 2013). Hinnan joutuu kuitenkin maksamaan moninkertaisena takaisin konfi-

gurointiin tarvittavien työtuntien muodossa. 

 

Kun kyseessä on kone, jota saatetaan kehittää vielä jatkossakin, on modulaari-

nen eli laajennettavissa oleva PLC järkevä ratkaisu. Jos tarkoitus olisi kehittää 

markkinoille saatettava sarjavalmistettava tuote, voisi konetta varten pitkälle kus-

tomoitu piirilevy olla kustannustehokasta. Tämä kuitenkin vasta sitten, kun tuote 

on hiottu ominaisuuksiltaan lopulliseen muotoonsa. 

 

Ohjelmoitavan logiikan hankinnan järkevyyttä voisi kyseenalaistaa sillä perus-

teella, että marketista saa murto-osalla sen hinnasta moninkertaisesti tehok-

kaamman tietokoneen. Syy on kuitenkin yksinkertainen, sillä missään perusteol-

lisuuden ohjauksessa ei tarvita älytöntä laskentatehoa, eikä tietokoneen tarjo-

amille ylimääräisille ominaisuuksille ole käyttöä. Toinen huomattava ero PLC:n ja 

tietokoneen välillä on, että operaattorin ei tarvitse ymmärtää hankalammista oh-

jelmointikielistä oikeastaan mitään. Esimerkiksi muutaman yksikertaisen kom-

ponentin ohjauksessa C-ohjelmointikielellä menee saman asian saavuttamiseen 
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päivä, minkä PLC:llä tekee tunnissa. Kun käyttötarkoitus on vain sisään- ja ulos-

tulojen käsittely, ei PLC:llä pysty kuitenkaan tekemään samoja asioita kuin ohjel-

mointikielillä. PLC:llä kuitenkin samaan kompaktiin pakettiin saa myös kunnolliset 

tulot ja lähdöt, jotka on valittu perustason logiikkoihin teollisuudessa käytettävien 

yleisimpien automaatiokomponenttien mukaan. PLC:t on myös suunniteltu teh-

daskäyttöön eli ne kestävät myös rajumpiakin olosuhteita, kuten esimerkiksi kuu-

muutta, kylmyyttä, pölyä, likaa ja kosteutta. (Mehta & Reddy, 2015) Tässä työssä 

näitä ominaisuuksia ei kuitenkaan vaadita, sillä tuotteen loppusijoituspaikka on 

puhtaissa sisätiloissa.  

 

Logiikan etuihin kuuluu myös saumaton liitettävyys projektiin tarvittavaan antu-

rointiin ja moottorin ohjaukseen. Projektin kehittyessä ei ole ongelma, mikäli tulo-

jen ja lähtöjen määrä ei riitä, sillä logiikkaan voidaan laajennusmoduuleilla lisätä 

digitaalisia tai analogisia sisään- ja ulostuloja. Sisääntulomoduulia valittaessa 

täytyy kuitenkin pitää mielessä, onko liitettävä komponentti NPN vai PNP eli onko 

”päällä”-tila 0V vai 24V. Teollisuuden nykypäivänä yleiskielellä eli englannilla 

nämä ovat ”sourcing” ja ”sinking”. Jotkut komponentit pystytään kytkemään mo-

lempiin tuloihin, mutta kaikki eivät kuitenkaan ole yhteensopivia molempien tulo-

tyyppien kanssa. (Mehta & Reddy, 2015) 

 

Näiden lisäksi logiikkaohjauksen valintaa tuki myös oma kokemus koulun kurs-

seilta sekä kiinnostus opetella aiheesta lisää mahdollista työuraa silmällä pitäen. 

 

 

3.2 Logiikkaohjelmien tehtävät 

 

Projektissa ohjelmoitavan logiikan päätehtävä on pyörittää moottoria haluttuun 

suuntaan halutulla nopeudella. Logiikka ei kuitenkaan itse ohjaa suoraan moot-

toria, vaan väliin tarvitaan taajuusmuuttaja. Taajuusmuuttajat voidaan jakaa väli-

piirittömiin eli suoriin muuttajiin ja välipiirillisiin muuttajiin, jossa vaihtosähköstä 

muodostetaan ensin joko tasavirtaa tai tasajännitettä, jota jälleen muutetaan 

vaihtojännitteeksi (Farin, Peltonen, Pykälä, & Uski-Joutsenvuo, 2009). Taajuus-

muuttaja vastaanottaa logiikalta tulleet komennot pyörimissuunnasta ja nopeu-

desta, välittäen ne moottorille sen ymmärrettäviksi signaaleiksi. Pelkkä pyöritys 
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edestakaisin ei vielä riitä, vaan moottori täytyy saada pysäytettyä pyydettyyn koh-

taan hyllyjen täyttöä ja tyhjennystä varten.  

 

 

Ohjelman tehtäviin kuuluu siis antaa käyttäjälle mahdollisuus valita haluttu hylly, 

ja ajaa se kohdalle poimittavaksi. Valinta tapahtuu käyttöpaneelin kautta, joka on 

Profinet-yhteydellä kiinni logiikassa. Paneelille on tarkoitus saada esille myös 

diagnostiikkaa järjestelmän tilasta.  

 

Turvalogiikan ohjelmaan puolestaan kuuluu häiriötilanteissa moottorin pysäyttä-

minen. Häiriötilanteita voivat olla vikatilat, hätä-seis-piirin aktivoituminen tai raja-

kytkimien päälle/pois kytkeytyminen. Konestandardit, joista opinnäytetyössä 

myöhemmin kerrotaan, vaativat, että turvaohjelma tulee olla erillinen muusta oh-

jelmasta. 

 

 

3.3 Ohjelmoitavan logiikan valinta 

 

Valintaprosessissa edetään yleensä tekniset ominaisuudet ja kustannukset 

edellä. Tässä projektissa tämä tarkoittaa koulun logiikkakannan tutkimista alku-

tekijöiksi. Logiikan valmistajaksi valittiin Siemens, sillä koululta löytyy ylimääräi-

siä, projektiin ominaisuuksiltaan kelvollisia, opetus- ja projektikäyttöön tarkoitet-

tuja Siemensin logiikoita. Valintaa tukivat myös koululta löytyvä lisenssi logiikan 

ohjelmointiin käytettävään TIA Portal -ohjelmistoon, sekä konfiguraatioon yhteen-

sopiva ja tarpeita vastaava KTP600 Basic Color PN -kosketuspaneeli eli HMI.  

