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Juho Ylijääskö
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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET

AI

Analogia Input, analogia tulo

AO

Analogia Output, analogia lähtö

CFC

Countinuous Function Chart, graafinen editointityökalu

CPU

Central Processing Unit, keskusyksikkö

DI

Digital input, digitaali tulo

DO

Digital Output, digitaali lähtö

DP

Decentralised Peripherals

EP

Etupuoli (Valvomopuoli)

I/O

Tulo/lähtö

IP

International Protection Code, kansainvälinen
suojausluokka

MP

Moottoripuoli

PLC

Programmable Logic Controller, ohjelmoitava logiikka

PROFIBUS

Process Field Bus

PS

Power supply, virtalähde

SMS

SMS DEMAG

TIA Portal

Totally Integrated Automation Portal
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1 JOHDANTO
Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia Outokummun terästehtaan kuumavalssaamolla käytössä olevan romuleikkurin ja romun pinoajan toimintaa sekä etsiä
korvaavat komponentit nykyisen järjestelmän logiikan uusimista varten.
Uusinnalla halutaan varmistaa romuleikkurin ja -pinoajan toimintavarmuus tulevaisuudessa. Romuleikkurin toimintavarmuuden parantamisella romutustilanteista selvitään mahdollisimman nopeasti ja tuotantoa voidaan jatkaa.
Aluksi tutustuin romuleikkurin ja romun pinoajan toimintoihin valssauslinjan
kunnossapitoasentajien kanssa. Heiltä sain tärkeitä tietoja nykyisestä järjestelmästä ja sen toimivuudesta. Tällä hetkellä romuleikkuria ja -pinoajaa ohjataan
Siemens S7-400 sarjan logiikalla, jossa käytetään S5-adapterikortin avulla S5
sarjan laskurikorttia WF706.
Logiikan uusimiselle on suuri tarve, koska laskurikortin tuotetuki on päättynyt ja
varaosien valmistus on lopetettu. Toistaiseksi Siemens kuitenkin lupaa korjauspalvelua WF706 laskurikortille. (Siemens 2021b.)
Opinnäytetyössä ei oteta kantaa laitteiston asennuskustannuksiin vaan kartoitetaan sopiva laitteisto, jonka avulla uusiminen on mahdollista toteuttaa.
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2 OUTOKUMPU STAINLESS OY
Outokummun tarina alkaa aina vuodesta 1910 Itä-Suomen Kuusjärven kunnasta, josta löydettiin iso kupariesiintymä ja ensimmäinen kuparitehdas aloitti tuotannon vuonna 1913. Vuonna 1914 malmialueen omistaja Hackman & Co. ja
Suomen valtio perustivat avoimen yhtiön hoitamaan kuparintuotantoa. Yhtiön
nimeksi tuli Outokumpu Kopparverk. Tuotannossa käytettiin norjalaisen Hybinette yhtiön tuotantomenetelmää ja yhtiö vuokrattiin heille vuosiksi 1917–
1920. Hybinette oli jo 1916 perustanut yhtiön Outokummun Kupari Oy:n, joka
nimettiin seuraavana vuonna Ab Outokumpu Oy:ksi. Vuonna 1921 Outokummun toimintaa jatkettiin suomalaisosakkaiden voimin norjalaisten kauden päätyttyä. Suomen valtio kansallisti Outokummun toiminnan vuonna 1924, jolla haluttiin taata taloudellinen itsenäisyys, omavaraisuus sekä valtiollinen itsenäisyys. (Outokumpu 2020f.)

1920-luvun lopulla kaivoksen toiminta oli laajentunut nykyaikaiseksi uusien tuotantolaitosten valmistuttua vuonna 1928. Päätuotteena oli edelleen rikaste, mutta Outokumpu suunnitteli laajentamista kuparin tuotantoon ja kuparitehtaan rakentamista. (Outokumpu 2020f.)

1930-luvulla Outokummun tuotanto oli kasvanut huomattavasti ja todettiin, että
valtion omistaman yhtiön liiketoiminta paranisi, jos yhtiöstä tehtäisiin yksityinen
yhtiö ja vuonna 1932 Outokumpu muuttuikin osakeyhtiöksi. Muutoksen jälkeen
Outokumpu laajensi toimintaansa ja rakensi kuusi uutta tuotantolaitosta, joista
merkittävin oli Imatralle perustettu kuparisulatto, joka oli maailman suurin laitos.
Laajennettu toiminta teki siitä yhden Euroopan johtavista kuparintuottajista. (Outokumpu 2020f.)

