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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO  

 

UPS-laite Laitteen avulla turvataan virransyöttö lyhyi-

den sähkökatkosten aikana (Uninterruptible 

Power Supply) 

Kuivuri   Viljakuivaamo 

Hehtolitrapaino  Yksi viljan laatukriteereistä 

Piensiemenkuivaus Esimerkiksi heinän- tai kuminansiemen-

kuivaus 

CPU Esimerkiksi tietokoneen tai ohjelmoitavan 

logiikan suoritin (Central Processing Unit) 

PC Tietokone (Personal Computer) 

Ohjelmointikieli Ohjelmointimuoto 

NOx-päästöt Päästöjä, jotka johtuvat typen oksideista 

CO2-päästöt Hiilidioksidipäästöt 

Kolmivaiheinen syöttö Sähköenergian syöttö, jossa on kolme kuor-

mitettua johdinta 

Yksivaiheinen syöttö Sähköenergian syöttö, jossa on yksi kuormi-

tettu johdin 

Erosuure PID-Säädössä käytetty arvo, joka on mittaus- 

ja asetusarvon erotus 

Suorakäynnistys Sähkömoottori kytketään suoraan 50Hz säh-

köverkkoon esimerkiksi kontaktorilla 

DC-Jännite   Tasajännite (Direct Current) 

AC-Jännite   Vaihtojännite (Alternative Current) 

Din-kisko   Keskusasennuksissa käytetty kisko, johon 

   komponentit kiinnitetään  

WLAN-yhteys Langaton lähiverkko (Wireless Local Area 

Network)  

IP-Osoite Internetin protokollaosoite, jota käytetään 

yksilöimään verkkosovittimia, jotka on kyt-

ketty IP-verkkoihin 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on modernisoida viljakuivaamon automaatio niin, 

että kuivaamoa on mahdollisimman tehokas, helppo ja huoleton käyttää. Sadonkorjuu 

aika on todella kiireistä ja tällöin on tärkeää, että kaikki aika saadaan mahdollisimman 

tehokkaasti käytettyä. Automatisoidun viljakuivaamon hallinnan ansiosta, aikaa va-

pautuu muuhun työhön ja tämä lisää tehokkuutta koko sadonkorjuuketjuun. Työn koh-

teena on Antti-Teollisuuden valmistama pakettikuivaamo sekä viljavarastosiilo. Li-

säksi suunnitellaan ohjaukset lähiaikoina valmistuvalle tuoreviljasiilolle. Opinnäyte-

työn toimeksiantajana toimii UTU-Automation Oy. 

 

Kuivaamoon hallinta tehdään mahdolliseksi etänä, jolla pyritään siihen, että saadaan 

säästettyä aikaa sekä pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti kuivaamon toimintaa 

etäältä. Etäohjauksen avulla pystytään tarkkailemaan sekä hallinnoimaan kuivaamoa 

esimerkiksi pellolta käsin. Turhaa aikaa ei kulu paikan päällä kuivaamolla käymiseen 

esimerkiksi silloin, kun kuivausprosessia pitää säätää.  

 

Työn tavoitteena on myös automatisoida toimintoja, joilla pyritään edesauttamaan kui-

vaamon toimintaa turvallisesti ja huolettomasti. Nämä parannukset toteutetaan lisää-

mällä uusi ohjelmoitava logiikka jo olemassa olevan PLC:n lisäksi. Jo olemassa ole-

valla logiikalla ohjataan kuivurin perustoimintoja, esimerkiksi täyttö- ja tyhjäysauto-

matiikkaa. Uudella lisättävällä logiikalla ohjataan uusia automatisoitavia toimintoja. 

Logiikkaohjelman suunnittelussa otetaan huomioon kaikki mahdolliset käyttötapauk-

set. Tällä pyritään siihen, että esimerkiksi kuljettimet eivät voi tukkeutua väärän käyn-

nistyskäskyn toimesta. Automatisoitaviin toimintoihin kuuluvat varastosiilojen imuri-

järjestelmä, syöttölaitteiden tukkeutumisen ehkäisy ja kuljettimien käyntiaikojen 

säätö. Lisäksi toteutetaan tuoreviljasiilon täyttö ja tyhjennys automatiikka. Kuivaamon 

käytön helpottamiseksi ja kuivattavan materiaalin laadun parantamiseksi, esipuhdista-

jan ohjaukseen lisätään taajuusmuuttaja. Tällä pyritään siihen, että esipuhdistimen 
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ilmavirtaa voidaan säätää taajuusmuuttajan avulla ja pystytään luopumaan mekaani-

sesta ilmavirran kuristamisesta. 

   

Vaatimuksina tälle työlle on, että käytettäisiin mahdollisuuksien mukaan UTU-Auto-

mationin tuotteita, koska tämä yritys on työn toimeksiantaja. Ympäristön olosuhteet 

muodostavat myös vaatimuksia. Viljakuivaamossa muodostuu viljapölyä hyvin her-

kästi ja siksi pöly on otettava huomioon kaikissa asennuksissa. Täytyy myös selvittää 

mitä vaatimuksia on logiikan suhteen, esimerkiksi logiikan tulo- ja lähtöliittimien 

määrä on selvitettävä. Syöttölaitteen tukkeutumisen ehkäisyn toteuttamiseen on vaati-

muksena myös anturointia, jotta automatisoitu toiminto saadaan toimimaan oikein. 

2 TOIMEKSIANTAJA 

Toimeksiantajana opinnäytetyölle toimii UTU-Automation Oy, joka on osa Urho Tuo-

minen konsernia. 

 

Kuva 1. UTU-Automation Oy logo. (UTU-Automation Oy WWW-sivut 2021) 

2.1 UTU-Automation Oy 

UTU-Automation tuottaa maailman johtavia automaatioratkaisuja teollisuuden oh-

jaukseen, visualisointiin sekä tiedonsiirtoon. Yrityksessä työskentelee 15 henkilöä ja 

sen päätoimipiste sijaitsee Ulvilassa. Tärkeimpiin tuotealueisiin kuuluvat moottori-

käytöt ja ohjausjärjestelmät sekä käyttöliittymät. Näihin tuotealueisiin kuuluvat esi-

merkiksi taajuusmuuttajat, ohjelmoitavat logiikat sekä pehmeäkäynnistimet. 
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Yrityksen päämiehet näkyvät kuvassa 2. Mitsubishi Electric:n kanssa yhteistyö koh-

distuu teollisuusautomaatiotuotteisiin, Beijer Electronics:n kanssa operointipäättei-

siin, Solcon industries:n kanssa tehoelektroniikkaan ja Tosibox Oy:n kanssa etäyhteys-

laitteistoon. (UTU-Automation Oy WWW-sivut 2021) 

 

 

Tehoelektroniikkaosasto, mistä myöhemmin tuli UTU-Automation Oy, erkaantui 

UTU konsernista 80-luvulla. Tehoelektroniikkaosasto aloitti toimintansa muun mu-

assa valmistamalla itse UPS-laitteita. Tehoelektroniikkaosastosta tuli UTU-Powel 

vuonna 1996. Vuonna 2006 ruotsalainen Beijer electronics osti UTU:n moottorikäyt-

tötoiminnan ja yritys kantoi Beijer electronics nimeä kymmenen vuotta. Vuonna 2016 

UTU-konserni osti takaisin liiketoiminnan ja silloin UTU-Automation aloitti toimin-

tansa. UTU-Automation Oy:n logo on näkyvissä kuvassa 1. (UTU-Automation Oy 

WWW-sivut 2021) (Viitakoski, henkilökohtainen tiedonanto, 26.1.2021) 

 

 

 

 

Kuva 2. UTU-Automation Oy:n päämiehet 

Mitsubishi Electric

Beijer Electronics

Solcon industries

Tosibox Oy
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2.2 Yrityksen toimenkuva 

Yrityksen työnkuvaan kuuluu automaatiotuotteiden myynti, automaatiokeskusten 

suunnittelu ja valmistus sekä projektimuotoisten automaatioratkaisujen suunnittelu ja 

valmistus.  

Myyntikonttoreita sijaitsee suomessa Ulvilan lisäksi Tampereella, Kempeleessä, Van-

taalla, Jyväskylässä sekä Lahdessa. Automaatiokeskusten valmistus sekä suunnittelu 

tapahtuu Ulvilan toimipisteellä, jossa sijaitsee myös komponenttivarasto. Automaa-

tiokeskukset valmistetaan tuotantotiloissa mahdollisimman valmiiksi asti, jotta käyt-

töönotto olisi mahdollisimman helppoa. Keskusten valmistukseen kuuluvat keskuksen 

kalustaminen, johdottaminen, testaus sekä ohjelmointi. Kun testaus ja ohjelmointi teh-

dään valmistuksen yhteydessä, säästytään mahdollisilta turhilta ongelmatilanteilta pai-

kan päällä kohteessa. Tällä toimintatavalla mahdolliset ongelmat pystytään ratkaise-

maan jo tuotantotiloissa, jossa ongelmat on helppo korjata. (UTU-Automation Oy 

WWW-sivut 2021) 

3 VILJAN KUIVAUS  

3.1 Syyt viljan kuivaukseen 

Pääsyy viljan kuivaukseen on, että se ei pilaantuisi pitkien varastoimisaikojen aikana. 