 

Toisaalta olisi ollut mielenkiintoista ja hyödyllistä lähteä opettelemaan muitakin 

yleisesti käytössä olevia PLC-ohjelmointialustoja, kuten CODESYS tai Beckhoffin 

TwinCAT. Vaihto entuudestaan vieraaseen järjestelmään kuitenkin olisi ollut mer-

kittävä riski projektin etenemisen kannalta, sillä laitteistoa, eikä osaamista olisi 

löytynyt valmiina. Siemensin ollessa markkinajohtaja ja yleisin käytössä oleva 

PLC-valmistaja nykypäivänä, lisäkokemus Siemens-ympäristöstä ei ole kuiten-

kaan pahitteeksi.  
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Siemensin logiikkatuoteperheeseen kuuluu neljä perusmallia, joista löytyy eri va-

riaatioita asiakkaan tarpeiden mukaan. Pienempiin kokonaisuuksiin tarjolla on 

S7-1200, sekä keskisuuriin ja laajoihin projekteihin S7-1500. Myynnissä on vielä 

laajoihin projekteihin tarkoitetut vanhempaa sukupolvea olevat S7-300 ja 400, 

mutta S7-1500 näiden tuotteiden suoranainen korvaaja. Automaattivarastoon S7-

1200 on jo enemmän kuin riittävä, ja siksi tämä logiikka valikoituikin. (Siemens 

2018) 

 

S7-1200 logiikasta on tarjolla viittä eri perusversiota, 1211C, 1212C, 1214C ja 

1215C ja 1217C. Perusperiaate on, että mallikoodin viimeisen numeron kasva-

essa logiikan tulojen ja lähtöjen määrä sekä keskusmuisti kasvavat. Kaksi vii-

meistä mallia on varustettu lisäksi Profinet-portilla. Joka mallista löytyy vielä kol-

mea erityyppistä I/O yhdistelmää, DC/DC/DC, AC/DC/RLY sekä AC/DC/RLY. Yh-

distelmät sisältävät eri määrät digitaalisia, analogisia ja rele tuloja. 

 

Projektin peruskonseptissa tarkoitus ei ole käyttää muita kuin digitaalisia on/off-

tyyppisiä kytkimiä ja antureita, niin I/O yhdistelmäksi voidaan valita DC/DC/DC. 

Haluttaessa lisätä esimerkiksi koneen sisäistä lämpötilaa mittaava analoginen 

anturi, joudutaan joko liittämään logiikkaan oikeanlainen I/O-moduuli tai vaihta-

maan koko logiikka toiseen. Projektissa haluttiin myös päästä kokeilemaan Pro-

finetin toimintaa, mikä on vahvasti nykyajan teollisuusautomaation kulmakivi. Tä-

ten malliksi valittiin 1215C. 

 

Valitulla logiikalla voidaan toteuttaa kaikki laitteelta vaaditut toiminnalliset ominai-

suudet prototyyppivaiheessa. Mikäli kuitenkin CE-merkinnän haluaa saada, jou-

dutaan logiikka joko vaihtamaan turvalogiikaksi tai toteutettava turvapiiri erillisellä 

turvalogiikalla. Projektiin valikoituneesta logiikasta löytyy Siemensin katalogista 

identtinen turvaversio, malliltaan 1215FC, johon voidaan liittää tarvittavat turva-

komponentit. Turvalogiikkaa ei kuitenkaan tilattu vielä projektin alkuvaiheilla, 

vaan koulun inventaariosta löytynyt 1215C toimii prototyypissä. Myöhemmin lo-

giikan vaihto on helppoa, mikäli pysytään Siemensin tuotteissa, sillä ohjelman 

siirto onnistuu helposti tietokoneella logiikalta toiselle. 
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Kuvassa 2 on esitettynä prototyypissä käytetty Siemensin S7-1200 logiikka, josta 

löytyy 14 kappaletta 24 V tuloja, sekä 10 kappaletta 24 V lähtöä. Logiikka vaatii 

toimiakseen 24 VDC jännitteen, joka saadaan erillisestä jännitelähteestä.  

 

 

 

KUVA 1 Siemens S7-1200 logiikka (Siemens Oy) 

 

Kuvassa 2 esitetty Siemensin SIMATIC S7-1200 on Micro PLC-standardina hy-

väksytty modulaarinen ratkaisu. SIMATIC S7-1200 ohjain soveltuu laajasti erilai-

siin sovelluksiin ja yhteensopivuus eri koneiden kanssa on maksimoitu (Siemens, 

2010).  

 

 

3.4 Operointipaneeli 

 

Käyttäjän ja ohjausjärjestelmän välistä rajapintaa tulkitsemaan valittiin ohjelmoi-

tava kosketusnäyttö, sekä yhdistelmä painonappeja ja merkkilamppuja. Koulun 

varastosta löytynyt Siemensin KTP600 Basic Color PN -kosketuspaneeli (kuva 3) 

vastasi projektin tarpeita, sillä sen avulla pystytään toteuttamaan halutunlainen 

käyttäjälle selkeä visuaalinen käyttöliittymä. Räätälöitävällä kosketusnäytöllä 
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saadaan suunniteltua hyvin käyttäjäystävällinen ja yksinkertaisen tehokas käyt-

täjärajapinta. 

 

KUVA 2 KTP600 Basic Color (Siemens Oy) 

 

Kommunikointi kosketusnäytön ja logiikan välillä tapahtuu Profinet-yhteydellä. 

Näyttö on 5.7 tuuman kokoinen, resoluutioltaan 320x240 pikseliä ja vaatii 24 VDC 

jännitteen toimiakseen. 
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4 KONEEN MUUT OSAT 

 

 

4.1 Voimansiirto ja komponentit 

 

Voimansiirto systeemissä on toteutettu ketjua kumpaankin suuntaan pyörittävällä 

moottorilla. Ketju puolestaan on kytketty kummassakin päässä hammaspyörään, 

josta voima välittyy karuselliin, johon hyllyköt o kiinnitetty. Tässä työssä ei mennä 

voimansiirron toimintaperiaatetta syvemmälle, vaan tarkat laskelmat ja lopputu-

lokset pohdintoineen sekä moottorin valintaan johtaneet perustelut löytyvät tähän 

projektiryhmään kuuluneen voimansiirrosta vastaavan Jordy Declerqin opinnäy-

tetyöstä ”i-Locker - Selecting the main drive system”. (Declerq, 2017) 

 

Projektissa pääsi myös kokeilemaan kovaa vauhtia kehittyvää, tulevaisuudessa 

hyvin isossa roolissa todennäköisesti olevaa 3D-tulostusta. Prototyyppiä varten 

moottoriin kiinnitettävät hammaspyörät 3D-tulostettiin ja testattiin toimiviksi ja tar-

peeksi kestäviksi. Onnistuneen kokeilun innoittamana päätettiin koneen muitakin 

osia valmistaa samalla menetelmällä. Moottorin ja muiden komponenttien kiinni-

tysosat suunniteltiin 3D CAD-ohjelmalla, ja tulostettiin sitten konetta varten. Lisää 

3D-tulostamisesta ja hammasrattaiden lujuuslaskelmista sekä koneen kompo-

nenttien kiinnitysosista löytyy projektiryhmän materiaalipuolen opiskelijan Robin 

Loicqin opinnäytetyöstä ”Additive Manufacturing Utilized for Prototype Parts”. 