Maailman suurin kuparisulatto siirrettiin 1940-luvulla Imatralta Harjavaltaan pois
sodan jaloista nopealla aikataululla, puolessa vuodessa uusi tehdas oli taas
toiminnassa samalla lisäten tuotantokapasiteettinsa kaksinkertaiseksi. Sodan
vuoksi Suomi oli menettänyt suuren osan sähköntuotannostaan, mikä johti siihen, että Outokumpu alkoi kehitellä uutta sulatusmenetelmää, liekkisulatusta.
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Uusi tuotantomenetelmä otettiin käyttöön vuonna 1948, ja se herätti mielenkiintoa maailmanlaajuisella tasolla. Samaan aikaan Outokumpu laajensi toimintaansa ja hankki uusia esiintymiä, kuparia, nikkeliä ja kultaa. (Outokumpu
2020f.)

1950-luvulle siirryttäessä Outokummusta oli tullut yksi Euroopan johtavista kaivosyhtiöistä, joka kykeni jalostamaan kaivostensa malmeja. Outokumpu aloitti
myös teknologiansa myymisen ja ensimmäinen liekkisulatto käynnistettiin Japanissa. 1950- ja 1960-luvuilla Outokummun uudet kaivokset aloittivat toimintansa
ja niissä louhittiin nikkeliä, sinkkiä ja kuparia. Outokumpu perusti myös kobolttitehtaan, joka aloitti toimintansa 1967. (Outokumpu 2020f.)

Suuri käänne Outokummun historiassa tapahtui vuonna 1959, jolloin sukeltaja
Martti Matilainen löysi Kemistä makeanvedenkanavasta kromilohkareen. Seuraavana vuonna Outokumpu sai oikeudet kromin jatkotutkimuksille ja kaivostoimintaa aloiteltiin. Kromikaivostoiminta aloitti louhimisen vuonna 1964. Kromimalmin jatkojalostusta varten Outokumpu rakensi uuden ferrokromisulaton kaivoksen läheisyyteen, Tornioon, jossa tuotanto aloitettiin vuonna 1968. Käyttämällä kromia teräksestä saadaan ruostumatonta ja lisäämällä nikkeliä saadaan
kestävyys. Outokumun hallussa oli siis kaksi tärkeää ruostumattoman teräksen
raaka-ainetta: kromi ja nikkeli. (Outokumpu 2020f.)

Ensimmäinen ruostumattoman teräksen sulatuserä tehtiin Tornion tehtaalla
vuonna 1976. Alkuun Outokumpu tuotti 50 000 tonnia ruostumaton terästä, jonka vuoksi siitä tuli yksi maailman tehokkaimmista terästehtaista, ollen samalla
myös ainoa laatuaan, koska sen omaan tuotantoon kuului teräksen sulatuksen
lisäksi kaivostoiminta ja ferrokromituotanto samalla tehdasalueella.
Outokumpu kykeni laajentamaan tuotevalikoimaansa myöhemmin, kun uudet
kuuma- ja kylmävalssaamot valmistuivat. (Outokumpu 2020f.)

1970-luvulle asti Outokummun tehtaat olivat täysin riippuvaisia omista kaivoksistaan, ja esiintymien alkaessa ehtyä Outokumpu aloitti kansainvälisen toiminnan ja alkoi hankkia metalleja ulkomailta. 1980-luvulla raaka-aineiden tarve oli
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kasvanut niin suureksi, että Outokumpu alkoi hankkia uusia malmiesiintymiä ja
kaivosyhtiöitä itselleen kuten Taran sinkkikaivoksen Irlannista, Viscarian kuparikaivoksen Ruotsista ja puolituotteita valmistavia laitoksia Espanjasta, Ruotsista
sekä Yhdysvalloista. 1980-luvulla suurin osa kupari- ja ferrokromisulatoista ympäri maailmaa käyttivät Outokummun myymää teknologiaa, liekkisulatusta. Outokumpu listattiin Helsingin pörssiin vuonna 1988. (Outokumpu 2020f.)

1990-luvulla Outokumpu alkoi harkita ruostumattoman teräksen tuotannon lisäämistä. Ruostumattoman teräksen valmistus oli kannattavaa ja teräksen kysyntä kasvoi maailmalla. Teräksen tuotanto saatiin kaksinkertaistettua, mutta jo
muutaman vuoden kuluttua tuotannon tuplaaminen oli uudelleen harkinnassa.
Vuonna 1997 Outokummun johto alkoi harkita keskittymistä pelkästään ruostumattoman teräksen valmistukseen, koska sen kysyntä jatkoi kasvuaan. Vuonna
2001 Outokumpu yhdisti toimintansa Avesta Sheffieldin kanssa uuden yhtiön
alle, AvestaPolarit, josta Polarit oli Tornion tuotemerkki ja Avesta Sheffield
Ruotsin ja Iso-Britannian. Sopimuksen myötä AvestaPolarista tuli maailman toiseksi suurin teräsyhtiö edellään vain kahdesta kilpailijoista yhdistynyt saksalainen ThyssenKrupp. Vuonna 2004 Outokumpu päätti keskittyä täysin ruostumattoman teräksen tuotantoon tarkoituksena nousta maailman ykköseksi ja näin
ollen luopui muista metalleista ja kaivostoiminnoista. Vuoden 2011 alussa Outokumpu ilmoitti ostavansa saksalaisen Inoxum GmbH:n ThyssenKruppin. (Outokumpu 2020f.)

