
Opinnäytetyö AMK 

Koneautomaatiotekniikka 

2019 

 

 

 

 

 

Eetu Rantanen 

RESEPTIEN HALLINTA 
PCS7:LLA ASFALTIN 
VALMISTUKSESSA 

  



OPINNÄYTETYÖ (AMK) | TIIVISTELMÄ 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 

Kone- ja tuotantotekniikka | Koneautomaatiotekniikka 

2019 | 24  sivua 

Eetu Rantanen 

RESEPTIEN HALLINTA PCS7:LLA ASFALTIN 
VALMISTUKSESSA 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Amomatic Oy:lle, annosperiaatteella toimivan 
asfalttiaseman reseptien hallinnan toimintaa ja toteutusmahdollisuuksia. Amomatic Oy valmistaa 
asfalttiasemia, joita ohjataan Siemens S7-400 -sarjan logiikalla ja ohjelma logiikkaan tehdään 
PCS7-ohjelmalla. Asfalttiasemaa ohjataan graaffisen käyttöliittymän kautta, asemalla sijaitsevalta 
tietokoneelta. Asfaltin ominaisuudet muuttuvat suuresti riippuen sekoitettavista aineista ja 
aineiden suhteista. Tasaisen laadun takaamiseen sekoitussuhteet tulee pitää samoina 
valmistattessa samaa asfalttia uudestaan. Asemasta riippuen valmistettavaa tuotetta voidaan 
vaihtaa useasti päivässä tuotantotehokkuuden takia ja jos halutaan vaihdon tapahtuvan 
mahdollisimman nopeasti. Luotettavuuden takaamiseksi reseptit tulee tallentaa siten, että ne ovat 
helppo vaihtaa.  

Työssä käytiin läpi viittä mahdollista reseptiikan toteutusvaihtoehtoa. Kohteen tarpeiden takia 
saatiin rajattua vaihtoehdot kahteen mahdolliseen toteutukseen. 

Tuloksena todettiin että SQL-tietokantaan reseptien tietojen tallennus ja hakeminen on paras 
vaihtoehto reseptien hallinnan toteutukseen. Parhaassa toteutus mallissa reseptejä ohjataan 
WinCC ohjelman kautta joka kommunikointi tietokoneella olevaan SQL-tietokannan kanssa. 
Kommunikointi tietokoneen ja SQL-tietokannan välillä toteutetaan Global Script -ohjelmisto-
osiossa kirjoittamalla ohjelman Visual Basic -koodi kielellä. 
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The objective of this thesis was to examine the working principle of an asphalt plan’ts recipe 
handlings working principle and to find out other ways of accomplishing recipe control. The thesis 
work was commissioned by Amomatic Oy. The plant works by a batch principle. Amomatic Oy 
manufactures asphalt plants which are controlled with Siemens S7-400 series logic controller, 
and the logic controller is programmed with the PCS7 program. The asphalt plant is controlled 
from a computer with a graphical interface that is in the asphalt plants command container. The 
features of a asphalt will change significantly depending on the ingredients that are mixed and 
the factors of the mixed components. In order to guarantee the same quality when producing the 
same asphalt again the mixing ratios must be kept the same. Depending on the plant the asphalt 
being produced might change multiple times a day. In order to keep plants production hours up, 
the down time when changing recipe must kept at a minimum. Recipes must also be saved to 
guarantee good remanufacturing of asphalt types. 

The thesis introduces five ways to control recipes. Because of the requirements of the asphalt 
plant, only two of the ways would work as the recipe control system in the plant. 

The conclusion is that an SQL database for saving and retrieving recipes is the system to make 
a recipe management system. In the system, the recipes are controlled from a computer with a 
WinCC graphical interface. WinCC communicates with the SQL database in the same computer 
with Global Scripts that are programmed with Visual Basic command language.  

 

 

 

KEYWORDS: 

Automation, PCS7, Recipe management, Asphalt plant 

  



SISÄLTÖ 

KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 6 

1 JOHDANTO 7 

2 YRITYKSESTÄ 9 

3 ASFALTIN VALMISTUS 11 

4 OHJAUSJÄRJESTELMÄ 13 

5 RESEPTIEN HALLINTA 14 

5.1 Toimilohkon ulkopuolelle 14 

5.2 Toimilohkon sisään 14 

5.3 HMI:stä suoraan toimilohkoon 15 

5.4 SQL-tietokanta 15 

5.5 Simatic Batch 15 

6 TOTEUTUS 16 

6.1 Toimilohkon ulkopuolelle 16 

6.2 Toimilohkon sisään 18 

6.3 HMI:stä suoraan toimilohkoon 19 

6.4 SQL tietokanta 19 

6.5 Simatic Batch 22 

7 YHTEENVETO 23 

LÄHTEET 24 



 