(Loicq, 2017) 

 

Kuvassa 4 on esitettynä yksinkertaistettuna voimansiirron mekanismi. Kuvannot 

ovat koneen operointipuolelta edestä ja sivulta. Ketjun molemmissa päissä ovat 

hammasrattaat, jotka ovat yhditettynä ketjulla. 
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KUVA 3 Voimansiirto 

 

Kuvassa 5 nähdään koneen paljas runko. Voimansiirtokomponentit tulevat run-

gon alaosaan melkein lattian tasolle.  

 

 

KUVA 4 Voimansiirtolaite TAMKin konetekniikan laboratoriossa 
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4.2 Moottori ja taajuusmuuttaja 

 

Vaatimukset moottorille tämän kaltaisessa applikaatiossa ovat tarkat. Eri tyyppis-

ten moottorien tarjonnan vain kasvaessa nykypäivänä, jokaiselle käyttökohteelle 

on räätälöity omanlainen moottorinsa. Edellytykset tässä projektissa moottorille 

ovat tarkka pyöriminen ja pysäytys tarvittaessa, jarru, matalilla nopeuksilla tasai-

sesti pyöriminen ja suuri vääntömomentti. Lisätoiveita ovat myös pieni huolto-

tarve, vähäinen lämmön tuotto, hiljaisuus ja edullisuus. Vaatimukset täyttävät ser-

vomoottorit ja tarkemmin AC-jännitteellä toimivat servomoottorit.  

 

Kun laskelmat halutusta nopeudesta, voimansiirtosuhteesta, tehosta ja vään-

nöstä on saatu, budjettimielessä viisainta oli ensin tutkia koululta löytyvät moot-

torit sekä taajuusmuuttajat. Koululta ei kuitenkaan löytynyt riittävän tehokasta 

moottoria, eikä taajuusmuuttajaa projektiin, joten paikallisia yrityksiä lähestyttiin 

laskelmien kanssa. Tarjous saatiin ennenkin TAMKille komponentteja toimitta-

neelta SKS-automaatiolta. 

 

 

4.2.1 Moottori 

 

Projektiin valikoitui laskelmien perusteella ja SKS-automaation myynti-insinöö-

rien yhteistyön nojalla teholtaan 0,33 kW oleva moottori, joka on merkiltään 

EMERSON ja tarkemmalta malliltaan FM 055 E2 B 301 BAKRA 063110 (kuva 6). 

Moottorista löytyy myös applikaatioon tarpeellinen jarru sekä kierroslukuja ja si-

jaintia tarkkaileva enkooderi. Moottori on harjaton AC servomoottori, joka toimii 

suoraan verkkojännitteellä eli 230 voltilla. Suojausluokaltaan servomoottori on 

IP65 eli se on suojattu pölyltä sekä mahdollisilta roiskeilta, joita koneen sisällä 

saattaa esiintyä, kuten esimerkiksi öljyltä. 

 



19 

 

 

KUVA 5 Unimotor (EMERSON katalogi) 

 

Tässä Unimotorissa on vakio-ominaisuuksina muun muassa modulaarinen root-

torin rakenne, jonka asennus on tasapainotettu ISO 1940 G 6.3. standardin mu-

kaan. Lisäksi löytyy inkrementtianturi-takaisinkytkentä ja PTC-termistorit yli-

lämpö- ja ylikuormitussuojaukseen sekä kiilallinen akseli. (SKS, 2019) 

 

 

4.2.2 Taajuusmuuttaja 

 

Taajuusmuuttaja on sähkölaite, jonka yleisin käyttökohde on sähkömoottorin no-

peuden ohjaaminen. Taajuusmuuttajaa käyttämällä AC eli vaihtosähkömoottori 

saadaan pyörimään juuri halutulla nopeudella ja halutulla pyörimissuunnalla. 

Näin suoritettavasta prosessista tulee tehokkaampi eli energian kulutus vähenee. 

Jos vaihtosähkömoottori kytkettäisiin suoraan verkkoon, pyörisi se verkon taajuu-

den nopeudella. Toinen keino pyörimisnopeuden vaihtamiseen on esimerkiksi 

vaihteisto. Vaihteistoon verrattuna taajusmuuttajan etu on kuitenkin portaaton no-

peuden säätö moottorille menevää taajuutta muuttamalla sekä moottorisovellus-

ten vähäisempi mekaaninen kulutus. (ABB verkkosivut, 2019) 

 

Taajuusmuuttajan kriteerejä projektiin oli toimivuus TIA Portal -ohjelmointiympä-

ristössä sekä riittävä teho moottorin pyörittämiseen. Lisätoivomuksena oli myös 

Profinet mahdollisuus. SKS-automaatiolla oli myös kriteereihin sopiva, ja mootto-

rin kanssa samaa merkkiä oleva eli samalla yhteensopiva taajuusmuuttaja 

Unidrive M700. Unidrive M700 on hieman tehokkaampi kuin tarvitsemme, mutta 

käy projektiin silti mainiosti. Jatkuvuutta ajatellen siitä saattaa olla hyötyä opetus-

käytössä koululle jatkossakin, kun tämä protokone puretaan ja osat käytetään 
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uudelleen. M700-mallissa on sisäänrakennettuna CODESYS ohjelmoitava PLC 

sekä turvaohjausmoduuli. Lisäksi mallissa on paikkasäädin (AMC eli Advanced 

Motion Control), jota voidaan hyödyntää paikoituksia vaativissa sovelluksissa eli 

esimerkiksi projektissamme. (SKS, 2019) 

 

 

KUVA 6 Unidrive M700 (EMERSON katalogi) 

 

Kuvassa 7 näkyy projektissa käytetty taajuusmuuttaja. Laitetta ei tarvitsisi ohjata 

logiikan välityksellä ollenkaan, vaan yksinkertaiset ohjelmoinnit ja parametrien 

säädöt onnistuvat myös taajuusmuuttajan omalta näytöltä. 
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5 OHJELMOINTI 

 

 

5.1 Profinet ja Profisafe 

 

Profinet on teollisuuden Ethernet-standardi, joka kehitettiin datan keräämiseen, 

ja teollisuuden systeemien kontrolloimiseen. Tavallisen Ethernetin kompastuskivi 

olisi teollisuudessa sen hitaus. Esimerkiksi toimistomaailmassa riittää, että lähe-

tetty tieto on perillä sekunneissa, kun taas teollisuusautomaation aikavaade on 

millisekunteja, jolloin voidaan puhua jo reaaliajasta. Väylätekniikan etuja ovat esi-

merkiksi asennuksen helppous, tiedonsiirron nopeus sekä kaapeloinnin vähene-

minen. Väylätekniikan ansiosta systeemejä ohjaavien logiikoiden ei tarvitse enää 

olla kentällä laitteiden läheisyydessä. (Siemens verkkosivut, 2019) 