Pääsääntöisesti kaikki elintarvike käyttöön tarkoitettu vilja kuivataan. Vilja kuivataan 

yleensä noin 10-12 prosentin kosteuteen, jolloin säilyvyys on taattu. Viljaa voidaan 

myös käyttää kosteana esimerkiksi karjalle rehuksi. Tässä tapauksessa varastointi pitää 

kuitenkin toteuttaa esimerkiksi ilmatiiviissä siilossa tai hapottamalla vilja, jolloin se ei 

pääse pilaantumaan. Jos vilja on liian kosteaa ja se varastoidaan normaalissa siilossa, 

vilja alkaa homehtumaan ja pilaantumaan käyttökelvottomaksi.  

 

Vilja on tärkeä saada kuivaukseen niin pian kuin mahdollista sadonkorjuun jälkeen, 

sillä vilja alkaa lämpenemään ja sitä kautta pilaantumaan välittömästi, jos sitä pidetään 

esimerkiksi kärryllä kosteana päivien ajan. Tämän vuoksi on tärkeä saada koko 
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sadonkorjuu ketjusta mahdollisimman tehokas ja toimiva, johon tässä opinnäytetyössä 

pyritään. 

3.2 Kuivausprosessi 

Kuivausprosessi on pysynyt hyvin samana aikojen saatossa, mutta sitä on saatu tehos-

tettua esimerkiksi automaation avulla. Perusperiaate viljan kuivauksessa on, että vilja-

massan läpi puhalletaan ilmaa. Puhallettava ilma voi olla lämmintä, jolloin kyseessä 

on lämminilmakuivuri tai viileää, jolloin kyseessä on kylmäilmakuivuri. Tässä opin-

näytetyössä kohteena oleva lämminviljakuivaamo on Antti teollisuuden valmistama 

pakettikuivaamo.  

3.2.1 Viljakuivaamon rakenne 

Tässä opinnäytetyössä kohteena oleva viljankuivaamo on pakettikuivaamo. Tähän ko-

konaisuuteen kuuluvat kuivaussiilo, kuivaussiiloa ympäröivät varastosiilot sekä katto 

näiden kaikkien päällä suojaamassa sääoloilta. Kuivaussiilo koostuu ylemmässä 

osassa olevista jäähdytyskennoista ja alaosissa olevista lämmityskennoista. Viljan kui-

vauksessa käytettävä kuuma ilma tuotetaan lämmityskattilalla. Tässä kohteessa ener-

gialähteenä ilman lämmittämiseen käytetään polttoöljyä. On myös olemassa ratkai-

suja, missä kuivausilma lämmitetään biokattilalla käyttämällä energialähteenä esimer-

kiksi puuhakkeella. Kuivausilma voidaan myös esilämmittää, esimerkiksi puuhak-

keella ja loppu tarvittavasta lämmöstä voidaan tuottaa polttoöljyllä. Tämä säästää pal-

jon polttoainekustannuksissa.  

   

Muita tärkeitä laitteita kuivausprosessiin liittyen ovat elevaattori, syöttölaite sekä esi-

puhdistin. Elevaattori on kuljetin, joka kuljettaa viljan ylös jakajalle, josta vilja valuu 

painovoiman ansiosta valittuun jakajan haaraan. Syöttölaite on kuivaussiilon pohjalla 

oleva laite, joka varistaa viljaa pohjasuppilon kautta elevaattorille. Esipuhdistimen teh-

tävänä on puhdistaa viljaa poistamalla siitä kevyitä partikkeleita ilmavirran avulla. Ha-

vainnekuva viljakuivaamosta on nähtävissä kuvasta 3. 
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Kuva 3. Viljakuivaamon havainnekuva 

3.2.2 Viljan kuivaus 

Viljan kuivausprosessi alkaa siitä, kun kuivattava vilja tuodaan kuivurille ja kaadetaan 

kaatosuppiloon, josta se siirretään elevaattorilla kuivaussiiloon. Itse viljan kuivaus ta-

pahtuu puhaltamalla kuumaa ilmaa viljamassan läpi lämmityskennoissa. Kuuma ilma 

sitoo itseensä kosteutta, kun se kulkeutuu viljamassan läpi, ja kuljettaa kosteuden mu-

kanaan pois viljamassasta.  

 

Kuivausilman lämpötilalla on merkitystä, koska eri viljalajikkeet kestävät kuumuutta 

eri tavalla. Jos viljaa kuivataan liian kovalla kuumuudella, siemenestä menee itävyys, 

joka tarkoittaa, ettei viljaa pysty käyttämään esimerkiksi seuraavaan sadon kylvösie-

menenä ja siten sen arvo laskee. Viljaa kuitenkin pyritään aina kuivaamaan mahdolli-

simman kuumalla ilmalla, koska kuuma ilma sitoo enemmän kosteutta itseensä ja kui-

vaus on tällöin tehokkaampaa. Tähän lämpötilan säätämiseen on käytettävissä va-

kiolämmönsäätö, jolloin automatiikan avulla kuivauslämpötila pidetään halutuissa 
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lukemissa. Tässä kohteessa viljan kosteutta seurataan poistoputken kuivausilman läm-

pötilan perusteella. Poistoilman lämpötila on verrannollinen viljan kosteuteen. Tätä 

hyödyntäen automatiikalle asetetaan poistoilman lämpötilan raja-arvo, jolloin kuivaus 

lopetetaan, ja täten saadaan kuivattua vilja haluttuun kosteuteen.  

 

  

Kuva 4. Kuivauksen toimintaperiaate opinnäytetyön kohteessa 

 

 

Tässä kohteessa oleva kuivuri on ylipainekuivuri. Ylipainekuivurilla tarkoitetaan sitä, 

että puhaltimella puhaltaessa kuivuriin kuivausilmaa, kuivaussiilon sisälle muodostuu 

ylipaine ja paineistunut ilma poistuu poistokanavan kautta. Ylipainekuivureissa puhal-

lin sijaitsee ennen lämmityskattilaa, josta se puhaltaa ilman kattilan kautta kuivuriin. 
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Alipainekuivurilla tarkoitetaan taas kuivaamoa, jossa puhallin sijaitsee poistokana-

vassa ja tällöin muodostaa alipaineen kuivuriin. Kuivausilma kulkeutuu lämmityskat-

tilasta kuivuriin ja poistuu poistokanavaa pitkin alipaineen ansiosta. 

 

Kuivausprosessin aikana viljamassaa lämmitetään ja jäähdytetään vuorotellen, tämä 

lisää kuivauksen tehokkuutta. Tämä on toteutettu siten, että kuivaussiilon alapäässä on 

syöttölaite, joka syöttää viljaa elevaattorille, joka taas vie viljan uudestaan kuivaussii-

lon huipulle jäähdytyskennoille viilentymään.   

 

Kun viljamassa saavuttaa halutun kosteusarvon, alkaa viljan jäähdytys, jolloin lämmi-

tyskattila sammuu ja viljamassan läpi puhalletaan kylmää ilmaa. Jäähdytys on tarpeen, 

koska vilja alkaa pilaantumaan, jos se siirrettäisiin lämpöisenä varastoon. 

3.2.3 kuivausprosessiin liittyvät ongelmat kohde viljakuivaamossa 

Kyseisessä viljakuivaamossa, johon modernisointia tehdään, on muutamia ongelma-

kohtia, joita halutaan parantaa. 

3.2.3.1 Imurijärjestelmä 

Ensimmäinen ongelmakohta liittyy varastosiilojen imurijärjestelmään. Imurijärjes-

telmä on rakennettu tässä kohteessa varastosiiloihin, jotka sijaitsevat osana paketti-

kuivaamoa kuivausyksikön ympärillä. Ennen modernisointia imurin käyttö tapahtuu 

manuaalisesti käynnistyskytkimestä. Modernisoinnin tavoitteena on, että imuri lähtee 

päälle, kun tyhjätään johonkin niistä siiloista, joissa imuri on käytettävissä. Käynnis-

tyskytkin jätetään kuitenkin vielä käyttöön sen vuoksi, että siitä saadaan kytkettyä imu-

rijärjestelmä pois käytöstä, jos sellainen tarve on.  

3.2.3.2 Pohjasuppilon täyttyminen 

Pohjasuppilon täyttyminen seurauksena aiheutuu tukos, ja tätä kautta voi aiheuttaa 

syöttölaitteen jumiutumisen. Pohjasuppilon täyttyminen voi tapahtua, jos syöttölaite 
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syöttää viljaa liian kovaa, eikä elevaattori kerkeä kuljettamaan kaikkea syötettyä viljaa 

tarpeeksi nopeasti eteenpäin. Tämä tilanne on nähtävissä kuvassa 5.  