 

KUVAT 

Kuva 1. Panosautomaation suoritus (ISA-S88.01 1995). 7 
Kuva 2. Asfalttiaseman moduulit (Amomatic Oy 2019). 10 
Kuva 3. Siemens S7-400 ohjelmoitava logiikka (Siemens AG) 13 
Kuva 4. Resepti lohko jossa arvot tulo puolella 17 
Kuva 5. Resepti lohko jossa arvot lohkon sisällä 18 
Kuva 6. SQL tietokantaa käyttävän reseptinhallinta järjestelmän suoritus puu. 21 

  

 



KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

 

CFC  Continuos Function Chart,   
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1 JOHDANTO 

Työn tarkoituksena on tutkia reseptien hallinnan toimintaa Siemens PCS7 -ohjelmassa 

joka on käytössä Amomatic Oy:n valmistaissa asfalttiasemissa ja pohtia muita ratkaisuja 

ja ratkaisuiden syitä. Reseptien hallinnalla mahdollistetaan useiden tuotteiden 

valmistaminen samalla laitteella niin, että käyttäjän ei tarvitse syöttää parametrejä 

logiikkaan tuotetta vaihtaessa.  

Reseptien hallinta on tärkeäosa monia prosessinhallinta järjestelmiä ja erityisen tärkeä 

annosperiaatteella toimivissa järjestelmissä, eli panosautomaatiossa. Asfalttiaseman 

toimintaa voidaan verrata esierkiksi ruoka- ja juomateollisuudessa tarvittavaan reseptin 

hallintaa. Ruoka- ja juomateollisuudessa vaaditaan myös eriaineiden sekoittamista eri 

suhteissa riippuen siitä, mitä tuotetta ollaan valmistamassa. Erona teollisuuksien välillä 

on esimerkiksi reseptien vaihtotiheys ja  reseptien määrät. Kuvassa 1 näytetään 

amerikkalaisen ISA-standardin mukainen suoritus panosautomaation suoritus prosessi. 

 

 

Kuva 1. Panosautomaation suoritus (ISA-S88.01 1995). 
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Ohjelma on kirjoitettu Siemens PCS7 -ohjelmointiohjelmalla ja sitä ohjataan Siemens 

WinCC HMI:n kautta. Hyvä reseptien hallinta on tärkeä osa asfaltin valmistusta sillä 

voidaan varmistaa samanlaatuisen asfaltin valmistus uudestaan. Asfaltteja on useita eri 

laatuja, ja niillä jokaisella on omat ominaisuutensa ja käyttökohteensa. Asfaltin laadut 

perustuvat eri sekoitus suhteisiin ja mahdollisiin lisäaineiden käyttöön. Amomatic Oy:n 

asfalttiasema toimii annosperiaatteella. Reseptejä vaihtamassa on asfalttiasemalla 

olevassa ohjaamokontissa on henkilö, joka on koulutettu ohjaamaan asemaa. Reseptejä 

tulee voida käyttäjän toimesta luoda, muokata ja vaihtaa. 
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2 YRITYKSESTÄ 

Amomatic Oy on Paimiossa sijaitseva yritys, joka valmistaa asfalttiasemia 

kokonaisuutena tai aseman osia, lisäksi yritys tarjoaa kunnossapito ja käyttäjä palveluja. 

Amomatic valmistaa asfalttiasemat modulaarisesti, mikä mahdollistaa hyvän räätälöinin 

asiakaskohtaisesti. Yritys on perustettu vuonna 1919 Vähäsilta-nimisenä konepajana, ja 

vuonna 1993 yrityksen nimi muutettiin Amomatic Oy:ksi.  

Amomatic vamistaa pääsiassa viittä eri tyyppistä asemaa: 

 SM Semi-Mobile 

 CM Container Model 

 H High  

 S Special 

 M Mobile 

Asematyyppien määritelmä perustuu niiden modulaarisuuten ja liiketeltavuuteen. 

Amomaticin asemat valmistetaan eri teholuokkiin, näitä luokkia ovat: 

 120 t/h 

 160 t/h 

 200 t/h 

 240 t/h 

 300 t/h 

Teholuokat perustuvat siihen, kuinka monta tuhatta kiloa tunnissa asema pystyy 

tuottamaan asfalttia. 