 

Systeemien turvakomponentteja ei kuitenkaan saa kytkeä samaan väylään Pro-

finetin kanssa, vaan niitä varten on kehitetty oma standardinsa, Profisafe. Sie-

mens tarjoaa logiikoistaan myös turvavaihtoehdot, jotka noudattavat IEC 61131-

6 standardia (Programmable controllers - Part 6: Functional safety). Niillä voidaan 

toteuttaa turvaohjaukset ja -valvonnat sekä hätäseis piirit. Turvakomponentin tun-

nistaa yleensä sen tuotekoodissa olevasta F-kirjamesta. (Siemens verkkosivut, 

2019) 

 

Projektissa tiedonsiirto komponenttien välillä toteutetaan Profinet-väylän avulla. 

Väylä siirtää datan reaaliajassa ohjauspaneelilta logiikalle, joka ohjaa moottori-

käyttöä. Tämän kaltaisessa sovelluksessa reaaliaikaisuus ei ole kuitenkaan vält-

tämättömyys, mutta vikatilanteissa moottorin pysäytys olisi tärkeää tapahtua hy-

vin nopeasti. 

 

 

5.2 Totally Integrated Automation Portal, TIA Portal 

 

Totally Integrated Automation Portal eli TIA Portal on Siemensin tarjoama ohjel-

mointityökalu, jonka tarkoitus nopeuttaa, helpottaa ja tehostaa suunnittelua. Yh-

distämällä samaan sovellukseen logiikkojen, käyttöliittymien, turvaratkaisujen 
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sekä taajuusmuuttajien ohjelmointi, kilpailukyky markkinoilla oleviin muihin työ-

kaluratkaisuihin paranee. Automaation konfigurointi, diagnostiikka sekä ylläpito 

onnistuu kaikki saman ohjelman kautta. TIA Portal tukee uusimpia teollisuusau-

tomaation standardeja, kuten väyläliityntöjä. (Siemens verkkosivut, 2019) 

 

TIA Portalilla on yhdistettynä Siemensin aiemmat ohjelmat, logiikkaohjelmoinnin 

STEP 7, käyttöliittymäsuunnittelun WinCC sekä taajuusmuuttajien ohjelmointityö-

kalu Sinamics Startdrive. TIA Portalilla voi suunnitella siis tuotantoprosessit koko 

tuotantoketjulle. (Siemens verkkosivut, 2019) 

 

Teollisuusautomaatio kasvaa hurjaa vauhtia, ja osaajien tarve kasvaa samaa tah-

tia. Siemens on panostanut TIA Portalia kehittäessään ja päivittäessään käyttö-

liittymään, yrittäen tehdä siitä mahdollisimman helposti omaksuttavan ja vuoro-

vaikutteisen. Näin uusien opiskelijoiden ammattiosaaminen kasvaa nopeammin. 

(Siemens verkkosivut, 2019) 

 

 

5.2.1 Laitekonfiguraatio 

 

Laitekonfiguraatio tehdään TIA Portal -sovelluksen Devices & Networks -osiossa. 

Kaikki Siemensin omat laitteet löytyvät kirjastosta valmiiksi, ja ne voidaan lisätä 

verkostoon helposti etsimällä haluttu laite listalta ja tuplaklikkaamalla. Laitteiden 

tunnistus voidaan tehdä myös Online access -toiminnolla, jos laitteet ovat kytketty 

samaan verkkoon tietokoneen kanssa. 

 

Laitteiden asennus TIA Portaliin menee hieman hankalammaksi, mikäli laitteet 

eivät ole Siemensin omia. Tässä tapauksessa tarvitaan Profinet-yhteyttä varten 

laitevalmistajan tietylle laitteelle räätälöity GSD eli General Station Description -

tiedosto. Projektissa taajuusmuuttaja on EMERSONin valmistama, joten sitä var-

ten GSD-tiedosto piti ladata valmistajan sivuilta ja asentaa. 

 

GSD-tiedosto on siis kuvaus laitteen spekseistä. Tiedosto sisältää laitteesta riip-

puen konfigurointitietoja, parametrejä, moduuleja, diagnostiikka ja hälytystietoja, 

ja laitteen tunnistustiedot. GSD-tiedosto on standardoitu tapa kuvailla laitetta 
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mille tahansa PLC:lle valmistajasta riippumatta. (Profinet University verkkosivut, 

2019) 

 

Kuvassa 8 on esitettynä konenaulakon Profinetissä olevat laitteet. TIA Portalin 

visuaalinen käyttöliittymä selkeyttää kokonaisuutta. Konfiguraatioon kuuluu siis 

PLC, HMI ja taajuusmuuttaja. Kokoonpanoon kuuluu myös Siemens Scalance 

Ethernet kytkin, joka antaa 5 kappaletta Profinet-porttia lisää käyttöön. Sitä ei 

kuitenkaan tarvitse ottaa huomioon ohjelmoinnissa. 

 

 

 

KUVA 7 Devices & Networks 

 

Jotta laitteet voisivat saada toimivan yhteyden toisiinsa ja kommunikoida keske-

nään, täytyy laitteet määrittää samaan IP-osoiteavaruuteen. TIA Portal tarjoaa 

IP-osoitteille oletusasetuksena 24:n bitin aliverkon peitettä (englanniksi subnet 

mask), eli 255.255.255.0. Tämä tarkoittaa, että verkkoon mahtuisi haluttaessa 

254 laitetta. Kyseinen aliverkon peite on yleisesti käytössä sen selkeyden ja käy-

tännöllisen jaettavuuden vuoksi, ja koska harvaan konfiguraatioon tarvitaan tätä 

suurempia aliverkkoja. (Iplocation verkkosivu, 2019) 
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Projektiin valittiin koulun automaatiolaboratoriossa yleisesti käytössä olevat  

192.168.50 -alkuiset IP-osoitteet. Aliverkon peitteellä 255.255.255.0 näiden lait-

teiden IP-osoitteet voivat siis olla väliltä 192.168.50.1 – 192.168.50.254. Laittei-

den IP-osoitteet esitettynä taulukossa 1. 