 

 

Kuva 5. Syöttölaite menossa tukkoon ennen modernisointia 

 

Kun viljamassa on kuivaa, se valuu helpommin ja tällöin vilja juoksee syöttölaitteen 

läpi helpommin ja voi aiheuttaa pohjasuppilon täyttymisen, jos sitä ei olla otettu huo-

mioon. Yleisempi tapaus, jolloin pohjasuppiloon alkaa kerääntyä viljaa on se, jos me-

kaanista viljankuristusta on säädetty liian ahtaalle ja sen vuoksi viljaa alkaa kerääntyä 

pohjasuppiloon. Mekaanisella kuristimella säädetään viljan virtausta elevaattorille, 

ettei elevaattori tukkeudu liiallisesta viljan syötöstä. Mekaanisesti säädettävä viljan-

virtaus elevaattorille on tärkeä, koska sillä säädetään viljamäärää, mikä menee elevaat-

torille ja täten estetään elevaattorin moottorin ylikuormittuminen. Normaalissa tilan-

teessa elevaattori kerkeää kuljettamaan eteenpäin kaiken syöttölaitteen syöttämän vil-

jan, eikä viljaa ala kerääntymään pohjasuppiloon. Tämä tilanne on nähtävissä kuvassa 

6. 

 

Kuva 6. Syöttölaite toimii normaalisti ennen modernisointia 
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3.2.3.3 Tasokuljetin 

Tässä kohteessa käytettävä tasokuljetin on laite, joka kuljettaa valmiin kuivatun viljan 

elevaattorilta erilliseen varastosiiloon. Ennen modernisointia tasokuljettimen käynnis-

tys ja sammutus hoidettiin ohjelmallisesti siten, että tasokuljetin lähtee päälle silloin, 

kun jakajan haara ajetaan tasokuljettimen haaraan. Tässä ohjaustavassa on ongelmana 

se, että kuljetin pyörii turhaan tyhjänä. Käynnistyksessä kuljetin kerkeää pyörimään 

pitkän aikaa ennen kuin viljaa alkaa tulemaan kuljettimelle. Samoin myös sammutta-

misessa kuljetin pyörii turhan kauan vielä viljan tulon loputtuakin. Tasokuljettimen 

käynnissä oleminen tyhjänä on turhaa energian kulutusta, sekä se myös kuluttaa itse 

kuljetinta.  

3.2.3.4 Esipuhdistus 

Esipuhdistin on tärkeä osa viljankuivaus prosessia. Esipuhdistimella vilja puhdiste-

taan, jolloin sen laatu paranee huomattavasti. Puhdistuksessa viljan seasta poistetaan 

ilmavirran avulla kevyet partikkelit esimerkiksi viljankuoret, pöly, kevyet jyvät sekä 

kevyet rikkakasvin siemenet. Poistamalla viljasta kevyet jyvät sekä roskat saadaan vil-

jan hehtolitrapaino kasvamaan. Tämä on tärkeää, sillä hehtolitrapaino vaikuttaa viljan 

hintaan sitä myytäessä. Esipuhdistimen käytöllä tehostetaan myös koko kuivauspro-

sessia, kun viljamassasta poistetaan ylimääräistä materiaalia. Tämän seurauksena kui-

vauksessa käytettävää energiaa ei kuluteta turhaan kuivaamaan materiaalia, joka tulisi 

saada pois viljamassasta. Esipuhdistin on käynnissä kuivausprosessin aikana aina, kun 

viljaa syötetään kuivaussiiloon. Tällä varmistetaan hyvä viljan laatu, kun se on kulke-

nut mahdollisimman monta kertaa esipuhdistimen läpi.   

Kuvan 7 mukaisesti esipuhdistimen sisälle on rakennettu portaat, joiden kautta vilja 

ohjataan. Portaiden välistä kulkee ilmavirta viljamassan läpi, jolloin ilmavirran mu-

kaan tarttuu pienet ja kevyet partikkelit viljamassasta. Esipuhdistimen moottori imee 

ilman sekä roskat poistokanavaan ja sitä kautta ulos roskalavalle. 
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Kuva 7. Esipuhdistimen toimintaperiaate 

 

Ennen modernisointia esipuhdistimen moottori on kytketty suoraan verkkoon ja käyn-

nistettiin suorakytkennällä. Tällöin esipuhdistimen moottori pyörii vakionopeutta eikä 

puhdistustehoa voida sitä kautta säätää. Tällaisessa tilanteessa puhdistustehoa sääde-

tään mekaanisella ilmankuristuksella, jolloin saadaan säädettyä ilmavirtausta ja sitä 

kautta puhdistustehoa. On erittäin tärkeää, että esipuhdistin on oikein säädetty sen mu-

kaan mitä tavaraa kulloinkin kuivataan. Eri viljalajeissa on suuria eroja jyvien pai-

nossa, joten puhdistimen säätö on välttämätöntä. Jos esimerkiksi kuivataan viljaa, joka 

on hyvin painavaa ja säädetään esipuhdistin sille viljalajille sopivaksi ja tämän jälkeen 

kuivataan kevyttä viljaa, on mahdollista, että ilmavirran mukana menee hyviä jyviä 

roskien joukkoon. 
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4 PROJEKTISSA KÄYTETYT KOMPONENTIT JA NIIDEN VA-

LINTA 

Projektissa pyrittiin käyttämään UTU-Automationin tarjoamia tuotteita. Projektia var-

ten täytyy hankkia ohjelmoitava logiikka, taajuusmuuttaja sekä mahdollisia lisäkom-

ponentteja asennuksiin liittyen. Ohjelmoitavia logiikoita sekä taajuusmuuttajia on mo-

nia eri malleja ja näitä vertailemalla saadaan selville sopivat komponentit tähän pro-

jektiin käytettäviksi. 

4.1 Ohjelmoitavat logiikat 

Ohjelmoitavasta logiikasta käytetään usein lyhennettä PLC (Programmable Logic 

Controller). Ohjelmoitavia logiikoita käytetään kohteissa, joissa ohjattavia kom-

ponentteja tai prosessiin vaikuttavia tulotietoja on määrällisesti sen verran paljon, että 

esimerkiksi releillä sama toiminnallisuus olisi hankala toteuttaa. PLC:n toiminta pe-

rustuu sen sisäänrakennettuun yhteen tai useampaan mikroprosessoriin. Logiikka oh-

jaa prosessin laitteita tulojen ja lähtöjen sekä PLC:n muistiin ladatun ohjelman sekä 

parametrien avulla. (CX-One ja logiikkaohjelmointi opiskeluvihko 2009.) 

 

Ohjelmoitavan logiikan ohjelmankäsittelyperiaate on syklinen, mikä tarkoittaa, että 

logiikka kiertää ohjelmarakennetta läpi hyvin nopeasti ja tehdään sen aikana tarvittavat 

toimenpiteet. Yhden syklin aikana tutkitaan CPU:n ja oheislaitteiden tilaa, suoritetaan 

muistiin ladattu sovellusohjelma sekä päivitetään näiden tietojen perusteella tulot ja 

lähdöt sekä mahdollisesti käytössä olevat väylät. Väyläohjauksella liitetään useampia 

logiikoita keskenään, jolloin ne pystyvät kommunikoimaan keskenään väylän välityk-

sellä. Väyläohjauksen avulla pystytään toteuttamaan suuria monista logiikoista koos-

tuvia kokonaisuuksia. (CX-One ja logiikkaohjelmointi opiskeluvihko 2009.) 

 

4.1.1 Rakenne ja toimintaperiaate 

Sisäänrakennetun mikroprosessorin, sekä käyttöjärjestelmän tehtävänä on ohjata logii-

kan sisäisiä toimintoja. Rakennetun logiikkaohjelman tehtävänä taas on määrätä 
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logiikan toiminnot itse prosessiin liittyen. Binääriset tuloyksiköt sovittavat ulkoisen 

signaalin PLC:n sisäiseen signaalitasoon, jonka jälkeen tulon tila luetaan tulon bittiin, 

jota käytetään sovellusohjelmassa. Lähtöyksiköiden tehtävänä on ohjata lähdössä ole-

vaa kosketinta tai puolijohdetta päälle tai pois logiikkaan ladatun ohjelman mukaisesti. 

(CX-One ja logiikkaohjelmointi opiskeluvihko 2009.) 

 

Analogiset tulot mahdollistavat esimerkiksi lämpötila-arvojen käytön logiikkaohjel-

massa. Analogisessa tulossa on datamuunnin, joka muuntaa analogisen signaalin digi-

taaliseksi tai päinvastoin. Kuvasta 8 nähdään logiikan rakenne. (CX-One ja logiikka-

ohjelmointi opiskeluvihko 2009.) 

 

 

Kuva 8. Ohjelmoitavan logiikan rakenne. (CX-One ja logiikkaohjelmointi opiskelu-

vihko 2009.) 

4.1.2 Ohjelmointi 

PLC:n muistiin ladattu sovellusohjelma rakennetaan siihen tarkoitetulla ohjelmointi-

työkalulla. Eri valmistajilla on olemassa omat ohjelmointiympäristönsä, joilla pystyy 

rakentamaan logiikkasovelluksia heidän valmistamiin logiikoihin. Logiikkaohjelmaa 

pystyy rakentamaan PC:llä ilman logiikkaa simuloinnin avulla. Logiikkaohjelman si-

mulointi eli testaus onnistuu myös rakentamisen yhteydessä, joka helpottaa ja nopeut-

taa huomattavasti logiikkasovelluksen rakentamista.  
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Ohjelmointimuotoja on olemassa erilaisia, joista kaikki eivät kuitenkaan sovellu käy-

tettäväksi kaikkien logiikoiden ohjelmoinnissa. Yleisimpiä käytössä olevia ohjelmoin-

timuotoja ovat logiikkakaavio (FBD), lausemuotoinen strukturoitu teksti (ST) ja tika-

puu- eli relekaavio (LD). (CX-One ja logiikkaohjelmointi opiskeluvihko 2009.) 