CM-mallissa aseman osat on tehty ISO 1496-1 -standardin mukaisiin kontti runkoihin, 

mikä mahdollistaa siirrettävyyden helposti esimerkiksi laivoilla, ja nopean kokoonpanon 

konttien pikalukituksilla. Saatavilla on vain 120–160t/h tuotanto tehot.  

H-malli on tehty käyttämään vähän pinta-alaa rakentamalla asema ylöspäin. Malli joka 

on suunniteltu tapauksiin jossa aseman alue on pieni, esimerkiksi kaupunki ympäristöön. 

Saatavilla on 160–300 t/h tuotanto tehot.  
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S-mallit ovat mittatilaus työnä tehtyjä asemia. Asiakkaan toivomuksien mukaan 

saatavilla ovat kaikki teholuokat. 

M-mallit on tehty helposti maantiellä liikuteltaviksi asentamalla pyörät esimerkiksi 

kylmäsyöttölaitteisiin ja kuivausrumpuihin. Asemat ovat saatavilla 160-300 t/h 

teholuokissa.(Amomatic 2019.) 

SM on tehty liikuteltavaksi mutta mahdollistaa 160–300t/h tuotantotehot. Kuvassa 2 on 

esimerkki SM-tyypin asemasta, jossa on nimetty aseman osat. 

 

 

Kuva 2. Asfalttiaseman moduulit (Amomatic Oy 2019). 
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3 ASFALTIN VALMISTUS 

Asfalttia valmistetaan sekoittamalla kivimateriaalia, täytejauhetta ja sideainetta.  

Kivimateriaalina on eri raekokoista soramursketta. Kivimateriaalia lastataan 

kylmäsyöttölaitteeseen, kivimateriaalia syötetään kylmäsyöttimeen erillislaitteita 

käyttämällä, pääasiallisesti pyörökuormaajaa. Kiviaines tulisi olla lajiteltu kasoihin 

raekokonsa mukaan. Näistä kasoista tulisi syöttää sekoitus suhteen mukaan 

kylmäsyöttimelle kivimateriaalia. Tämä tapahtuu käyttämällä lokeroita kylmäsyöttimessä 

joita ohjataan syöttämään määritelty määrä kiviainesta, jos on tarkalleen tiedossa mitä 

soramurskekasat sisältävät voidaan varmistaa kuumasiilojen hyvä täyttyminen. 

Kivimateriaalit johdetaan kylmäsyöttimellä polttimeen. 

Kivimateriaalin kuivaus tapahtuu vastavirta prosessilla, kuivausrummussa. Vastavirta 

prosessi tarkoittaa, että teollisuuspoltimen liekki tulee eri suunnasta kuin kivimateriaali. 

Kuivausrummun sisällä on nosto siipiä jotka nostelevat kiviainesta, jotta kuuma 

savukaasu pääsee kulkemaan kiviaineen läpi, kiviaineen pudotessa alaspäin. Kiviaines 

lämmitetään 180–280-asteiseksi, riippuen siitä minkä tyyppistä asfalttia ollaan 

valmistamassa. Savukaasut imetään pois samasta suunnasta kuin kivet tuodaan sisään. 

Savukaasut imetään pölynerotuslaitteiston ja suodattimen läpi. 

Kiviainesta kuivattaessa tulee sivutuotteena kivipölyä, joka suodatetaan käyttöä varten. 

Kivipöly tulee pitää kuivana, joka tarkoittaa, että savukaasun kastepiste tulee olla 

erottelun jälkeen. Kivipöly siirretään erottelusta siiloihin, josta sitä voidaan annostella 

sekoittajaan. 

Polttimesta kuuma kiviaines nostetaan kuumaelevaattorilla ylös ja lajitellaan raekoon 

mukaan kuumasiiloihin. Kuuma kiviaines odottaa kuumasiiloissa kunnes niitä tarvitaan 

sekoittimessa. 

Valitun reseptin perusteella sekoittimelle tuodaan oikeat määrät pyydettyjä aineita. 

Kivimateriaalia pyydetään sekoittimelle raekokonsa perusteella ja painosa mukaan, 

punnitus tapahtuu väli vaa’assa. Sekoittimelle tulee täytejauheena pölyä, jota 

suodatettiin savukaasuista ja mahdollista muuta täytejauhetta, painosa perusteella väli 

vaa’an kautta, jossa punnitus tapahtuu. Sideaine eli bitumi, lisätään painonsa mukaan 

sekoittimelle, bitumin punnitus tapahtuu väli vaa’assa ennen sekoitinta. Annostelu 

tapahtuu reseptin määrittelemässä järjestyksessä. 
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Sekoitin sekoittaa aineita ennalta määritetyn ajan perusteella. Sekoituksen valmistuessa 

asfaltti siirretään suoraan kuljetus kaluston kyytiin tai valmis varastoihin joista se voidaan 

lastata esimerkiksi autoihin kuljetusta työmaille varten. Siiloja voi olla useita, jotta 

voidaan varastoida eri tyyppisiä asfaltteja käyttöä varten. (Amomatic Oy 2009, 1-7.)  