 

TAULUKKO 1 IP-osoitteet 

Logiikka 192.168.50.10 

HMI 192.168.50.30 

Taajuusmuuttaja 192.168.50.200 

 

 

5.2.2 Ohjelman rakenne 

 

Logiikkaohjelmointi TIA Portal -ohjelmistossa tapahtuu käyttämällä erilaisia ohjel-

malohkoja. Lohkoja on kolmea eri tyyppiä, organisaatiolohkot (OB), funktiolohkot 

(FB) sekä datalohkot (DB). Lisäksi käytössä on myös funktiot (FC), joihin dataa 

ei voi tallentaa. Organisaatiolohkot ovat ohjelman keskipisteessä eli niin sanottuja 

päälohkoja. Koko muu kokonaisuus rakentuu niiden ympärille. (Programming 

Guideline, 2019) 

 

Ohjelman jakaminen lohkoihin selkeyttää kokonaisuutta huomattavasti. Laajoja 

kokonaisuuksia on helpompi ymmärtää ja muokata tarvittaessa. Käyttäessä sa-

moja lohkoja moneen kertaan, mikäli se on mahdollista, säästyy ohjelmointiin ku-

luvaa aikaa ja logiikan muistia. Laajemmissa kokonaisuuksissa lohkojen ja ohjel-

man osien kommentointi ja muistiinpanot korostuvat, sillä niiden avulla ohjelmaa 

on helpompi ymmärtää. (Programming Guideline, 2019) 

 

Ohjelmointikieliä on S7-1200 -logiikassa tarjolla kolmea erilaista. Ladder Diagram 

(LAD), Functional Block Diagram (FBD) ja Structured Control Language (SCL). 

Kaikilla voidaan tehdä suurin piirtein samat asiat. (Programming Guideline, 2019) 

 

LAD-ohjelmointi muistuttaa sähkökaaviota. Sillä voidaan tehdä yksinkertaisia 

kaavioita nopeasti ja tehokkaan selkeästi. Kun kaavio menee monimutkaisem-

maksi, voi kokonaisuuden hahmottaminen mennä hyvinkin hankalaksi, kun koko 

kaavio ei mahdu enää samalle tietokoneen näytölle. Vikojen löytäminen saattaa 
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suuremmissa kokonaisuuksissa olla hyvin hankalaa. (Programming Guideline, 

2019) 

 

FBD-ohjelmointi on helppolukuinen tapa esittää kaaviot. Se perustuu visuaalisiin 

loogisiin portteihin ja kuten LAD-ohjelmoinnissa, pystyy TIA Portalissa seuraa-

maan porttien toimintaa reaaliajassa, jos tietokone on kytkettynä piiriin mukaan. 

(Programming Guideline, 2019) 

 

SCL-ohjelmointi on ehdottomasti nopein tapa tehdä ohjelmia. Se muistuttaa pe-

rinteisiä tietokoneohjelmointikieliä eli pelkkiä merkkirivejä. Kokonaisia ohjelmia tai 

ohjelman osia pystyy kopioimaan ja liittämään kädenkäänteessä. Vikojen löytä-

minen koodista on kuitenkin vaivalloisempaa kuin muista kielistä. SCL-ohjel-

mointi ei kuitenkaan ole yhtä aloittelijaystävällinen kuin muut ohjelmointikielet. 

(Programming Guideline, 2019) 

 

Projektissa on käytetty sekä FBD- että SCL-ohjelmointikieliä. Koko ohjelma pe-

rustuu taajuusmuuttajan ohjaamiseen, joka puolestaan käskyttää moottoria. Pro-

tokoneessa toteutettiin yksinkertainen ohjelma, johon pystytään määrittämään 

haluttu määrä hyllypaikkoja ja ajaa moottori pyydetylle paikalle. Ohjelmalohko 

(kuva 9) on luotu SCL-kielellä ja siinä määritetään ohjaamisen kannalta oleelliset 

tulot ja lähdöt. Taajuusmuuttajaa täytyy ohjata sen omilla termeillä ja näitä ter-

mejä TIA Portal tulkitsee taajuusmuuttajan GSD-tiedoston avulla. Ohjelmalohko 

kokonaisuudessaan on liitteenä työssä (Liite 1). 
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KUVA 8 Päälohko 

 

Kone laitetaan päälle laittamalla ”i_xRunEnable” -tulo positiiviseksi. Tulo muo-

dostaa käynnistämistä tarkoittavan control-sanan, ja lähettää sen taajuusmuutta-

jalle. Moottori ajetaan haluttuun pisteeseen antamalla ”i_iSpeed_reference” -tu-

loon jokin numeerinen arvo, joka vastaa tietyn hyllyn paikkaa. Paikat ovat tallen-

nettu StorageData (DB2) datalohkoon (kuva 10), josta ne haetaan ja syötetään 

”i_iSpeed_reference” -tuloon pyydettäessä. Paikkojen numeeriset arvot ovat tällä 

hetkellä vain arvioita, koska moottoria ei ole kytketty kokoonpanoon kiinni. Nu-

meeriset arvot voidaan määrittää vasta kun moottori saadaan runkoon kiinni, sillä 

nyt ei voida tietää kuinka monta kierrosta moottorin tarvitsee pyöriä, että tietty 

kohta hyllyköltä tulee halutulle kohdalle. 
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KUVA 9 StorageData datalohko 

 

Datalohkoon DB2 on säilötty 10 paikkaa hyllyille tällä hetkellä. Hyllyjen arvot 0 – 

540 000 tarkoittavat vain moottorin pyörimiä kierroslukuja. Kierrosluku ei kuiten-

kaan ole suoraan sen arvon määrä, vaan taajuusmuuttajalle määritettyjen para-

metrien mukainen skaalattu arvo. 

 

Taajuusmuuttajalta saadaan tietoa myös takaisin logiikalle ja näin ollen käyttä-

jälle. Tällä ohjelmalla saadaan tieto taajuusmuuttajan nykyisestä positiosta sekä 

StatusWordistä, joka kertoo taajuusmuuttajan diagnostiikkaa. Kuvassa 11 näkyy 

mitä dataa lähetetään taajuusmuuttajalle ja mitä dataa kerätään takaisin. 

 

 

KUVA 10 AMC-Controlin datalohko 
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Toinen toteutustapa hyllyjen tunnistamiseen ja luukulle ajoon olisi ollut esimer-

kiksi fyysiset rajakytkimet ja hyllyihin kiinnitetyt vastakappaleet. Tunnistus olisi 

tapahtunut siten, että jokaisen hyllyn vastakappale on erilainen. 