Nykyään ruostumattoman teräksen toimittajia on lukuisia, joista suurimmat ovat
ArcelorMittal sekä China Baowu Group. (Worldsteel 2021).
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2.1 Tornion tuotantolaitos
Outokummun tuotantolaitos Torniossa on maailman integroiduin tuotantolaitos,
josta raaka-aineista tehtävä teräs lähtee käyttövalmiina ulos. Päätuotteina ovat
ferriittiset- ja austeniittiset teräslaadut. Tehdasalue on pinta-alaltaan noin 600
hehtaaria ja pitää sisällään kaikki terästuotannolle tarvittavat osastot, ferrokromitehtaasta kylmävalssaamoon. Keminmaassa sijaitseva Kemin kaivos lasketaan myös osaksi Tornion tehtaita. Kemin kaivokselta louhitaan ruostumattoman
teräksen tärkein raaka-aine, kromi, ja se kuljetetaan 30 km:n päässä sijaitsevalle Tornion tehtaalle rekoilla. (Outokumpu 2018c.)
Kallioperässä sijaitseva kromimalmi irrotetaan räjäyttämällä. Malmi murskataan
ja kuljetetaan kaivoksesta maan pinnalle, jossa sen murskaamista jatketaan ja
lopputuotteeksi syntyy pala- ja hienorikastetta. (Outokumpu 2018d.)

Kuljetetut rikasteet sekoitetaan Tornion ferrokromitehtaalla bentoniittiin ja koksiin, jonka jälkeen ne syötetään pelletointirumpuihin. Pelletit siirretään sintrausuuneihin, jonka jälkeen kromipelletit voidaan käyttää ruostumattoman teräksen valmistukseen. Sulatusuuneista saatava sula ferrokromi kaadetaan
senkkoihin ja pinnoille syntyvä kuona poistetaan. Senkka siirretään kiskoja pitkin terässulatolle, jossa se kaadetaan ferrokromikonvertteriin, jossa sulasta ferrokromista poistetaan pii ja osa hiilestä. (Outokumpu 2018d.)

Terässulatolla kierrätysteräs sekä muut raaka-aineet sulatetaan valokaariuuneissa. Sulasta poistetaan kuona ja siihen lisätään ferrokromisula, jonka jälkeen
sula siirretään AOD-konvertteriin, jossa hiili ja rikki poistetaan ja tilalle lisätään
eri seosaineita, joilla saadaan ruostumattomalle teräkselle halutut ominaisuudet.
Sula teräs kaadetaan senkkoihin ja kuljetetaan jatkuvavalukoneelle, jossa teräs
jäähdytetään ja katkaistaan teräsaihioiksi valun aikana. (Outokumpu 2018d.)

Valamisen jälkeen teräsaihiot siirretään kuumavalssaamolle, jossa aihiot valssataan teräsnauhoiksi. Aihiot lämmitetään askelpalkkiuuneissa 1100–1260 ⁰C:n
lämpötilaan, jonka jälkeen ne ajetaan etu-, Steckel- ja tandemvalssaimien lävitse valssaten aihio 2,4–8,5 mm paksuisiksi teräsnauhoiksi ja ajetaan rullaksi ke-
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laimella. Sen jälkeen rullat siirretään rullavarastoihin jäähtymään ennen siirtoa
seuraavaan jatkokäsittelyn vaiheeseen. Rullavarastosta rullat siirretään KUPUuuneihin, satamaan tai kylmävalssaamolle jatkokäsiteltäväksi. (Outokumpu
2018d.)
Kylmävalssaamolla teräksestä poistetaan musta hilse ja mekaaniset ominaisuudet palautetaan hehkutus- ja peittauslinjoilla. Prosessin jälkeen teräs kylmävalssataan haluttuun paksuuteen. Valssauksen jälkeen nauha hehkutetaan ja
peitataan uudelleen, jotta teräksen mekaaniset ominaisuudet saadaan palautettua. Nauha siirretään viimeistelyvalssaimelle, jossa nauhan pinnan parantamiseksi se kiillotetaan. Viimeistelyn jälkeen nauha leikataan asiakkaan tilaamiin
mittoihin halkaisu- ja katkaisulinjoilla. Valmiit tuotteet siirretään vihivaunuilla
pakkaamoon, josta ne lähetetään asiakkaille. Kuviossa 1 on esitettynä Tornion
tehtaan tuotantolinja kaaviona. (Outokumpu 2018d.)