Asfaltit on useita ne voidaan lajitella kolmeen eri laatuun vamistus lämpötilan perusteella, 

HMA hot mix asphalt, WMA warm mix asphalt ja LTA low temperature asphalt. WMA ja 

LTA ovat ympäristöystävällisempiä koska ne vaatiivat vähemmän energiaa 

saavuttaakseen riittävän vamistus lämpötilan, HMA:han verrattuna. WMA:n ja LTA:n 

valmistaminen vaati lisätoimenpiteitä valmistukseen. Yksi esimerkki tälläisesta 

ratkaisusta on AmoFoam, siinä ruiskutetaan vettä korkealla paineella bitumin joukkon 

jotta se vaahtoutuisi ja mahdollistaisi sitovuuden kiviaineeseen matalammassa 

lämmössä. (Amomatic Oy 2019.) 

Yleisiä asfaltti tyypejä ovat: 

 AB asfalttibetoni 

 ABS sidekerros asfalttibetoni 

 ABK kantavan kerroksen asfalttibetoni 

 ABT tiivisis asfalttibetoni 

 PAB pehemeä asfalttibetoni 

 SMA kivimastiksiasfaltti 

 AA avoin asfaltti 

 VA valuasfaltti 

 BST bitumistabilointikerros. 

(YIT Oyj 2019.) 

Asfalttituotteille löytyy euroopassa EN-tuotestandardit. Suomessa standardi on SFS-EN 

13108, standardin määrittämät normitetut asfalttityypit CE-merkitään. 
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4 OHJAUSJÄRJESTELMÄ 

Amomatic Oy:n asfalttiasemaa ohjaa Siemens AG:n valmistama PLC joka on S7-400      

-sarjainen. Siemens AG:n logiikoita saadaan ohjelmoitua Siemens PCS7 tai TIA Portal    

-ohjelmointiohjelmilla. PCS7-ohjelmaa voidaan ohjelmoida useilla tavoilla, näitä ovat 

ladder, continous function chart ja sequential function chart. CFC-ohjelmoinnissa 

voidaan luoda lohkoja, ohjelmoimalla niitä Structured Control Language -kielellä. 

Kuvassa 3 on Siemens AG:n valmistama S7-400 sarjainen logiikka joka ohjaa 

asfalttiasemaa. 

 

Kuva 3. Siemens S7-400 ohjelmoitava logiikka (Siemens AG) 

PCS7-ohjelmaan HMI voidaan luoda Siemens WinCC -ohjelmalla. WinCC mahdollistaa 

kommunikoinnin tietokoneelta logiikkaan. Luetuille tiedoille voidaan WinCC:ssä luoda 

graaffinen esitys, tällä saadaan luotua helppo ympäristö tarkkailla mitä asemalla 

tapahtuu ja luonnollisempi ympäritö kontrolloida aseman toimintaa. WinCC:stä voidaan 

muuttaa  CFC-lohkojen arvoja suoraan jos lohkosta ollaan sallittu OS-asemalta 

muokkaaminen ja seuranta. Käyttöliittymän napeista voidaan myös käynnistää Global 

Script -ohjelma joka pystyy kommunikoimaan SQL-tietokannan kanssa ja kirjoittamaan 

arvoja CFC-lohkoihin. Tietokone ja PLC yhdistetään toisiinsa Industrial Ethernetin avulla. 
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5 RESEPTIEN HALLINTA 

Tuotanto teollisuudessa käytetään reseptien hallintaa mahdollistamaan helposti useiden 

tuotteiden valmistus samoilla laitteilla. Reseptien vaihtamiseen käytetään yleisesti 

HMI:tä. Reseptejä käytetään useilla eri teollisuuden aloilla, esimerkiksi 

lääketeollisuudessa. Lääketeollisuudessa mahdollisia käyttökohteita ovat esimerkiksi 

tuotteiden valmistuksessa ja pakkauksessa. Reseptit voivat sisältää useita eri tietoja, 

näitä ovat esimerkiksi reseptin versio numero, käytettävien tuotteiden määrä ja 

käytettävät laitteet.  