 

 

5.2.3 Taajuusmuuttajan parametrointi ja esivalmistelu 

 

Taajuusmuuttajan parametrejä varten on oma ohjelmansa, joka on erillään TIA 

Portalista. EMERSON tarjoaa ilmaisen sovelluksen taajuusmuuttajiensa konfigu-

rointiin, jonka nimi on Unidrive M Connect. Ohjelmassa tehdään myös servomoot-

torin tuunaaminen eli suorituskyvyn optimointi. Tässä työssä ei kuitenkaan 

mennä syvemmälle taajuusmuuttajan säätöihin, vaan tarkat ohjeet tarvittaviin toi-

menpiteisiin löytyvät Jordy Declerqin opinnäytetyöstä ”i-Locker - Selecting the 

main drive system”. (Declerq, 2017) 
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6 KÄYTTÖLIITTYMÄ 

 

 

6.1 Human Machine Interface, HMI 

 

Human Machine Interface (HMI) on käyttöliittymä, joka mahdollistaa käyttäjän ja 

automatisoidun systeemin välisen vuorovaikutuksen (Tello, et al., 2015). HMI:tä 

voidaan käyttää eri alueilla. PLC on tietokonejärjestelmä, jolla on modulaarinen 

sisääntulo- ja ulostulojärjestelmä, joka mahdollistaa yksinkertaisen yhdistymisen 

reaalimaailman laitteisiin. Operaattorin on mahdollista vuorovaikuttaa HMI:n 

kautta PLC:hen tallennetun logiikan kanssa ohjatakseen reaalimaailman proses-

sia reaaliajassa. HMI-näytöllä nähdään tietoa, jota tarvitaan päätöksentekoon. 

(Koshti & Joshi, 2007) 

 

Käyttäjärajapinnan suunnittelu on koneen ainut komponentti, joka näkyy käyttä-

jälle. Siihen panostaminen antaa käyttäjälle kuvan laitteen laadukkuudesta. Te-

hokas HMI on helppokäyttöinen ja vaikeasti väärin käytettävä, poistaen tai vä-

hentäen käyttäjän vahingollisia väärinkäyttömahdollisuuksia. HMI kannattaa 

suunnitella kohdeyleisö mielessä eli vain oleellinen tieto tai käyttömahdollisuus 

on esillä. Tämä vähentää myös käyttäjän kognitiivista kuormaa, joka tekee käy-

töstä miellyttävämpää. (Automation verkkosivut, 2019) 

 

Koneen ja ihmisen välinen rajapinta kokoonpanossa toteutetaan ohjelmoitavalla 

kosketusnäytöllä, kahdella painonapilla, kahdella merkkivalolla sekä hätäseis- ja 

päävirtakytkimellä. Painonapeilla voidaan ajaa moottoria molempiin suuntiin. 

Tämä ominaisuus on hyvä olla automaattiajon lisäksi esimerkiksi jumituksia tai 

vikatilanteita varten. Merkkivalot ilmoittavat milloin operointiluukun saa aukaista 

turvallisesti ja milloin ei eli käytännössä sen, milloin moottori pyörii ja milloin se 

on pysähtynyt. 

 

Prototyyppikonetta varten tehtiin alustavassa vaiheessa vain karkea kosketus-

näyttönäkymä, missä on jokaiselle lokerolle ajamisen mahdollistavat nappulat, ja 

näyttö joka ilmoittaa paikalle ajetun lokeron. 
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7 LAINSÄÄDÄNTÖ 

 

 

Uutta konetta valmistettaessa työkäyttöön tai markkinoille saattamiseen tulee 

suunnittelijalle velvollisuudeksi selvittää asiaan liittyvää lainsäädäntöä. Vasta kun 

kone on suunniteltu ja rakennettu asiaankuuluvien turvallisuusvaatimusten mu-

kaisesti, laadittu tekninen tiedosto, tehty vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiin-

nitetty CE-merkintä, voidaan kone saattaa markkinoille. (Työsuojeluhallinto, 

2008) 

 

Mikäli uuden koneensa haluaa saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön Euroopan 

talousalueella, on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 

2006/42/EY eli konedirektiiviä. Suomessa direktiivi on pantu täytäntöön valtio-

neuvoston asetuksella 400/2008 eli ns. koneasetuksella. Asetus säätää suunnit-

teluun ja rakentamiseen liittyviä vaatimuksia terveyden ja turvallisuuden sekä nii-

den vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta. Asetuksessa on määritelty mihin 

kaikkiin koneisiin sitä kuuluu soveltaa ja mihin ei. Soveltamisalalta rajatut laitteet 

ovat yleisesti erikoisempia laitteita, kuten esimerkiksi tietotekniikan laitteet. Pro-

jektin varastoautomaattiin asetusta kuitenkin kuuluu soveltaa. (Asetus 400/2008) 

 

Riskiarvioinnista riippuen, valmistettavaa konetta saattavat koskea muutkin sää-

dökset ja lait kuin koneasetus. Esimerkiksi autoteollisuudessa (ajoneuvodirektii-

vit), tai rakennustuotteissa (rakennustuotedirektiivi) säännökset menevät vielä 

syvemmälle turvallisuuden takaamisen varmistamiseksi. (Työsuojeluhallinto, 

2008) 

 

Perusajatuksena direktiiveissä on siis taata käyttöturvallisuus koneen käyttöoh-

jeita noudattaessa sekä mahdollisesti ennakoitavissa olevassa väärinkäytössä. 

CE-merkintä eli valmistajan vakuutus tuotetta koskevien EU-direktiivien noudat-

tamisesta, helpottaa myös tavaroiden vapaata liikkumista Euroopan sisämarkki-

noilla. 
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7.1 Koneen valmistajan tehtävät 

 

Koneen valmistajan on ensisijaisesti suunniteltava laite olennaisten turvallisuus-

vaatimusten mukaisesti, jotta se voidaan viedä markkinoille. Laitteelle tehdään 

riskiarviointi, jonka tarkoituksena on kartoittaa mahdollisesti riskit esimerkiksi sen 

loppukäyttäjää ja toimintaympäristö huomioiden. Riskiarviointia varten on selvi-

tettävä konetta koskevat turvallisuusvaatimukset. Näiden lisäksi koneen valmis-

taja on velvollinen laatimaan käyttöohjeet ja hankkimaan tarvittavat merkinnät. 

Koneelle pitää myös laatia tekninen tiedosto. Euroopan union alueella vaatimus-

tenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä ovat myös edellytyksiä koneen markki-

noille tuomiseen. 