Kuvio 1. Tornion tehtaan tuotantolinja (Outokumpu 2020d.)
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2.2 Kuumavalssaamo
Vuonna 1975 Outokumpu solmi vuokravalssaussopimuksen Raahen Rautaruukin kanssa. Sopimus oli voimassa vuoden 1988 loppuun asti. Vuokravalssausta
käytettiin jonkin aikaa oman kuumavalssauksen rinnalla. Saman vuoden aikana
Tornion tehtaan oma kuumavalssauslinja käynnistettiin ja kuumavalssaamo
aloitti toimintansa. (Särkikoski 2005, 277, 286.)

Japanilainen Hitachi toimitti Outokummulle heidän valmistamansa Steckelvalssaimen ja kuumavalssaajat koulutettiin Japanissa, Nippon Metal Industryllä.
Steckel-valssaimen jatkoksi Outokumpu hankki myöhemmin kolme kvartovalssainta, tandemvalssaimia, jolloin voitiin vähentää pistojen määrää Steckellillä
nopeuttaen valssausaikaa ja lisätä valssauskapasiteettia. (Särkikoski 2005,
286.)

Terässulatolla valetut teräsaihiot kuljetetaan kuumavalssaamolle Jeppe-junalla
tai rullarataa pitkin. Aihiot panostetaan askelpalkkiuuneihin ja lämmitetään
1100–1260 ⁰C:seen. Kuumavalssaamolla on kaksi askelpalkkiuunia APU1 ja
APU2, joista APU1 on vanhempi ja kapasiteetiltaan puolet verrattuna
APU2:seen. Uunien polttoaineena käytetään ferrokromitehtaan sivutuotteena
syntyvää häkää tai sataman säiliöstä saatavaa maakaasua. (Välitalo 2017, 14.)

Aihion saavutettua haluttu lämpötila, noin kolmessa tunnissa, se otetaan ulos
uuneista ulosottajilla. Lämmitettäessä teräsaihioita sen pintaan syntyy epäpuhtauksia seurauksena hilsettä, joka pestään pois aihioin pinnalta valssauslinjalla
olevalla hilsepesurilla. Pesun jälkeen aihio jatkaa matkaansa etuvalssaimelle,
jossa aihiota ajetaan useaan kertaan valssaimen lävitse edestakaisin, jolloin se
ohenee kasvattaen pituuttaan. Koko valssauksen ajan valssaus tapahtuu siten,
ettei leveys muutu alkuperäisestä 1000–1600 mm. Etuvalssaimen jälkeen aihiota kutsutaan esinauhaksi ja sen paksuus on 23,5 mm. (Välitalo 2017, 15.)

Etuvalssaimen jälkeen esinauha ajetaan välirullarataa pitkin Steckel- ja Tandem-valssaimille, joissa nauhaa ohennetaan tavoitepaksuuteen välillä 2,4–8,5
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mm. Nauhaa jäähdytetään jäähdytysrullaradalla ja ajetaan rullaksi nauhakelaimella. Rullat merkataan merkkauskoneella samalla tunnuksella kuin ne ovat
saapuneet terässulatolta ja siirretään askelpalkkikuljettimilla sitomakoneille sidottaviksi. Sidotut rullat siirretään rullavaraston jäähdytysaltaisiin tai kuivavarastoon, jonka jälkeen rullat voidaan kuljettaa kylmävalssaamolle tai myydä niin
sanottuna mustana nauhana. Osa rullista siirretään KUPU-uuneihin, joissa teräsrullat hehkutetaan ja homogenisoidaan käyttäen vetyä tai typpeä. Käsittelyn
jälkeen rullat kuljetetaan kylmävalssaamolle jatkokäsittelyyn. Kuumavalssaamon linja on esitetty alla olevassa kuviossa 2. (Välitalo 2018, 16–17.)

Kuvio 2. Kuumavalssaamon tuotantolinja (Hallikainen 2011, 11.)
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2.3 Romuleikkuri ja romun pinoaja
Romuleikkuri on SMS DEMAG -yhtiön toimittama valssauslinjan romutuslaite,
jolla kyetään katkaisemaan pilalle mennyt teräsnauha 9,5 metrin mittaisiin palasiin romupedille siirtoa varten. Leikkurissa on kaksi vastakkain olevaa terää ja
ne yhdessä painavat teräsnauhan poikki. Leikkaamisen jälkeen leikattu teräsnauha nostetaan pinoajalla romupedille, toistaen samaa, kunnes romutettu
nauha on saatu pois valssauslinjalta. (Siemens 2001.)