Reseptiejä tehtäessä on eri vaiheita, määritetään tuotteen vaatimukset, suunnitellaan 

aikaisempien tietojen perusteella arvio sopivista reseptien arvoista ja testaus vaihe, 

jossa valmistetaan tuote, tuote testataan ja varmistetaan että tuote täyttää alkuperäiset 

vaatimukset. Käyttökohteesta riippuen reseptien hallinnalta tarvitaan erillaisia 

ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia ovat reseptien luonti, reseptien muokkaus ja 

reseptien vaihto. Reseptien käyttö menetelmä tulee valita riippuen reseptien määrästä 

ja kenen pitää voida muuttaa reseptiä. 

Mahdollisia reseptien hallinnan totetutuksia PCS7-ohjelmistolla: 

5.1 Toimilohkon ulkopuolelle 

CFC-ohjelmaan tehdään lohko, jossa on kaikki reseptin tiedot tulo puolella. Lohkoja 

tehdään niin monta kuin reseptejä tarvitaan. Lohkosta tiedot johdetaan väli lohkoon jonne 

johdetaan tieto siitä, mikä resepti on valittu. Tämä lohko johtaa tiedot niitä tarvitseviin 

kohteisiin, ja tämä tehdään, jotta on helpompaa seurata reseptien tietoja ja luoda uusia 

reseptejä. 

5.2 Toimilohkon sisään 

CFC-lohkoon kirjataan lohkon-luonti vaiheessa reseptin arvot. Lohko voidaan suojata 

luontivaiheessa KNOW_HOW_PROTECT-termiä käyttämällä. Termi lukitsee lohkon niin 

että ilman lähdetiedostoa lohkoa ei ole mahdollista muokata.(Siemens AG 2014.) 
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Lohkoon johdetaan tieto siitä, mikä resepti on valittu, ja tiedon perusteella lohko antaa 

reseptin arvot ulos, jotka johdetaan kohteisiin, jossa arvoja käytetään. 

5.3 HMI:stä suoraan toimilohkoon 

HMI:stä arvot kirjoitetaan CFC-lohkoon, josta tiedot johdetaan niitä tarvitseviin 

paikkoihin. HMI:stä tiedot kirjoitetaan yhteen lohkoon, koska se helpottaa ohjelman 

toiminnan seurantaa. Paikkoja HMI:hin pitää tehdä niin monta kuin reseptissä on arvoja. 

5.4 SQL-tietokanta 

Reseptit on tallennettu SQL-tietokantaan, josta käyttöliittymää käyttäen valitaan 

suoritettava resepti. 

Resepti jota käytetään valitaan WinCC:n kanssa. WinCC saa tuotua Global Scrit:in avulla 

tietoa SQL:tietokannasta, ja Global Script pystyy kirjoittamaan tietoa CFC lohkoon jos se 

on lohkon tuloissa sallittu. (Siemens AG 2017a.) 

5.5 Simatic Batch 

Simatic Batch on Siemenssin valmisjärjestelmä, jossa tulee mukana resepti järjestelmä, 

tuotantoerän suunnittelu, tuotantoerän hallinta ja tuotantoerän tietojen hallinta. Simatic 

Batch -ohjelmassa saadaan graaffisen käyttöliittymän kautta tehtyä reseptejä, ja niitä 

voidaan käyttää WinCC:n kautta. Simatic Batch kontrolloi ohjelmaa SFC-suoritus puiden 

kanssa. (Siemens AG 2017b.) 
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6 TOTEUTUS 

Asfalttiaseman käyttämiseen tarvitaan useita reseptejä ja niitä pitää olla helppo käyttäjän 

vaihtaa. Resepteissä tulee olla useita muuttujia, näitä ovat muun muassa kivimateriaalin 

määrä jokaiselle raekokoolle, bitumin määrä ja sekoitus aika. Reseptit tulee olla hyvin 

merkitty, jotta kun operaattori vaihtaa reseptiä ei tule valittua väärää reseptiä. Reseptin 

vaihdon yhteydessä määritetään tuotanto määrä tuotteelle. Tällä tarkoitetaan kuinka 

paljon tuotetta tehdään ennen kuin vaihdetaan seuraavaan. Tuotanto tulee olla 

mahdollista pysäyttää ja vaihtaa reseptiä ilman että vanha on saatu loppuun. Reseptin 

laiton yhteydessä tulee määrittää mihin massasiiloon valmis asfaltti kuljetetaan. 