 

CE-merkintä on osoitus siitä, että tuote täyttää EU:n turvallisuus-, terveys- ja ym-

päristövaatimukset. Moniin tuotteisiin CE-merkintä on vaatimus, jotta ne voitaisiin 

myydä Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa. Valmistajan on laadittava 

asiakirja, jolla osoitetaan tuotteen vaatimustenmukaisuus. EU:ssa on määritelty 

eri tuoteryhmiä, joita koskee eri direktiivit. Perusvaatimukset esitetään direktii-

veissä, ja valmistajan on tarkistettava, että tuote täyttää EU:n laajuiset lainsää-

dännölliset vaatimukset. Joidenkin tuotteiden kohdalla vaaditaan ilmoitetun lai-

toksen testaavan tuotteen. Tuotetestauksen jälkeen on laadittava tekninen asia-

kirja, jolla osoitetaan teknisten vaatimusten täyttyvän. Lopuksi tuotteeseen voi-

daan tehdä CE-merkintä ja tuotteelle laaditaan EU-vaatimustenmukaisuusvakuu-

tus. Tällä dokumentilla vahvistetaan vielä, että tuote vastaa kaikkia lakisääteisiä 

vaatimuksia. (EU CE-merkintä, 2019) 
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8 TURVALLISUUS 

 

 

Turvallisuuden vaatimukset kasvavat joka vuosi. Vaatimuksia ei kuitenkaan kan-

nata yrittää itse lähteä miettimään, vaan niiden täyttämistä varten on kehitetty 

laaja määrä standardeja. Pohjana koneturvallisuudelle on yleiset suunnittelupe-

riaatteet, riskin arvioinnin ja riskin pienentämisen sisältävä standardi SFS-EN ISO 

12100. Se on niin sanottu A-tyypin standardi, jota voidaan soveltaa kaikkiin ko-

neisiin. (SFS-EN ISO 12100) 

 

Koneen ominaisuuksien ja komponenttien monimutkaistuessa, pelkät yleiset 

suunnitteluperiaatteet eivät kuitenkaan enää riitä. Avuksi tässä vaiheessa tulee 

B- ja C-tyypin standardeja, jotka käsittelevät tarkemmin tietyn tyyppisiä koneita, 

ja suojalaitteita. B-tyypin standardeja voivat olla esimerkiksi turvaetäisyydet, suo-

jukset, pintalämpötila tai melu. C-tyypin standardit käsittelevät tietyn koneen tai 

koneryhmän yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia. Mikäli C-tyypin standardin 

vaatimukset poikkeavat A- ja B-tyypin standardeista, noudatetaan C-tyypin stan-

dardia ensisijaisesti. (SFS-EN ISO 12100) 

 

Projektiin relevantteja standardeja ovat tähän mennessä olleet: 

 

SFS-EN ISO 12100  Koneturvallisuus 

SFS-EN ISO 13855  Suojausteknisten laitteiden sijoitus 

SFS-ISO/TR 14121-2  Koneturvallisuus, riskin arviointi, Osa 2: Käytännön 

opastusta ja esimerkkejä menetelmistä 

SFS-EN 13849  Ohjausjärjestelmien osat (mekaaninen) 

SFS-EN 62061  Ohjausjärjestelmien osat (sähkö) 

SFS-EN 60204-1  Sähkölaitevaatimukset 

SFS-EN 61508  Toiminnallinen turvallisuus 
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Riskien arviointia projektissa lähdettiin arvioimaan standardin SFS-EN ISO 

12100 perusteella. Standardista löytyvällä stragerialla on viisi vaihetta, jotka ovat: 

 

1) koneen raja-arvojen määrittäminen, joihin sisältyvät tarkoitettu käyttö sekä 

kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö 

2) vaarojen ja niihin liittyvien vaaratilanteiden tunnistaminen 

3) riskin suuruuden arvioiminen kunkin tunnistetun vaaran ja vaaratilanteen 

osalta 

4) riskin merkityksen arvioiminen ja tämän nojalla tehtävä päätökset riskin 

pienentämisen tarpeesta 

5) vaaran poistaminen tai vaaraan liittyvän riskin pienentäminen suojaustoi-

menpiteiden avulla. 

 

Neljä ensimmäistä kohtaa liittyvät riskien arviointiin, ja viides riskin pienentämi-

seen. Mikäli koneessa on jokin mahdollinen vaara, on oletettava, että se johtaa 

ennemmin tai myöhemmin vahinkoon, mikäli tarvittavia suojaustoimenpiteitä ei 

tehdä. Koneen suunnitteluvaiheessa tehdyt toimenpiteet ovat käytännössä aina 

tehokkaampia kuin jälkikäteen toteutetut. Riskien arvioinnissa täytyy ottaa huo-

mioon mahdolliset riskit koneen koko elinkaaren aikana. Riskejä arvioitaessa jär-

jestelmällisyys kannattaa, sillä riskien analysointi on vain sarja loogisesti eteneviä 

vaiheita. (SFS-EN ISO 12100) 

 

Esimerkki riskien poistamisen lähestymistavasta on esitettynä kuvassa 9. Pro-

sessi on iteratiivinen ja sitä korjataan, kunnes riskit ovat riittävän pienet. 
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KUVA 11 Looginen kaavio riskien pienentämisestä (SFS-EN ISO 12100). 

 

Projektiryhmän turvallisuuskokouksessa ennen suunnittelun aloittamista todettiin 

automaattivaraston tapauksessa muutama riskikohta. Analysoinnissa hyödyn-

nettiin standardista SFS-EN ISO 12100 löytyviä esimerkkitapauksia.  

 

Ensimmäinen riski on mahdollisuus saada pyörivästä laitteesta johtuva isku, pu-

ristuminen, hankautuminen ja hiertyminen tai takertuminen. Riskistä johtuen lait-

teen liikkuvat osat on suojattava, jotta niihin ei pääse kontaktiin edes kohtuulli-

sella väärinkäytöllä. Koneessa oleva operointiluukku on lukittava joko mekaani-

sesti tai rajakytkimellä ennen kuin laite saa pyöriä. Sama periaate tulee moottorin 

huoltoluukkuun. Koneen sisälle voidaan myös lisätä valoverho luukkujen suulle, 

mikäli joku onnistuu ohittamaan mekaaniset estot. Suojausteknisten laitteiden 

standardi SFS-EN ISO 13855 ohjeistaa suojalaitteiden suunnittelua. 
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Toinen riski on mekaaniset vauriot laitteen sisällä, jotka saattavat haitata rattai-

den pyörimistä. Riski on mahdollinen, koska käyttäjät ovat suoraan kontaktissa 

laitteen sisällä oleviin säilytyslokeroihin. Riski saadaan hallittua taajuusmuutta-

jalta tulevalla diagnostiikkatiedolla. Vikatilanteissa moottori saadaan pysäytettyä 

ohjelmallisesti automaattisesti. Laitteeseen muutenkin pakollisesti lisättävä hätä-

seis saattaa vähentää materiaaliriskejä, mikäli käyttäjä on hereillä. 