 

4.1.2.1 Logiikkakaavio (FBD) 

FBD eli Function Block Diagram ohjelmoinnissa käytetään toimilohkoja ohjelman ra-

kennuspalikoina. Toimilohkoja pystyy tekemään itse ja niitä on myös saatavissa laite-

valmistajan tekeminä. Tämä ohjelmointimuoto on yksinkertainen tapa toteuttaa moni-

mutkaisiakin toimintoja prosessissa. Kuvassa 9 nähdään esimerkkitoiminnallisuus ra-

kennettuna FBD ohjelmointikielellä. (CX-One ja logiikkaohjelmointi opiskeluvihko 

2009.) 

 

 

 

Kuva 9. FBD-logiikkakoodia. (CX-One ja logiikkaohjelmointi opiskeluvihko 2009.) 
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4.1.2.2 Lausemuotoinen strukturoitu teksti (ST) 

ST eli Structured text ohjelmointimuoto koostuu IEC-ohjelmointikielestä. Ohjelma-

koodi koostuu lauseista, mitkä rakennetaan erilaisista käskyistä. Kuvassa 10 nähdään 

ohjelmointilauseita, joita käytetään ST-ohjelmointikielessä. Ohjelmakoodin tuottami-

nen on hieman monimutkaisempaa verrattuna esimerkiksi logiikkakaavioon, mutta 

hyvä puoli on taas se, että tämä ohjelmakoodi sopii suoraan moniin eri laitevalmista-

jien laitteisiin. (CX-One ja logiikkaohjelmointi opiskeluvihko 2009.) 

 

 

 

 

Kuva 10. ST-logiikkakoodia. (CX-One ja logiikkaohjelmointi opiskeluvihko 2009.) 

4.1.2.3 Relekaavio (LD) 

LD eli Ladder Diagram ohjelmointimuoto on yksinkertainen ja helppo rakennettava ja 

se soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa ei ole paljon monimutkaisia ohjaustoimintoja. 

Ohjelmakoodin rakentamisessa käytetään avautuvia ja sulkeutuvia koskettimia, joiden 

avulla muodostetaan tarvittavista bittimuuttujista ehtologiikka ja sen tila kopioidaan 

kelalla haluttuun bittiin. Kuvassa 11 nähdään esimerkki toiminnallisuus rakennettuna 

LD-ohjelmointikielellä. (CX-One ja logiikkaohjelmointi opiskeluvihko 2009.) 
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Kuva 11. LD-logiikkakoodia. (CX-One ja logiikkaohjelmointi opiskeluvihko 2009.) 

4.2 Projektiin soveltuvat ohjelmoitavat logiikat 

Seuraavassa osiossa esitellään sekä käydään läpi mahdolliset ohjelmoitavat logiikat, 

joita voitaisiin käyttää kohteena olevan viljakuivaamoon automaation modernisointiin. 

Lopuksi käydään vielä läpi, miksi valittu komponentti valittiin käytettäväksi. 

4.2.1 Alpha 2  

 

Kuva 12. Alpha 2 ohjelmoitava logiikka. (UTU-Automation Oy WWW-sivut 2021) 

 

 

Alpha 2 mikrologiikka on yksinkertainen ja helppokäyttöinen ohjelmoitava logiikka. 

Tällä mallilla pystyy helposti korvaamaan esimerkiksi aikareleet, välireleet sekä 
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kellokytkimet. Alpha 2 ohjelmoitavien logiikoiden kaikki mallit ovat saatavana 

24VDC sekä 230VAC käyttöjännitteellä. Kokoluokkia on olemassa kolmea erilaista. 

Pienimmässä mallissa on 6 tuloa ja 4 lähtöä ja suurimmassa on 15 tuloa ja 9 lähtöä. 

Kuvassa 12 olevassa logiikassa on 8 tuloa ja 6 lähtöä. Analogisten tulojen käsittely on 

myös mahdollista erillisen logiikkaan kytkettävän lisämoduulin avulla. Tällöin pysty-

tään tekemään projekteja, joihin liittyy esimerkiksi lämpötilamittauksia. Logiikan in-

tegroidun käyttöliittymän kautta pystyy normaalin käytön hallinnan lisäksi muokkaa-

maan sen sisällä olevaa logiikkaohjelmaa. Kommunikointimahdollisuudet logiikan 

kanssa on mahdollista GSM:n, SMS:n sekä sähköpostin kautta. (Alpha 2 Tuote-esite 

2008.) 

 

 

Logiikan ohjelmoiminen onnistuu Windows-käyttöjärjestelmällä, mihin on asennet-

tuna alpha 2:een tarkoitettu ohjelmointiympäristö. Ohjelmointiympäristö on yksinker-

tainen ja ohjelmointi tapahtuu rakentamalla graafinen ohjelma, jossa toimilohkot yh-

distetään toisiinsa viivoilla ikään kuin johdottamalla. Kuvasta 13 nähdään Alpha 2 oh-

jelmointiin tarkoitetun ohjelmointityökalun ulkonäköä. Ohjelmointimuotona toimii lo-

giikkakaavio (FBD). Rakennettua logiikkaohjelmaa pystyy simuloimaan suoraan oh-

jelmointiympäristössä. Tällä pystyy säästämään aikaa, esimerkiksi sillä että ohjelmaa 

ei tarvitse ladata logiikkaan aina halutessaan testata jonkin ohjelmaosion toimintaa. 

 

 

Kuva 13. Alpha 2 ohjelmoinnissa käytetyn ohjelmointityökalun ulkonäkö. (Alpha 2 

Tuote-esite 2008.) 
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Logiikkaohjelman suojelemiseksi on mahdollista asettaa salasana. Tällöin ilman sala-

sanaa ei pystytä tekemään muutoksia logiikkaohjelmaan, eikä kukaan pysty kopioi-

maan valmista ohjelmaa logiikan sisältä. 

Logiikka on suunniteltu kestämään kylmää ja kuumaa, tämä mahdollistaa asentamisen 

sateelta suojattuna myös ulkoilmaan. (Alpha 2 Tuote-esite 2008.) 

4.2.2 Melsec kompaktilogiikat 

Misubishi Electric:llä on pitkä historia ohjelmoitavien kompaktilogiikoiden kanssa. 

Yli 16 miljoonaa toimitettua kompaktilogiikkaa sekö kokemusta yli 35 vuotta. FX-

tuoteperheiden kompaktilogiikat soveltuvat moneen kohteeseen. Logiikoita pystyy 

hyödyntämään yksinkertaisista pienistä sovellutuksista aina vaativiin verkottuneisiin 

teollisuussovelluksiin. Monipuolisten I/O- ja väyläliityntöjen sekä modulaarisen ra-

kenteen ansiosta saadaan kustannustehokas ratkaisu sekä helppo ja nopea ohjelmoita-

vuus. Ohjelmointiympäristönä Melsec kompaktilogiikoille toimii GX3Works ohjel-

mointiympäristö, joka on tehokas ja yksinkertainen käyttää. Kuvassa 14 on näkyvissä 

GX3Works ohjelmointiympäristöä. (UTU-Automation Oy WWW-sivut 2021) 

 

 

 

Kuva 14. GX3Works ohjelmointiympäristö. (UTU-Automation Oy WWW-sivut 

2021) 
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4.2.2.1 Melsec iQ, FX5U 

 

Kuva 15. FX5U ohjelmoitava logiikka. (UTU-Automation Oy WWW-sivut 2021) 

 

FX5U-mallisarja on soveltuva suorituskykyä vaativiin teollisuuden sovelluksiin. Lo-

giikan perusominaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi integroituvuus taajuusmuuttajiin, 

servomoottoriohjaimiin ja operointipäätteisiin. Mallisarjassa on myös olemassa ajan-

mukainen ethernet-kommunikointi. Perusyksikkö on saatavissa 240VAC tai 24VDC 

käyttöjännitteellä. Transistori- tai relelähtöisinä toimivia I/O-pisteitä on perusyksi-

kössä 32, 64 tai 80. Laajennusmahdollisuus on olemassa 256 paikalliseen I/O-pistee-

seen ja enintään 512I/O-pisteen käsittäväksi väyläpohjaiseksi ratkaisuksi. Suoritusky-

vyltään FX5U-logiikka on suuri, sillä aikaa ohjelma-askeleen käsittelyyn kuluu 34 

nanosekuntia. (UTU-Automation Oy WWW-sivut 2021) 

 

Ethernet-liitynnän ansiosta kommunikointi onnistuu nopeasti järjestelmään liitettyjen 

laitteiden kanssa. Esimerkiksi taajuusmuuttajat, ohjelmoitavat logiikat ja operointi-

päätteet on helppo yhdistää toimimaan toistensa kanssa ethernet-liitynnän avulla. Ku-

vassa 15 on hyvin näkyvissä logiikan ethernet-liityntä. Ohjelmointi voidaan suorittaa 

etäyhteydellä tai paikallisesti. Kommunikointi väyläpohjaisesti vakiovarustuksella il-

man väyläliitäntä moduuleja, onnistuu Modbus-liitäntäisten laitteiden sekä taajuus-

muuttajien kanssa. Kommunikointimahdollisuuksia pystyy laajentamaan esimerkiksi 

CC-Link- tai CC-Link IE Field-väyläliitäntämoduuleilla. (UTU-Automation Oy 

WWW-sivut 2021) 
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FX5U-mallisarjaan on mahdollista rakentaa oma käyttöliittymä, jota pystyy käyttä-

mään verkon kautta. Tämän käyttöliittymän käyttö onnistuu ilman ulkopuolista inter-

net yhteyttä logiikkaan yhdistetyn reitittimen kantaman alueella, esimerkiksi älypuhe-

limella. Yleisempi tapa logiikan ohjaukseen kuitenkin on hankkimalla erillinen ope-

rointipaneeli. Operointipaneelin etuna on, että niihin pystyy rakentamaan hyvinkin 

monimutkaisia käyttöliittymiä, joita käyttäjän on silti helppo ja yksinkertainen käyttää. 