6.1 Toimilohkon ulkopuolelle 

Järjestelmä voidaan totetuttaa kahdella eri tavalla, HMI:llä tai ilman. Jos toteutetaan 

HMI:llä voidaan reseptiä vaihtaa sen kautta, mutta reseptien tietoja ei saada muutettua 

jos ei tietdoista tehdä WinCC muokattavia. Jos HMI:tä ei käytetä voidaan jättää OS             

-tietokone ja WinCC-lisenssi kokonaan pois, säästäen hinnassa. Kuvassa 4 on lohko 

jossa reseptin arvot ovat lohkon tulo puolella joka mahdollistaa reseptin arvojen 

muuttamisen ilman ohjelman uudelleen sisään lataamista.  
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Kuva 4. Resepti lohko jossa arvot tulo puolella 

Reseptit pitää luoda ohjelmointi vaiheessa tai ES-koneella myöhemmin.  

Vaihtoehdossa ei ole mahdollisuutta käyttäjän toimesta muuttaa reseptiä. ES-koneella 

voidaan muokata arvoja ohjelman ollessa päällä. 

Tapauksessa jossa on HMI voidaan sitä käyttäen vaihtaa käytettävää reseptiä. Jos 

HMI:tä ei ole voidaan käyttää sähkö kytkimiä vaihtamaan reseptejä. 

Tämä toteutus ei ole järkevä vaihtoehto tehdä asfalttiaseman reseptin hallinta 

järjestelmää. Asfalttiasema tarvitsee useita reseptejä joita voidaan ilman ES-konetta 

luoda ja muokata. Kaiken reseptiikkaan liittyvän pitää olla mahdollista toteuttaa 

graaffisen käyttöliittymän kautta. Jokainen uusi resepti vaatii oman CFC-lohkon joka 

tarkoittaa että vain ES-koneelta voidaan lisätä reseptien määrää. Ilman HMI:tä ja 

tietokonetta oleva järjestelmä olisi edullisempi kuin muut vaihtoehdot.  
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6.2 Toimilohkon sisään 

Järjestelmä voidaan totetuttaa kahdella eri tavalla, HMI:llä tai ilman. Jos toteutetaan 

HMI:llä voidaan reseptiä vaihtaa sen kautta, mutta reseptien tietoja ei saada muutettua 

HMI:n kautta. Jos HMI:tä ei käytetä voidaan jättää OS-tietokone ja WinCC-lisenssi 

kokonaan pois, säästäen hinnassa, jos kontrollointi tapahtuu sähkökytkimien kautta. 

Kuvassa 5 oleva lohko on esimerkki toteutuksesta, siinä kahden reseptin arvot ovat 

kirjoitettu lohkon sisään ja antamalla signaali valitse1 tai valitse2 paikkaan saadaan 

valittua joko resepti 1 tai resepti 2.  

 

Kuva 5. Resepti lohko jossa arvot lohkon sisällä 

Reseptit pitää luoda ohjelmointi vaiheessa tai ES-koneella myöhemmin. Jokainen resepti 

vaatii oman lohkonsa. 

Reseptin arvoja voidaan muokata vain ES-koneella. Tapauksessa jossa lohkot on 

suojattu pitää muokkaus tehdä alkuperäisellä ohjelmalla jossa on pohjat lohkoille jäljellä, 

jos suojausta ei ole tehty voidaan ilman lohkojen pohjia muokata reseptien arvoja. 

Muokkaamisen jälkeen järjestelmä pitää pysäyttää ja ladata ohjelma uudestaan 

logiikkaan. 
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Tapauksessa jossa on HMI, voidaan sitä käyttäen vaihtaa käytettävää reseptiä. Jos 

HMI:tä ei ole, voidaan käyttää esimerkiksi sähkö kytkimiä vaihtamaan reseptejä. 

Tämä toteutus ei ole järkevä vaihtoehto tehdä asfalttiaseman reseptin hallinta 

järjestelmää. Vaihtoehto ei anna muuttaa reseptien tietoja kuin vain ohjelmointi 

tietokoneelta jossa on alkuperäinen logiikan ohjelma, jos lohko suojataan, jos lohkoa ei 

ole suojattu sitä voidaan muiltakin ohjelmointi tietokoneilta muuttaa. Järjestelmää 

voidaan käyttää HMI:ltä mutta reseptin arvoja ei pääse muokkaamaan. 

6.3 HMI:stä suoraan toimilohkoon 

Toteutuksessa tehdään HMI:hin paikat jonne kirjoitetaan suoraan reseptien arvot. HMI:n 

kautta tiedot johdetaan suoraan CFC-lohkoon josta tietoa käytetään. 