Romun leikkaus ja poisto voidaan hoitaa valvomosta käsin Hitachin-näytöltä tai
paikallisohjauspaneelilta KP695. Valvomosta annetaan laitteelle nauhan paksuustieto, jonka avulla leikkurin terävälys asetellaan sopivaksi. Leikkauskäskyllä
leikkuri suorittaa yhden leikkausliikkeen ja romun pinoajaa ohjataan ylös/alas
käskyillä. Kuviossa 3 on nähtävissä romuleikkurin mekaaninen rakennekuva
edestä kuvattuna. (Siemens 2001.)

Kuvio 3. Romuleikkurin rakenne (Outokumpu WebDoha 2021.)
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3 OHJELMOITAVAT LOGIIKAT
Ohjelmoitava logiikka Programmable Logic Controller PLC on laite, joka ohjaa
ja säätää automaatioprosesseja mikroprosessorin avulla. Termin otti käyttöön
ensimmäisenä Bedford Associates 1970-luvulla ja he myös patentoivat keksinnön. (Keinänen, Kärkkäinen, Metso & Putkonen 2001, 242.)

Ohjelmoitavia logiikoita käytetään automaatioprosessien ohjaamiseen, ja se
koostuu pääsääntöisesti jännitelähteestä, keskusyksiköstä sekä tulo- ja lähtökorteista. Ohjelmoitavalla logiikalla pystytään korvaamaan vanhat ON/OFF tai
auki/kiinni -tyyppiset releohjaukset vähentäen näin komponenttien määriä ja
johdottamisen tarvetta. (Keinänen ym. 2001, 244.)

Ohjelmoitava logiikka on osa ohjausjärjestelmää, johon kytketään prosessin
komponentit, tuloihin erilaiset havainnoivat laitteet kuten anturit ja mittaavat laitteet. Lähtöihin kytketään ohjattavat kentän toimilaitteet, kuten esimerkiksi venttiilit ja sähkömoottorit. (Keinänen ym. 2001, 244.)

Ohjelmakierto aloitetaan tulojen luennalla, niiden tulokset tallentuvat keskusyksikön I/O-muistiin. Tallennuksen jälkeen ohjelmarivit käydään läpi yksi kerrallaan. Tulos käsitellään ja toteutetaan siinä järjestyksessä, kun ohjelmaan on
määritelty. Ohjelmakierroksen lukemisen jälkeen suoritetaan lähtöjen ON/OFF
käskyt. (Keinänen ym. 2001, 244.) Kuviossa 4 esitetään ohjelmakierron ohjauskokonaisuus.