(UTU-Automation Oy WWW-sivut 2021) 

4.2.2.2 Melsec iQ, FX3S 

 

Kuva 16. Ohjelmoitava logiikka FX3S. (UTU-Automation Oy WWW-sivut 2021) 

 

FX3S mallisarja on rakenteeltaan pienikokoinen ja soveltuu sen vuoksi hyvin kohtei-

siin, joissa tilankäyttö on rajattu. Logiikka soveltuu esimerkiksi materiaalihallinta-, 

puhallin- ja pumppukohteisiin, joissa tarvitaan enintään 30 I/O-pistettä. Ohjelmien 

asennus on helppoa ja nopeaa logiikan etupaneelissa olevan USB-liitynnän kautta. Ku-

vasta 16 nähdään tämän mallisarjan kompakti rakenne. Malleihin on saatavissa laajen-

nuksena analogiatulomoduuleita, jolloin käyttöön saadaan korkeintaan kuusi analogia-

tuloa. On myös malleja, joissa on vakiona integroituna 2 analogiatuloa. Analogiatulot 

mahdollistavat esimerkiksi reaaliaikaiset lämpötilamittaukset. Laajennusmoduuleina 

on myös mahdollista liittää perusyksikköön ethernet- ja sarjaporttiliitynnät. 
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Laajennusmoduulit liitetään suoraan perusyksikön kylkeen ilman erillisiä kytkentöjä. 

(FX3S Tuote-esite 2014.) 

4.3 Projektiin käytettäväksi valittu ohjelmoitava logiikka 

Ohjelmoitavan logiikan osalta tärkein kriteeri oli, että logiikassa on tarpeeksi tulo- 

sekä lähtöliittimiä ja, että olisi olemassa käyttöliittymä, mistä voitaisiin helposti muut-

taa asetusarvoja. 

Kohteeseen valittiin käytettäväksi Alpha 2 mikrologiikka. Valintaan vaikutti esimer-

kiksi se, että logiikassa on integroitu näyttö valmiina. Jos oltaisiin, valittu esimerkiksi 

FX5U sarjan logiikka, olisi siihen pitänyt vielä hankkia erillinen operointipaneeli. 

Alpha 2:n oma käyttöliittymä riittää tähän kyseiseen kohteeseen, mutta jos olisi enem-

män toimintoja, joita pitäisi ohjata tai säätää käyttöliittymän kautta olisi valinta ollut 

FX5U ja lisäksi operointipaneeli. 

Alpha 2 mallistosta valittiin projektiin käytettäväksi suurin malli AL2-24MR-D. Tässä 

mallissa on 15 tuloa ja 9 relelähtöä, jotka riittävät tähän projektiin. 

 

4.4 Taajuusmuuttajat 

Taajuusmuuttaja on monipuolinen laite, jonka avulla pystytään muuttamaan sähkö-

moottorille syötettävän energian taajuutta sekä jännitettä. Tällöin pystytään muutta-

maan moottorin pyörintänopeutta, jolla saavutetaan monia hyötyjä eri kohteissa. Taa-

juusmuuttajan käytössä on paljon hyviä puolia, esimerkiksi taajuusmuuttajaa käyttä-

mällä järjestelmän tehokkuus paranee, pystytään mitoittamaan nopeus sekä vääntö 

prosessin vaatimusten mukaan. Mekaaninen rasitus vähenee käyttämällä taajuusmuut-

tajaa, kun käynnistykset ovat pehmeitä ja täten esimerkiksi moottoreiden ja kulma-

vaihteiden käyttöikä pitenee. Moottorin suorakäynnistykseen verrattuna taajuusmuut-

tajan käyttö säästää huomattavan määrän energiaa. Kerrannaisvaikutuksena taajuus-

muuttajan käyttö vähentää myös järjestelmän NOx-päästöjä ja CO2-jalanjälkeä. (Dan-

foss Oy WWW-sivut 2021) 



28 

 

4.4.1 Rakenne ja toimintaperiaate 

Taajuusmuuttaja koostuu tasasuuntaajasta välipiiristä sekä vaihtosuuntaajasta. Kun 

syöttöjännite tulee taajuusmuuttajalle, ensimmäiseksi vaihtojännite tasasuunnataan ta-

sajännitteeksi diodi- tai tyristorisillan avulla. Diodisillan toiminta perustuu diodeihin, 

jotka päästävät sähkövirtaa lävitseen vain yhteen suuntaan. Seuraavaksi jännite etenee 

välipiiriin, jossa on isot kondensaattorit, joiden tehtävänä on tasoittaa tasajännitettä 

parempilaatuiseksi. Viimeisessä osiossa jännite muutetaan jälleen vaihtojännitteeksi 

vaihtosuuntaajan avulla. Vaihtosuuntaajaa koostuu yleensä IGBT-transistoripareista, 

jotka toimivat kytkinkomponentteina. Transistorit katkovat lähtöjännitettä niin että 

saadaan haluttu lähtöjännite ja taajuus. Ohjaamalla kytkinkomponenttien katkomisno-

peutta saadaan aikaan haluttu taajuus. Taajuusmuuttajan ohjausosa ohjaa transistorei-

den toimintaa ja valvoo koko prosessin toimintaa. Kuva 17 auttaa hahmottamaan taa-

juusmuuttajien toimintaperiaatetta. (Omron taajuusmuuttajakoulutus 2008.) 

 

 

 

 

Kuva 17. Taajuusmuuttajan toimintaperiaate. (Omron taajuusmuuttajakoulutus 2008.) 
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4.4.2 EMC-Suodatin 

Taajuusmuuttajan suuritaajuisesti ohjattavat lähtökytkimet tuottavat radiotaajuisia häi-

riöitä, joten sen vuoksi käytetään usein EMC-filtteriä. Verkkosuodatin eli EMC-suo-

datin asennetaan mahdollisimman lähelle taajuusmuuttajan etupuolelle, jolloin se es-

tää häiriösignaalien pääsyn sähköverkkoon ja sitä kautta turvaa muiden samassa ver-

kossa olevien laitteiden toiminnan Syöttöjännite viedään EMC-suodattimen läpi ja sen 

jälkeen taajuusmuuttajan syöttöliittimille. (Omron taajuusmuuttajakoulutus 2008.)  

4.5 Projektiin soveltuvat taajuusmuuttajat 

Seuraavassa osiossa esitellään ja käydään läpi mahdolliset taajuusmuuttajamallit, joita 

voitaisiin käyttää kohteena olevaan esipuhdistimen moottoriin. Lopuksi käydään vielä 

läpi, miksi valittu komponentti valittiin käytettäväksi juuri tässä kohteessa. 

4.5.1 FR-D700 

 

Kuva 18. FR-D700 mallisarjan taajuusmuuttaja. (UTU-Automation Oy WWW-sivut 

2021) 
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Mitsubishi Electric FR-D700 mallisarjan taajuusmuuttajat ovat kompakteja taajuus-

muuttajia yksinkertaisiin kuin vaativimpiinkin kohteisiin. Vektorisäädön ansiosta pys-

tytään tuottamaan täysi vääntömomentti alhaiseen 1Hz nopeuteen asti. 150% ylikuor-

mitettavuus on mahdollista yhden minuutin ajan +50°C asteen lämpötilassa. Tämän 

ominaisuuden ansiosta vältytään turhilta ylikuormahälytyksiltä esimerkiksi käynnis-

tyksissä. (FR-D700 Tuote-esite 2008.) 

 

Tätä mallisarjaa on saatavilla 1 tai 3 vaiheisella syötöllä tehoalueella 0,1kW-7,5kW. 