Toteutuksessa voidaan käyttää samanlaista lohkoa kuin kuvassa 4, lohkoa tehtäessä 

tulee salli tulojen muokkaamisen OS-aseman kautta. 

Resepti paikkoja on vain yksi joka tehdään ohjelman luonti vaiheessa. 

Reseptin tietoja muokataan kirjoittamalla suoraan HMI:n kautta tiedot CFC-lohkolle. 

Reseptin arvot pitää tarkistaa jostain ulkopuolisesta järjestelmästä ja syöttää ne HMI:hin. 

Paikat voidaan lukita suorituksen ajaksi jolloin arvoja ei pääse vaihtamaan kesken 

suorituksen. 

Toteutus vaatii pienen määrän ohjelmointia ja antaa helpon mahdollisuuden säätää 

arvoja. Arvot voidaan lukita suorituksen ajaksi jotta niitä ei vahingossa vaihdeta. 

Reseptejä ei saada tallennettua ohjelmaan joten se tulee tehdä esimerkisi Excel                  

-ohjelmistolla ja käsin syöttää arvot HMI:hin. Koska vaihtoehdossa ei ole mahdollisuutta 

tallentaa reseptejä se ei ole järkevä vaihtoehto reseptinhallinnalle. Lohkon tuloista pitää 

tehdä OS-koneen kautta muokattavia. Toteutuksessa voidaan käyttää lohkoa kuvassa 

4. kun tuloissa sallitaan ohjaus OS-koneelta. 

6.4 SQL tietokanta 

SQL-tietokanta toteutuksessa tiedot kirjoitetaan tietokannasta CFC-lohkoon. CFC                 

-lohkossa tulee olla sallittu OS-asemalta lohkon valvonta ja tulojen muokkaaminen. 
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Resepti luodaan HMI:n kautta. HMI:lle tarvitaan monimutkainen ohjelma toteuttamaan 

kirjoitus SQL-tietokantaan. 

Reseptejä voidaan muokata WinCC HMI:n kautta tekemällä monimutkainen ohjelma 

käyttöliittymään. 

Tämä toteutus mahdollistaa asemien käyttäjien mahdollisuuden luoda reseptejä, 

muuttaa reseptejä ja tallentaa rajattoman määrän reseptejä. Toteutus vaatii paljon 

ohjelmointia mutta täyttää vaatimukset. 

Käyttöliittymä tehdään Siemens WinCC -ohjelmalla jota pyörittää tietokone. 

Tietokoneella säilytetään SQL-tietokantaa jossa reseptit säilytetään. SQL-tietokanta on 

IBM:män kehittämä tietokanta kysely standardi jota voidaan käyttää tallentamaan 

reseptien tiedot. SQL-tietokannasta saadaan tuotua ja vietyä tietoa PCS7:män CFC-

lohkoihin Global Script -ohjelmoinnilla. GlobalScript on WinCC:n sisältämä ohjelmointi 

toiminto jolla saadaan ohjelmoitua WinCC:hen monimutkaisia toimintoja. Global Scipt on 

mahdollista ohjelmoida C-ohjelmointikielellä tai VBScip-ohjelmointikielellä. Tietokanta on 

mahdollista kopioida ja jakaa esimerkiksi saman yrityksen kaikkiin koneisiin. Kun valitaan 

valmistettava resepti valitaan samalla valmistus määrä ja massasiilo johon valmis massa 

talletetaan. Ainakin seuraava resepti ja sen tiedot tulee voida asettaa kun vanha on vielä 

käytössä sillä kun vanha resepti loppuu tulee uuden valmistaminen aloittaa 

mahdollisimman nopeasti sujuvan tuottavuuden takaamiseksi, ja kun resepti voidaan 

valita rauhallisesti virheiden riski on matalampi. WinCC-ohjelmassa nappiin voidaan 

ohjelmoida toimintoja kuten kirjoittaa ohjelmaan arvoa tai suorittaa aliohjelma. 

WinCC:llä luodaan sivu jossa reseptejä saadaan vaihdettua, sivussa on useita paikkoja 

joihin voidaan laittaa reseptit odottamaan käyttöä. Kun aloitetaan reseptin valmistus 

painetaan valitse nappia. Nappi käynnistää Global Script -aliohjelman jossa haetaan 

SQL-tietokannasta tarvittavat reseptin arvot ja kirjoitetaan ne CFC-lohkoon jossa niitä 

käytetään. Jotta saadaan helpommin seurattua reseptien toimintaa kaikki reseptien 

tallentamat tiedot tuodaan yhteen lohkoon, josta tiedot johdetaan paikkoihin joissa niitä 

käytetään. Reseptin tiedot tarvitaan tuoda vain reseptin vaihdon yhteydessä. Kuvassa 3. 

nähdään suoritus kaavio SQL-tietokansta reseptien tietojen hakemiseen. 