Kuvio 4. Ohjelmoitavan logiikan ohjauskokonaisuus (Keinänen ym. 2001, 245.)
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3.1 Virtalähde
Virtalähteen tehtävä on jakaa logiikan keskusyksikön ja I/O-korttien tarvitsema
teho. Virtalähde myös erottaa logiikan verkosta. Kentällä olevien laitteiden sähkön syöttö otetaan usein myös erillisistä virtalähteistä, jolloin se ei kuormita logiikalle käytössä olevaan virtalähdettä. (Fonselius, Pekkola, Selosmaa, Ström &
Välimaa 1996, 107.)
3.2 Keskusyksikkö
Keskusyksikkö eli CPU on rakenteeltaan yhtä kuin mikrotietokone. Keskusyksikön rakenne koostuu tietokoneiden tapaan prosessoreista, muistista sekä
kommunikaatioporteista. CPU käyttää tulopiireiltä saatua tietoa ohjelman suorittamiseen ja lähettää lähtökorteille ohjelmakierron mukaisesti halutut tiedot.
(Fonselius ym. 1996, 107.)
3.3 Tulopiirit
Tulopiireihin kytketään logiikalle tulevat kentän signaalit, kuten esimerkiksi painonapit, lähestymiskytkimet, valokennot tai releiden apukosketintiedot. Nämä
signaalit ovat kaksitilaisia, binäärisiä, eli niiden tila voi olla vain nolla tai yksi.
Näitä tietoja käytetään perinteisesti päälle/pois toimintoihin. Analogiasignaalit
taas voidaan tuoda analogiakorteille, jolloin on mahdollista saada mittaussignaalia esimerkiksi pulssiantureilta. Analoginen signaali eroaa digitaalisesta siten, että sille syötetään jatkuvasti signaalia kenttälaitteilta, yleisin signaalitieto
on 4–20 mA. Niin sanottua nollasignaalia pyritään välttämään, koska signaalista
ei voi päätellä, onko mittaustulos realistinen vai onko anturi viallinen. Tulopiirien
tila ilmaistaan tulokorttien ledeillä ja ne helpottavat vian etsinnässä sekä testauksissa ja tilatiedot voidaan lukea myös ohjelmointilaitteelta. (Keinänen ym.
2001, 245.)
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3.4 Lähtöpiirit
Lähtöpiireillä ohjataan kentän toimilaitteita kuten merkkilamppuja, kontaktoreita
ja venttiilejä. Lähdöt voiva olla joko rele- tai transistorilähtöjä. Transistorilähdöillä ohjataan tasasähköä, kun taas relelähdöillä kyetään ohjaamaan tasa- ja vaihtosähköä. Lähdöt voivat olla tulojen tapaan digitaalisia ja analogisia. Binäärilähdöillä ohjataan esimerkiksi merkkilamppuja ja muita auki-kiinni periaatteella toimivia laitteita. Analogisella tiedolla taas välitetään jatkuvasti haluttua ohjearvoa
esimerkiksi venttiilin asennoittimelle. (Keinänen ym. 2001, 245.)
3.5 Muisti
Logiikan muisti voidaan jakaa kahden tyyppiseen muistiin RAM-muistiin ja
PROM-muistiin. RAM-muistille on tyypillistä se, että sen sisältö tyhjentyy, kun
logiikka ei saa jännitettä ja sen yhteydessä käytetään muistinvarmennusparistoa. PROM-muisti toimii muuten samalla tavalla kuin RAM-muisti, mutta se ei
sisällä dataa, vaan se pitää ohjelmoida ennen käyttöä. Nykyisin käytetään
useimmin niin sanottua EEPROM-muistia sen ohjelmoitavuuden takia. Muistit
jaetaan käyttötarkoituksen mukaan, jolloin se jakautuu erilaisiin muistialueisiin.
Muistialueita ovat esimerkiksi tulo/lähtö, apumuisti, erikoisapumuisti ja datamuisti, ajastin ja laskurimuisti. Muistipaikkoihin viitataan osoitteen avulla. Eri
valmistajilla on oma tapansa määritellä muistialueet ja niiden osoitteet, esimerkiksi osoite määräytyy laitteen sijainnin perusteella. (Fonselius ym. 1996, 110–
111.)
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4 ROMULEIKKURIN JA ROMUN PINOAJAN LOGIIKKA
Romuleikkurin ja romun pinoamislaitteen logiikka on jaettu logiikkakaappiin ja
kahteen paikallisohjauskoteloon. Logiikkakokonaisuuden masterina toimii Hitachin logiikka, jolta annetaan käskyt ja tarvittavat tiedot leikkaustoiminnon suorittamiseen AI, DI ja DO tietoina. Tieto keskusyksiköiden, hajautettujen I/Oasemien sekä operointipaneelin välillä kulkee PROFIBUS-kaapeloinnilla kuvion
5 mukaisesti.

Kuvio 5. Romunleikkurin väyläperiaatekaavio
4.1 Nauhavalssaimen sähkötilan logiikkakaappi KR908
Logiikkakaappi KR908 on sijoitettu nauhavalssaimen sähkötilaan ja siinä on
kaksi S7-414 tyyppistä keskusyksikköä, AS1 ja AS2, joista AS2 ohjaa servo- ja
proportionaaliventtiilejä. AS1 keskusyksiköllä ohjataan apulaitetoimintoja kuten
hydrauliikkaa ja sen eri valvontalaitteita. Kuvassa 1 vasemmalla yläreunassa
sijaitsee AS1 ja oikeassa yläreunassa AS2. AS2:n oikealla puolella on S5adapterikortti ja WF706 laskurikortti. I/O-asema näkyy kuvassa vasemmassa
alanurkassa.
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Kuva 1. KR908 logiikka

Yllä olevan kuvan 1 pohjalta on laadittu laiteluettelo, jossa esitetään logiikkakaapissa olevat laitteet. Alla olevassa taulukossa 1 on nähtävillä kaikki laitteet.
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Taulukko 1. Automaatiokaappi KR908 laiteluettelo
Yleinen logiikka AS1
Power
CPU
Servo logiikka AS2
Power
CPU
Analogiakortti
S5-adapter
Laskurikortti
I/O-asema
Power
Interface
Digitaalikortit
Analogiakortti