Pienen kokonsa ansiosta taajuusmuuttajia pystyy asentamaan vierekkäin hyvin tii-

viisti, jolloin pystytään optimoimaan tilantarve. Mallisarjan taajuusmuuttajissa on sar-

jaliitäntäportti, jolloin on mahdollista kommunikoida tietokoneen tai ohjelmoitavan 

logiikan kanssa. Modbus RTU on myös kommunikointitapana mahdollinen. Esimer-

kiksi puhallin- ja pumppukäytöissä taajuusmuuttajassa on toiminto, jolla se käynnistää 

moottorit uudestaan äkillisen sähkökatkon jälkeen. (FR-D700 Tuote-esite 2008.) 

 

Taajuusmuuttajassa on integroitu ohjauspaneeli, joka näkyy kuvassa 18. Ohjauspanee-

lista pystyy helposti ja nopeasti muuttamaan esimerkiksi taajuusmuuttajan paramet-

reja. LED näytöltä pystyy seuraamaan käytön aikana taajuusmuuttajan arvoja, esimer-

kiksi taajuutta, virtaa tai jännitettä. Näytölle tulevat myös näkyviin virheilmoitukset, 

jos prosessissa tulee häiriöitä. Kiihdytys- sekä pysäytysramppeja pystyy säätämään 

portaattomasti. 
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4.5.2 FR-F840 

 

Kuva 19. FR-F800 mallisarjan taajuusmuuttaja. (UTU-Automation Oy WWW-sivut 

2021) 

 

Mitsubishi Electricin FR-F840 mallisarja on suunniteltu käytettäväksi erityisesti pu-

hallin- ja pumppukäyttöön. Tässä mallissa on sisäänrakennettu logiikka, joka tarkoit-

taa, että pystytään rakentamaan logiikkaohjelma taajuusmuuttajan sisälle ohjaamaan 

toimintoja ilman erillistä ohjelmoitavaa logiikkaa. Tämä toiminto on erittäin hyödyl-

linen hieman yksinkertaisimmissa kohteissa, joihin muuten tarvittaisiin erillinen oh-

jelmoitava logiikka. Mallit ovat saatavilla kolmivaiheisina teholuokassa 0,75kW-

630kW. Näissä malleissa on teollisuusluokan EMC-suodatin vakiona 
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sisäänrakennettuna. Myös tässä mallissa on käyttöpaneeli taajuusmuuttajan kannessa, 

mistä pystyy ohjelmoimaan ja säätämään taajuusmuuttajan toimintaa. Käyttöpaneelin 

näkee hyvin kuvasta 19. Sähkökatkon sattuessa taajuusmuuttajassa on toiminto, jolla 

se käynnistää moottorin uudestaan ensin pienellä nopeudella ja siitä tasaisesti kiihdyt-

täen haluttuun nopeuteen automaattisesti, kun sähköt ovat palautuneet. Tässä mallissa 

on mahdollista myös PID-säätöinen moottorin ohjaus. PID-säätö ohjauksessa taajuus-

muuttaja menee lepotilaan, kun moottorin ei tarvitse pyöriä ja erosuure pieni. Kun 

erosuure taas kasvaa taajuusmuuttaja käynnistyy ja alkaa välittömästi pyörittää moot-

toria. Tämä lepotilan käyttö säästää huomattavan määrän energiaa. CC-Link/CC-Link 

IE Field kommunikointi on mahdollista internetin välityksellä. (FR-F800 Tuote-esite 

2017.) 

4.5.3 FR-F540J 

 

 

 

 

Kuva 20. FR-F540J taajuusmuuttaja koteloituna 
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Mitsubishi Electricin mallisarja FR-F540J on vanha mallisarja, joka on jo poistunut 

markkinoilta. Tätä mallisarjaa myytiin vain Suomessa ja Japanissa 2000-luvun alusta 

2000-luvun puoliväliin. Tämän jälkeen mallisarjan tilalle tuli FR-D700 mallisarja 

minkä jälkeen FR-F540J mallisarjan myynti ja tuotanto loppuivat. Tämä mallisarja 

muistuttaa ulkonäöllisesti hyvin paljon sen seuraajiansa FR-D700 malliston taajuus-

muuttajia. Kuten kuvasta 20 nähdään, ainoa merkittävä ero on taajuusmuuttajan väri-

tys. Teholuokka näillä taajuusmuuttajilla on 5,5kW-15kW. FR-F540J on toiminnoil-

taan ja ominaisuuksiltaan hyvin samanlainen kuin nykyään saatavilla oleva FR-D700. 

Myös tässä mallissa on käyttöyksikkö kannessa, mistä pystyy esimerkiksi ohjaamaan 

muuttajaa ja asettamaan parametreja. Vakiona tässä mallistossa on myös RJ45-liitin, 

minkä kautta taajuusmuuttajan ohjelmoiminen helpottuu. (Viitakoski, henkilökohtai-

nen tiedonanto, 3.3.2021) 

4.6 Projektiin käytettäväksi valittu taajuusmuuttaja 

Taajuusmuuttajan kohdalla valinta oli selkeä, koska käytettävänä oli FR-F540J-5.5K. 

Kyseinen taajuusmuuttaja on hankittu toiseen käyttöön kohteessa monia vuosia sitten 

ja jäänyt muutama vuosi sitten käyttämättömäksi, joten se oli selkeä valinta käytettä-

väksi.   

Jos taajuusmuuttajaa ei olisi ollut valmiina käytettävissä ja olisi pitänyt hankkia uusi, 

olisi hankittava taajuusmuuttaja ollut FR-D700 mallisarjan taajuusmuuttaja. FR-D700 

mallisarja on hieman edullisempi kuin FR-F800 mallisarja ja, koska sisäänrakennettua 

logiikka ei tässä tapauksessa tarvittaisi olisi FR-D700 malli paras ratkaisu.   

5  TOIMINTOJEN AUTOMATISOINTI 

Toimintojen automatisointi toteutettiin ohjelmoitavan logiikan avulla. Käytettäväksi 

laitteeksi valikoitui Mitsubishin alpha ohjelmoitava logiikka. Alphaan päädyttiin, 

koska se on edullinen sekä siinä riittää hyvin kapasiteetti tähän kohteeseen. Alphassa 

on integroitu näyttö, johon ohjelmoitiin toiminnot, joilla pystyy muuttamaan tasokul-

jettimen käynnistys- sekä pysäytysviiveitä. 
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5.1 Logiikan ja apukomponenttien asennus 

Logiikka asennettiin viljakuivaamon omaan sähkökeskukseen din-kiskoon vapaana 

olevaan kohtaan kuvan 21 mukaisesti. Tarvittavat johdotukset tehtiin sähkökeskuksen 

sisällä hyödyntämällä olemassa olevia johtokouruja.  

Ohjelmoitavan logiikan johdotusten avuksi tehtiin johdotuskuva, jonka perusteella 

kytkennät suoritettiin paikan päällä. Johdotuskuva löytyy liitteenä opinnäytetyön liit-

teistä. 

 

 

 

Kuva 21. Alpha 2 ohjelmoitava logiikka asennettuna sähkökeskukseen 

 

Haluttujen toiminnallisuuksien toiminnan saavuttamiseksi jouduttiin asentamaan 

muutamia apukomponentteja. Logiikka, mitä projektissa käytettiin, tarvitsee +24VDC 

jännitettä tuloliittimiin. Tämä osoittautui ongelmaksi, koska signaali, jota tässä tapauk-

sessa käytettiin, oli 24VAC. Ongelman ratkaisemiseksi sähkökeskukseen piti asentaa 

kaksi apurelettä, joiden avulla pystyttiin saamaan logiikan lähtöihin oikean tyyppistä 

jännitettä.  

Apureleen toiminta perustuu sähkömagneettisesti toimivaan kelaan, johon sähköener-

giaa syöttämällä releen koskettimien tila muuttuu, jolloin saadaan aikaan haluttu 
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ohjaustoiminto. Käytettäväksi valittiin apureleet, joiden kelat toimivat 24VAC jännit-

teellä. Apureleen kelalle tuotiin 24VAC jännite ja sulkeutuvaan koskettimeen kytket-

tiin +24VDC. Tällöin oikeanlainen jännite kulkeutuu logiikan tuloliittimeen samalla 

tavalla, kuin 24VAC jännitekin kulkeutuisi. Kuvassa 22 näkyvissä releen kytkentä. 

 

 

Kuva 22. Esimerkki apureleen kytkennästä 

 

Apureleiden lisäksi asennettiin yksi uusi kontaktori imurijärjestelmän moottorin käyn-

nistykseen. Sekä kontaktori että apureleet saatiin helposti asennettua sähkökeskukseen 

vapaana oleviin din-kiskon osiin. 

 

5.2 Logiikkaohjelman rakentaminen 

Logiikkaohjelma rakennettiin Alpha Programming ohjelmistolla, joka on tarkoitettu 

juuri Alpha ohjelmoitaviin logiikoihin. Logiikkaohjelma pyrittiin rakentamaan niin, 

että mitään moottoreita tai kuljettimia ei pysty kytkemään päälle väärässä järjestyk-

sessä niin, että olisi mahdollista syntyä esimerkiksi tukkeutumia viljaputkistoissa. Ra-

kennettu logiikkaohjelma on nähtävillä opinnäytetyön liitteissä. 