 

Turvalogiikka on optimaalisin ratkaisu koneeseen, sillä ohjattavia kohteita on 

useita. Turvalogiikan tulee ohjata taajuusmuuttajaa, rajakytkimiä sekä valover-

hoja. Turvalogiikka helpottaa myös muutosten tekemistä eli kokonaisuutta voi-

daan helposti laajentaa. Turvallisuuden toteuttaminen jäi projektissa sähkösuun-

nittelun osalta teorian tasolle, koska materiaalipuoli ei ole vielä siinä pisteessä, 

että konkreettisia toteutuksia olisi järkevä alkaa tekemään. 
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9 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi perusteellinen suunnitelma ja aihio sähköistyk-

sen käytännön toteutukselle. Dokumentointia ja suunnitelmaa hyödyntäen asen-

nus ja lopullinen toteutus on tekijöitä vaille valmis.  

 

Työssä onnistuttiin valitsemaan ja toteuttamaan toimiva ohjausjärjestelmä ja in-

tegroimaan se voimansiirtoon. Järjestelmää ei kuitenkaan päästy tämän opinnäy-

tetyön aikana ajamaan ylös, sillä tekijöitä rungon ja kiinnitysten viimeistelyyn ei 

ollut tarjolla. Sähköpuolen toteutus jäi osittain teorian tasolle, eikä opinnäytetyön 

tekijä päässyt näkemään laitteita toiminnassa. Työ koostui monesta suurem-

masta tekijälle uudesta kokonaisuudesta, joita joutui opiskelemaan monien työ-

päivien ajan. Melkein kaiken ollessa uutta, ei oikein järkevää suunnitelmaa työ-

vaiheiden tekojärjestyksestä tai aikataulusta saanut tehtyä. Toivottuun lopputu-

lokseen kuitenkin päästiin ainakin osittain, hieman epäoptimaalisella lähestymis-

tavalla. Järjestelmä pystyttiin testaamaan ja toteamaan toimivaksi ainakin työpöy-

dällä ja simuloinnissa.  

 

Projekti oli kokonaisuudessaan todella opettava ja riittävän, ellei liiankin haasteel-

linen uudelle tekijälle. Jos joskus pääsee samanlaisen projektin tekemään, ovat 

lähtökohdat huomattavasti paremmat. 

 

Kehitysmahdollisuuksia projektiin on esimerkiksi turvallisuuspuolella. Tällä het-

kellä tavaroiden jättäminen lokeroihin on omalla vastuulla. 
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LIITTEET 

Liite 1. FB1 SCL-koodi 

// Status word 
// Bit Status parameter  
// 0 Drive Healthy (10.001) 
// 1 Drive Active (10.002) 
// 2 Zero Speed (10.003) 
// 3 Running At OR Below Minimum Speed (10.004) 
// 4 Below Set Speed (10.005) 
// 5 At Speed (10.006) 
// 6 Above Set Speed (10.007) 
// 7 Rated Load Reached (10.008) 
// 8 Current Limit Active (10.009) 
// 9 Regenerating (10.010) 
// 10 Braking IGBT Active (10.011) 
// 11 Braking Resistor Alarm (10.012) 
// 12 Reverse Direction Commanded (10.013) 
// 13 Reverse Direction Running (10.014) 
// 14 Supply Loss (10.015) 
#o_xDriveHealthy := #i_iStatusWord.%X0; 
#o_xDriveActive := #i_iStatusWord.%X1; 
#o_xZeroSpeed := #i_iStatusWord.%X2; 
#o_xAtSpeed := #i_iStatusWord.%X5; 
#o_xCurrentLimitActive := #i_iStatusWord.%X8; 
 
// AMC Status  
// Bit Status 
// 0 AMC EGB Locked (37.006) 
// 1 AMC Cam Complete (35.010) 
// 2 AMC Movement Complete Flag (41.004) 
// 3 AMC Profile Complete Flag (41.006) 
// 4 AMC Following Error Flag  (41.008) 
// 5 AMC At Speed Flag (41.010) 
// 6 AMC Master Speed Too High Flag (41.011) 
// 7 AMC Following Error Stop Flag (41.012) 
// 8 AMC Home Complete (40.005) 
// 9 AMC Home Offset Complete (40.008) 
// 10 AMC Positive Hardware Limit Flag (41.013) 
// 11 AMC Negative Hardware Limit Flag (41.014) 
// 12 AMC Positive Software Limit Flag (41.015) 
// 13 AMC Negative Software Limit Flag (41.016) 
// 14 AMC Home Required Flag (41.017) 
// 15 AMC Position Feedback Initialised Flag (41.018) 
#o_xAMC_MovementCompleteFlag := #i_iAMC_Status.%X2; 
#o_xAMC_ProfileCompleteFlag := #i_iAMC_Status.%X3; 
#o_xAMC_FollowingErrorFlag := #i_iAMC_Status.%X4; 
#o_xAMC_HomeComplete := #i_iAMC_Status.%X8; 
#o_xAMC_PositiveHwLimitFlag := #i_iAMC_Status.%X10; 
#o_xAMC_NegativeHwLimitFlag := #i_iAMC_Status.%X11; 
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// Run + Enable to control word 
IF #i_xRunEnable THEN 
    #o_iControlWord := 131; 
ELSE 
    #o_iControlWord := 0; 
END_IF; 
 
// Speed mode 
IF #i_xSet_speed_mode AND NOT #i_xSet_absolute_pos_mode AND NOT 
#i_xSet_relative_pos_mode AND NOT #i_xSet_homing_mode THEN 
    #o_iAMC_Reference_select_trigger := 2; 
    #o_iAMC_Speed_reference := #i_iSpeed_reference; 
END_IF; 
 
// Absolute position mode 
IF NOT #i_xSet_speed_mode AND #i_xSet_absolute_pos_mode AND NOT 
#i_xSet_relative_pos_mode AND NOT #i_xSet_homing_mode THEN 
    #o_iAMC_Reference_select_trigger := 1; 
    #o_iAMC_Speed_reference := #i_iSpeed_reference; 
    #o_iAMC_Position_reference := #i_Position_reference; 
END_IF; 
 
// Relative position mode 
IF NOT #i_xSet_speed_mode AND NOT #i_xSet_absolute_pos_mode AND 
#i_xSet_relative_pos_mode AND NOT #i_xSet_homing_mode THEN 
    #o_iAMC_Reference_select_trigger := 6; 
    #o_iAMC_Speed_reference := #i_iSpeed_reference; 
    #o_iAMC_Position_reference := #i_Position_reference; 
END_IF; 
 
// Homing mode 
IF NOT #i_xSet_speed_mode AND NOT #i_xSet_absolute_pos_mode AND 
NOT #i_xSet_relative_pos_mode AND #i_xSet_homing_mode THEN 
    #o_iAMC_Reference_select_trigger := 5; 
END_IF; 
 
// Stop 
IF NOT #i_xSet_speed_mode AND NOT #i_xSet_absolute_pos_mode AND 
NOT #i_xSet_relative_pos_mode AND NOT #i_xSet_homing_mode THEN 
    #o_iAMC_Reference_select_trigger := 0; 
END_IF; 