SQL-serveri ratkaisu mahdollistaa koneen kopioimisen toiseen koneeseen ja siten 

mahdollistavan vara tietokoneen luomisen, tämä auttaa tapauksessa jossa kone hajoaa. 

Kun kopio on otettu se voidaan joko asentaa koneeseen joka ei ole käytössä enne pää 
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tietokoneen hajoamista, tai mahdollistaa nopeamman uuden tietokoneen asentamisen 

jos vanha tietokone hajoaa.  

 

Kuva 6. SQL tietokantaa käyttävän reseptinhallinta järjestelmän suoritus puu. 
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6.5 Simatic Batch 

Simatic Batch on lisäosa WinCC:hen ja PCS7:mään joka tuo reseptiikka ominaisuuksia 

ohjelmiin. 

Reseptit voidaan luoda graaffisen käyttöliittymän kautta Simatic Batch Control 

Center:stä. Reseptit tallennetaan Batch server koneeseen. 

Reseptejä saadaan muokattua graaffisen käyttöliittymän kautta Recipe Editor                         

-ohjelmalla.  

Simatic Batch on mahdollinen toteutus. Ohjelmalla on mahdollista tehdä kaikki tarvittavat 

toimenpiteet. Reseptejä on mahdollista tehdä käytännössä rajaton määrä, reseptejä on 

mahdollista muokata OS-koneelta. Reseptejä on mahdollista muokata myös useilta 

muilta tietokoneilta, kaikki tietokoneet vaativat ohjelmisto lisenssin. 

Haittoja Simatic Batch ratkaisuun on hinta. Batch Server Basic package -ohjelmapaketti 

sisältää serveri ohjelman, jota tarvitaan ajamaan Batch-ohjemistoa järjestelmässä, Batch 

Control Center jolla voidaan muokata esimerkiksi reseptejä ja käyttäjien oikeuksia ja 

Recipe Editor jolla voidaan muokata ja luoda perus reseptejä graaffisen liittymän kautta. 

Lisäksi tarvitaan ES-koneelle Batch engineering software. Simatic Batch on lisäosa joka 

tekee yhteistyötä PCS7:män kanssa, joten jos PCS7-ohjelma päivitetään tulee Simatic 

Batch:in lisenssi myös päivittää. Yleensä Batch server jonne Simatic Batch tallentaa 

tiedot ei ole PCS7 OS -tietokoneen kannssa sama tietokone vaan erillinen tietokone, 

tämä tuo lisäkustannuksia sillä OS-tietokone on vällttämätön WinCC HMI:n luomiseen ja 

reseptien muokkaamiseen. On mahdollista käyttää Batch sever:iä OS-tietokoneessa, 

mutta tämä ei ole tyypillinen ratkaisu. Simatic Batch mahdollistaa usean tietokoneen 

käyttämisen ohjamaan ja muuttamaan reseptejä, näitä koneita voidaan liittää yhteen 

järjestelmään 40 kappaletta. (Siemens AG 2017b.) 



23 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Eetu Rantanen 

7 YHTEENVETO 

Reseptien hallinta on useita eri ratkaisuja, mutta vain osaa voidaan käyttää hallitsemaan 

asfalttiaseman reseptejä. Järjestelmällä on vaatimukset käyttöliittymän tyypistä, joka 

tarkoittaa, että tietokone on vältämätön osa järjestelmää. PCS7-järjestelmän mukana 

tulee SQL-tietokanta joka tekee SQL-tietokantaan perustuvasta järjestelmästä lisenssien 

osalta halvemman verrattuna Simatic Batch pohjaiseen järjestelmään. SQL-järjestelmän 

tekeminen vaatii enemmän ohjelmointia verrattuna Simatic Batch -järjestelmään. 

Ohjelmointi on kuitenkin saatava vain kerran tehtyä jolloin sitä voidaan käyttää 

seuraavissa asemissa, mutta lisenssi maksut uusiutuvat joka asemalla. SQL ja Batch        

-järjestelmissä on molemmissa mahdollisuus luoda varmuuskopio järjestelmästä, mutta 

Batch järjestelmässä on helpompi tehdä kokoajan käynnissä oleva varmuuskopio, tätä 

ominaisuutta ei kuitenkaan painotettu.  
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