5.3 Varastosiilojen imurijärjestelmä 

Imurijärjestelmän modernisoimiseksi täytyy asentaa uusi kontaktori käynnistämään 

moottorin, joka pyörittää imuria. Kontaktori saa ohjauksen modernisoinnin yhteydessä 
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asennetulta ohjelmoitavalta logiikalta. Kytkennät, jotka tehtiin imurijärjestelmään liit-

tyen ovat näkyvissä kuvassa 23.  

 

  

Kuva 23. Imurijärjestelmän kytkentäkuva 

 

Ohjelmallisesti tämä toiminto oli yksinkertainen toteuttaa. Asennuksen yhteydessä 

haasteita kuitenkin ilmeni hieman jakajan asennon tiedon saamisen kanssa logiikalle. 

Tämän modernisoinnin hyötyjä ovat pölymäärän vähentyminen kuivaamon sisällä 

sekä helppokäyttöisyys. Koska imuri menee nyt päälle automaattisesti logiikan käs-

kystä, imuri on päällä aina myös silloinkin, kun kuivaamolla ei ole ketään sitä käsikyt-

kimestä käynnistämässä. 
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5.4 Pohjasuppilon täyttymisen ehkäisy 

Pohjasuppilon täyttymisen ongelma ratkaistiin asentamalla kapasitiivinen anturi poh-

jasuppiloon, joka tunnistaa, jos viljaa on pohjasuppilossa liikaa. Kapasitiivinen anturi 

on yleisesti käytetty anturityyppi, kun tarkastelun kohteena on viljanpinta.  

 

Kapasitiivinen anturi toimii magneettikentän avulla, jonka anturi muodostaa sen tun-

nistusalueelle. Anturi reagoi dielektrisyyden muutoksiin, jotka tapahtuvat anturin 

magneettikentän alueella. Dielektrisyys tarkoittaa väliaineen, tässä tapauksessa viljan, 

aiheuttamia muutoksia magneettikentässä. Käytettävän anturin on myös oltava vilja-

pölyn suhteen käyttötoiminnaltaan varma, sillä yleensä vilja muodostaa pölyä aina kun 

sitä käsitellään. (PJ Control Oy WWW-sivut 2021) 

    

Ohjelmaan rakennettiin osio, joka sammuttaa syöttölaitteen ja pitää tätä sammuksissa, 

kunnes pohjasuppilo on tyhjentynyt sen verran, että sinne voi turvallisesti taas syöttää 

viljaa. Ohjelmaan piti myös laittaa päästöhidasteinen ajastus syöttölaitteen uudestaan 

käynnistämiselle, jotta pohjasuppilo ehtisi tyhjentyä tarpeeksi anturin paljastumisen 

jälkeen, eikä syöttölaite ala syöttämään heti uutta viljaa. Jos tätä lisäystä ei olisi ohjel-

maan tehty olisi mahdollisesti käynyt niin, että syöttölaitetta olisi turhaan ohjailtu 

päälle ja pois viljapinnan pysyessä jatkuvasti lähellä anturia. Ohjelma rakennettiin 

niin, ettei syöttölaitteen sammutus vaikuta muihin toimintoihin. 
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Kuva 24. Syöttölaite toiminnassa normaalisti modernisoinnin jälkeen 

 

Kuvassa 24 syöttölaite on käynnissä ja syöttää viljaa elevaattorille. Tässä tilanteessa 

ei ole tarvetta syöttölaitteen sammuttamiselle, koska elevaattori kerkeää kuljettamaan 

kaiken viljan eteenpäin. Anturin yläpuolelle lisättiin lippa, jotta pohjasuppilon reunaa 

pitkin valuva vilja ei häiritse anturin toimintaa. Lippa ei kuitenkaan estä viljan pääse-

mistä anturin tunnistusalueelle, kun pohjasuppilo alkaa täyttymään. 
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Kuva 25. Syöttölaite on pysähtyneenä modernisoinnin jälkeen 

 

Kuvassa 25 syöttölaite on pysähtyneenä, koska viljapinta on saavuttanut anturin ja au-

tomatiikka on pysäyttänyt syöttölaitteen. Elevaattori jatkaa pyörimistä ja tyhjää poh-

jasuppiloa niin kauan kunnes syöttölaite voi taas turvallisesti jatkaa viljan syöttöä. 

 

5.5 Tasokuljetin 

Ratkaisuna tasokuljettimen turhaan päällä olemiseen, lisättiin logiikkaohjelmaan osio, 

jolla pystytään säätämään tasokuljettimen käynnistys- sekä pysäytysviivettä. Logiikan 

näyttöön tehtiin pohja, josta pystyy suoraan säätämään viiveaikoja. Toiminnaltaan lo-

giikkaohjelma toimii siten, että kun jakajan haara tulee tasokuljettimen kohtaan, ei ta-

sokuljetin lähde vielä päälle. Tasokuljettimelle säädetään aika, kuinka kauan se odot-

taa ennen kuin se lähtee päälle. Samoin lisättiin säätömahdollisuus myös 
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sammuttamiselle. Sammutusviiveen asettamisessa täytyy ottaa huomioon, että kuljetin 

ehtii tyhjentyä kokonaan ennen pysäyttämistä. Tämä sen vuoksi, koska jos kuljetti-

meen jää viljaa on seuraava käynnistys raskas moottorille ja voi täten vahingoittaa sitä. 

Näillä toimenpiteillä säästetään energiaa ja itse laitetta, kun vähennetään turhaa käyn-

tiaikaa. Molempia ajastuksen säätöjä pystyy säätämään kuvan 26 mukaisesta logiikan 

näytön näkymästä näytön vierellä olevien painikkeiden avulla. Näytössä on näkyvillä, 

ollaanko säätämässä käynnistys- vai pysäytysviivettä sekä viiveen määrä sekunteina. 

 

 

 

Kuva 26. Ohjelmoitavan logiikan näyttö  

5.6 Esipuhdistin 

Esipuhdistimen käyttämisen helpottamiseksi päätettiin asentaa taajuusmuuttaja. Taa-

juusmuuttajan avulla pystytään säätämään puhdistustehoa helposti ja pystytään myös 

säästämään hieman sähköä käynnistämällä moottori taajuusmuuttajalla. Taajuusmuut-

tajan asennuspäätökseen vaikutti myös suuresti se, että piensiemenkuivaus oli todella 

hankalaa ilman taajuusmuuttajaa, koska esipuhdistinta ei pystynyt säätämään tarpeeksi 

pienelle. Tämä johti siihen, että ilmavirran mukana lensi ulos roskien sekaan liian 
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paljon hyviä siemeniä. Tämän vuoksi esipuhdistinta ei voinut käyttää kuivauksen yh-

teydessä ja siksi siemenien sekaan jäi roskia. 

Taajuusmuuttaja mitä tässä kohteessa käytettiin, on Mitsubishi Electric FR-F540J. 

Taajuusmuuttaja kytkettiin kontaktorin tilalle, mikä ennen ohjasi esipuhdistimen käyn-

nistystä. Kuvasta 27 nähdään kytkennät, joilla esipuhdistimen ohjaus toteutettiin. 

 

  

 

Kuva 27. Esipuhdistimen kytkennät 
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Taajuusmuuttajan avulla esipuhdistimen puhdistustehon säätö on todella helppoa. Taa-

juusmuuttajassa on potentiometri, mitä pyörittämällä saadaan säädettyä esipuhdisti-

men moottorin pyörimisnopeutta. Taajuusmuuttaja on koteloitu, jotta pöly ei haittaa 

sen toimintaa. Kotelo on myös sijoitettu lähelle muita kuivaamon ohjainlaitteita. Taa-

juusmuuttajakotelon ovessa on läpinäkyvä ikkuna, josta näkyy käyttöpaneeli ja sen 

LED-näyttö. Ikkuna on hyvä, koska siitä näkee esimerkiksi taajuuden, millä moottori 

pyörii. Kuten kuvasta 28 nähdään, ikkunasta on suora näkyvyys taajuusmuuttajan 

käyttöpaneelille.   

 

 

 

Kuva 28. Taajuusmuuttajakeskus asennettuna kuivaussiilon etuseinään 
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6 ETÄHALLINTA 

Etähallinnan tavoitteena tässä kohteessa on, että kuivausprosessia saadaan tehostettua 

ja työaika saadaan käytettyä mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Etäyhteyden an-

siosta pystytään viljakuivaamoa hallitsemaan etäältä, jolloin turhat matkat kuivaa-

molle jäävät pois. Esimerkiksi jos viljapellolla ollessa tulee tilanne, että kuivaamolla 

pitäisi säätää joitain arvoja, pystytään säätö hoitamaan pellolta käsin eikä paikan päälle 

kuivaamolle tarvitse lähteä. Toinen suuri hyöty etäohjauksella saavutetaan sillä, kun 

säätöjä pystytään tekemään koko kuivauksen ajan, vaikka oltaisiinkin muualla kuin 

kuivaamon lähettyvillä. Kun säädettävyys on mahdollista myös etäältä, säätöjä tulee 

tehtyä enemmän, koska se ei ole enää paikkasidonnaista ja tätä kautta niin vaivalloista. 