Automaatiokaappi KR908
Malli
Osanumero
PS 407 10A
6ES7 407-0KA01-0AA0
CPU 414-3 DP 6ES7 414-3XJ00-0AB0
Malli
Osanumero
PS 407 10A
6ES7 407-0KA01-0AA0
CPU 414-3 DP 6ES7 414-3XJ00-0AB0
6ES7432-1HF00-0AB0
6ES7 470-0AA00-0AA0
WF706
6FM1706-3AB20
Malli
Osanumero
PS 307 5A
6ES7307-1EA01-0AA0
ET 200M
6ES7153-2AA02-0XB0
SM321
6ES7321-1BL00-0AA0
SM322
6ES7322-1BL00-0AA0
SM331
6ES7331-7KF01-0AB0

Muuta

Muuta

AO8x13BIT
6 kanavaa
Muuta

DI32x24VDC
DO32x24VDC/0,5A
AI8x12BIT

Nauhavalssaimen sähkötilassa oleva logiikkakaappi on sijoitettu siten, että se
on suojassa ulkoisilta iskuilta ja lian pääsy kaapin sisään on epätodennäköistä.
Asennustilaa laitteille on kahdessa tasossa, kuvan 6 mukaisesti, josta ylemmässä tasossa keskusyksiköille on varattu tilaa 530 x 370 mm ja alempaan tasoon on sijoitettu kotelon I/O-asema, sille on asennustilaa 530 x 190 mm. Logiikkakaapin kunto ja asennustila on riittävät, joten samaa keskusta voidaan
käyttää uuden logiikan sijoituspaikkana.

Korvaavia komponentteja selvitettäessä pitää huomioida myös nykyisen laitteiston I/O-määrät. Uudessa on oltava vähintään saman verran paikkoja in- ja outputeille, mutta mahdollisia tulevaisuuden uudistuksia varten kannattaa ylimääräisiä liitäntöjä jättää varalle. AS1:n I/O-aseman ja AS2:n I/O-määrät on esitetty
taulukossa 2.
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Taulukko 2. I/O-aseman ja AS2 I/O-määrät
I/O-asema

Signaali

Käytössä

Varalla

Yhteensä

DI

23

9

32

DO

18

14

32

AI

6

2

8

AO

5

3

8

WF706

4

2

6

AS2

4.2 Hydrauliikkatilan paikallisohjauskotelo KP694
Paikallisohjauskotelo KP694 on sijoitettu hydrauliikkatilaan pumppujen läheisyyteen, jossa on niin sanottu I/O-asema, jonka interface moduuli yhdistyy AS1:n
keskusyksikköön PROFIBUS-väylällä. Paikallisohjauskotelolta voidaan käynnistää ja sammuttaa hydrauliikkapumput sekä tyhjentää paineakut. Kotelon I/Oaseman laiteluettelo on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Hydrauliikkatilan KP694 laiteluettelo
I/O-asema
Power
Interface
Digitaalikortit

Analogiakortti

Malli
PS 307 5A
ET 200M
SM321
SM322
SM322
SM322
SM331

Hydrauliikkatila KP694
Osanumero
6ES7307-1EA01-0AA0
6ES7153-2AA02-0XB0
6ES7321-1BL00-0AA0
6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7331-7KF01-0AB0

Muuta

DI32x24VDC
DO32x24VDC/0,5A
DO32x24VDC/0,5A
DO32x24VDC/0,5A
AI8x12BIT

Hydrauliikkatilassa ei ole pölyä, mutta samassa tilassa käsitellään öljyä. Kenttäkotelo on sijoitettu kuitenkin siten, ettei sinne pääse öljyä vaikka kotelon KP694
ovi on likainen. Paikallisohjauskotelon kunto on muuten moitteeton ja sisältä
tarkastellessa kotelo on siistissä kunnossa. Kuvasta 2 nähdään kotelon ulkoinen ja sisäinen kunto. Koteloa voidaan käyttää edelleen uudistuksen yhteydes-
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sä. Käytettävissä olevaa asennustilaa uudistusta varten kotelosta löytyy 610 x
230 mm.

Kuva 2. Paikallisohjauskotelo KP694 ja I/O-asema

Paikallisohjauskotelon KP694 I/O-määrät on taulukoitu aikaisemman I/Oaseman mukaisesti ja ne on esitetty taulukossa 4.