Tällä hienosäätämisellä saadaan optimoitua kuivausprosessi niin, että se on mahdolli-

simman tehokas ja kuivattu vilja on laadukasta. Opinnäytetyön kohteena olevaan vil-

jakuivaamoon valittiin käytettäväksi Tosibox Oy:n valmistama etähallintajärjestelmä. 

6.1 Tosibox etähallintajärjestelmä 

Tosibox valmistaa etäyhteysjärjestelmiä, jotka koostuvat peruskomponenteiltaan To-

sibox lukosta, Tosibox avaimesta sekä 4G modeemista. Näillä komponenteilla pystyy 

luomaan globaalin verkon, joka on erittäin kyberturvallinen käyttää. Tosibox-järjes-

telmässä luodaan suora VPN-tunneli laitteiden välille ja tähän verkkoon on pääsy vain 

luotetuilla laitteilla. Turvallisuutta lisää vielä se, että laitteiden välillä kulkeva data 

käyttää omaa yksityistä väyläänsä, ilman salauksen purkamista missään väylän vai-

heessa. Käyttäessä järjestelmää käytetään kaksivaiheista todennusta, jonka jälkeen 

saumaton yhteys toimintaympäristön sovelluksiin saavutetaan. Tosibox laitteilla luotu 

etäyhteys on kaksisuuntainen. Tämä tarkoittaa, että laitteita pystyy myös ohjaamaan 

etäältä pelkän laitteiston toiminnan näkemisen lisäksi. Tämä on suuri etu tässä projek-

tissa, sillä on erittäin tärkeää, että pystytään myös säätämään laitteistoa etäältä. (Tosi-

box Oy WWW-sivut 2021) 
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6.2 Projektissa käytetty etähallintajärjestelmä 

Useimmiten etäyhteysjärjestelmät koostuvat komponenteiltaan 4G modeemista, Tosi-

box lukosta sekä Tosibox avaimesta. Viljakuivaamon etähallintaa varten haluttiin, että 

toimintoja pystyy ohjaamaan mobiililaitteesta käsin. Tällöin tarvitaan lisäksi Tosibox 

Mobile client, jonka avulla viljakuivaamon toimintaa pystytään ohjaamaan ja seuraa-

maan mobiililaitteen välityksellä.  

Tässä projektissa oli saatavilla WLAN-yhteys, ja sitä päätettiin hyödyntää. WLAN- 

yhteyttä hyödyntämällä pystyttiin toteuttamaan järjestelmä ilman 4G modeemia, koska 

internet yhteys saatiin WLAN-yhteyden kautta. (Tosibox Oy WWW-sivut 2021) (Ko-

tomäki, henkilökohtainen tiedonanto, 15.2.2021) 

 

 

Kohteessa WLAN tukiasema sijaitsi asuinrakennuksessa noin 80 metrin päässä kui-

vaamosta. Tosibox lukko asennettiin kuivaamon sisätiloihin, koska siellä viljanpölyä 

on vähemmän kuin ulkopuolella kaatosuppilon vieressä. Yhteyden kanssa oli ongel-

mia, koska Tosiboxin asennuspaikkaa ympäröi metalliset viljasiilot, jolloin WLAN 

yhteys ei ole tarpeeksi hyvä toimiakseen. Tämä ongelma ratkaistiin asentamalla an-

tenni ulkopuolelle osoittamaan asuinrakennusta ja siellä sijaitsevaa WLAN tukiase-

maa kohti. Ulkoantennin ansiosta saatiin Tosibox lukolle tarpeeksi hyvä yhteys toimi-

akseen.  

 

Etähallintajärjestelmän toimintaperiaate on nähtävissä kuvasta 29. Keskeisin asia 

etäyhteysjärjestelmässä on Tosibox lukko, joka toimii järjestelmässä teollisuusreititti-

menä. Tosibox lukkoa käytetään järjestelmässä ethernet-kytkimenä, johon liitetään 

järjestelmässä olevat laitteet, joita halutan ohjata tai seurata niiden toimintaa. Ohjatta-

viin laitteisiin saadaan pääsy internetin sekä useimpien LAN- ja WAN-verkkojen vä-

lityksellä VPN-yhteyden avulla. (Tosibox Oy WWW-sivut 2021) (Kotomäki, henki-

lökohtainen tiedonanto, 15.2.2021) 
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Kuva 29. Etäyhteyslaitteiston johdotus- ja periaatekuva 

6.3 VPN-yhteys 

VPN-yhteys eli virtual private network, on virtuaalinen erillisverkko, joka on tarkoi-

tettu suojaamaan yksityisyyttä internetissä. VPN-palvelin muodostaa tunnelin käytet-

tävälle internetyhteydelle globaalin internetverkon läpi. Tällöin muut netinkäyttäjät ei-

vät pysty näkemään mitä teet netissä eikä muut tahot pysty saamaan käytettyä IP-osoi-

tetta selville. VPN-yhteys myös salaa verkkoliikenteen, jolloin tiedot saa näkyviin vain 

ne tahot, joille se on tarkoitettu. (F-Secure WWW-sivut 2021) 

6.4 Viljakuivaamon ohjaaminen etäältä 

Etäyhteysjärjestelmän avulla saadaan yhteys viljakuivaamossa sijaitsevaan tietoko-

neeseen, millä kuivurin toimintoja ohjataan. Etäyhteysjärjestelmän kautta saadaan nä-

kymään kuivurissa sijaitsevan tietokoneen näyttö etäällä käytettävän laitteen ruudulle. 

Etäältä pystytään käyttämään kuivuria aivan kuten sitä käytettäisiin paikan päälläkin. 
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Tämä luo mahdollisuuden tarkkailla ja säätää kaikkia mahdollisia toimintoja etäältä, 

jotka olisi mahdollista suorittaa viljakuivaamolla. Koska käyttöliittymä on täsmälleen 

samanlainen etäkäytössä sekä paikan päällä, ei muodostu sekaannuksia käytön yhtey-

dessä  

Tässä kohteessa etäohjaaminen tapahtuu pääasiassa älypuhelimen välityksellä. Älypu-

helimeen ladataan Tosiboxin oma sovellus, minkä kautta pääsee muodostamaan yh-

teyden kohteeseen. Kohteelle muodostetaan salasana jota sovellus kysyy, kun muo-

dostetaan yhteyttä kohteeseen. Tämän jälkeen, kun yhteys on muodostettu, saadaan 

kohteessa olevan tietokoneen ruutu näkymään älypuhelimen ruudussa VPN-sovelluk-

sen kautta.  

Etäyhteyden pystyy myös muodostamaan PC:llä. Tässä tapauksessa käytetään Tosibox 

avainta, joka on USB-liitäntäinen laite. Tosibox avain liitetään tietokoneeseen ja sen 

avulla saadaan yhteys kuivaamoon millä tahansa PC:llä. Käyttöönottovaiheessa Tosi-

box avain sarjoitetaan sen Tosibox lukon kanssa, johon halutaan saada muodostettua 

etäyhteys. 

7 YHTEENVETO 

Opinnäytetyössä saavutettiin sille asetetut tavoitteet ja vaatimukset pystyttiin täyttä-

mään. Kuivaamon toiminnasta saatiin tehokkaampi, huolettomampi ja helpompi käyt-

tää. Näihin saavutuksiin päästiin vaatimuksen mukaisilla ratkaisuilla. Viljakuivaa-

moon asennettiin käyttöön UTU-Automationin tarjoamia tuotteita, kuten esimerkiksi 

logiikka, taajuusmuuttaja sekä Tosibox-laitteisto. Pölyisyys otettiin huomioon niin, 

että taajuusmuuttaja ja logiikka asennettiin pölynkestäviin koteloihin. Käytettäväksi 

logiikaksi löydettiin toiminnoiltaan juuri sopiva malli. Tässä mallissa on tarpeeksi toi-

mintoja, mutta ei kuitenkaan ylimääräisiä juuri tähän työhön käytettäväksi. Anturoin-

nin avulla saatiin haluttu toiminnallisuus mahdollistettua. Mitään suurempia ongelmia 

ei ilmaantunut ja aikataulussa pysyttiin koko projektin ajan.  

 

Tulevaisuutta ajatellen modernisointia olisi vielä mahdollista jatkaa esimerkiksi liittä-

mällä lisää laitteita etäyhteysjärjestelmään. Etäyhteysjärjestelmään liitetyistä 
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kameroista olisi suuri hyöty esimerkiksi kaatosuppilon viljamäärän seuraamiseen. Toi-

nen mahdollinen modernisoinnin kohde olisi viljankosteuden seuranta. Kosteutta seu-

rataan nykyisessä viljakuivaamossa poistoilman lämpötilan kautta, mutta jos hankit-

taisiin viljaan asennettava kosteusanturi, saataisiin viljamassan kosteudesta luotetta-

vampaa tietoa.  

 

Tämän opinnäytetyön aikana opin viljakuivaamon automaatiosta monia uusia asioita 

ja tätä kautta sain uusia kehitysideoita. Opin myös käsittelemään suuria tekstikokonai-

suuksia sekä jäsentelemään suuria kokonaisuuksia päässäni. Tämän työn ansiosta sain 

tulevaisuutta varten arvokasta kokemusta ja tietämystä tämän kaltaisiin projekteihin 

liittyen. 
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