Taulukko 4. KP694 I/O:t.
KP694

Käytössä

Varalla

Yhteensä

DI

26

6

32

DO

21

75

96

AI

4

4

8
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4.3 Valssauslinjan paikallisohjauspulpetti KP695
Paikallisohjauspulpetti KP695 sijaitsee romuleikkurin läheisyydessä valssauslinjalla. Romuleikkuria voidaan ohjata paikallisohjauspulpetista käsin samalla tavoin kuin valvomosta. Romuleikkuri ohjataan leikkaamaan teräsnauhaa ja romunpinoaja nostaa leikatun nauhan romupedille. Kaikkia liikkeitä voidaan ajaa
myös erikseen. Operointipaneelilta voidaan seurata tarkemmin laitteiden tiloja,
sekä suorittaa terävälyksen, alaterän ja pinoamislaitteen asemien kalibroinnit.
Kotelon KP695 I/O-aseman interface moduuli yhdistyy AS1:lle PROFIBUS väylällä, kuten myös kotelon kannessa oleva operointipaneeli. Kotelon I/O-aseman
laiteluettelo on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5. Paikallisohjauspulpetti KP695 laiteluettelo
I/O-asema
Power
Interface
Digitaalikortit

Paneeli

Paikallisohjauspulpetti KP695
Malli
Osanumero
PS 307 5A
6ES7307-1EA01-0AA0
ET 200M
6ES7153-2AA02-0XB0
SM321
6ES7321-1BL00-0AA0
SM321
6ES7321-1BL00-0AA0
SM322
6ES7322-1BL00-0AA0
OP27
6AV3627-1LK00-0AX0

Muuta

DI32x24VDC
DI32x24VDC
DO32x24VDC/0,5A

Kotelon ympäristössä on vesihöyryä, valssauksesta syntyvää pölyä, erilaisia
rasvoja sekä öljyjä, mutta kotelo on sijoitettu suojaisaan paikkaan. Kotelo on
ulkoisesti likainen kuten kuvasta 3 näkyy, mutta sisälle katsoessa voidaan todeta kotelon tiivistyksen olevan kunnossa. Vaihtelevista olosuhteista huolimatta
kotelo on pysynyt sisältä siistissä kunnossa. Uudistusta varten asennustilaa
kotelossa on 620 x 210 mm.
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Kuva 3. Paikallisohjauspulpetti KP695 ja I/O-asema

Paikallisohjauspulpetti KP695 I/O:t on kirjattu aikaisempien koteloiden tapaan ja
ovat nähtävissä taulukosta 6.

Taulukko 6. KP695 I/O:t.
KP695

Käytössä

Varalla

Yhteensä

DI

32

32

64

DO

20

12

32

Liitteeseen 1 on koottuna taulukkoon kaikki DI, DO, AI ja AO määrät.
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5 UUDET VAIHTOEHDOT LOGIIKALLE
Logiikan suunnittelussa tutustutaan laitteiston toimintaperiaatteeseen. Kartoitetaan käytettävissä olevat asennustilat ja tarkastetaan käytetyt Input ja Output määrät. Laitteiden fyysinen asennusympäristö on otettava huomioon, koska
ympäristössä voi olla likaa ja pölyä. Niiden pääsy koteloiden sisään on estettävä
esim. valitsemalla korkean IP luokan kotelo ja läpiviennit on suoritettava asianmukaisesti. Vallitseva ympäristön lämpötila on myös otettava huomioon, ja on
suositeltavaa jättää asennettavien logiikan laitteiden ylä- ja alapuolelle vähintään 25 mm tyhjää tilaa, jotta jäähdyttävä ilma varmasti riittää myös vuoden
lämpiminä kuukausina.

On myös hyvä tarkastella, voidaanko ohjelma kääntää suoraan uudelle laitteistolle vai pitääkö ohjelma laatia kokonaan uudelleen. Nykyisen ohjelman rakennetta tutkiessa todettiin, että osa ohjelmasta voidaan kääntää suoraan. Ohjelmoinnissa on käytetty CFC:tä ja sitä ei voi kääntää kokonaan TIA Portaalille.
Vaihdettaessa S7- 400 logiikka S7-1500-sarjaan pitää ohjelma laatia uudelleen
ja käyttää mallina vanhan ohjelman rakennetta. Tässä tapauksessa asia ei aiheuta ongelmia, koska ohjelma laaditaan etukäteen ennen laitteiston asennusta. Lisäksi ohjelmarakenne on toteutettu monimutkaisesti ottaen huomioon logiikkaan kytkettyjen laitteiden määrät ja SMS DEMAG -yhtiön laatima toimintakuvaus. (Ollikainen 2021.)

Yksi tärkeimmistä asioista, joka pitää ottaa huomioon on se, ettei romuleikkurin
ja -pinoajan logiikan vaihdosta aiheutuva toimimattomuus tai viivästyminen ei
pysäytä kuumavalssaamon tuotantoa.

Korvaavaksi tuotesarjaksi valittiin Simatic S7-1500 -ohjelmoitava logiikka. S71500-sarjan tuotteista löytyy ratkaisut, jotka on laadittu aikaisemmin S7-300- ja
S7-400-logiikoilla.

S7-1500-sarjan

ohjelmointiin

käytetään

TIA

ohjelmointiohjelmaa, jonka uusin versio on V16. (Siemens 2021a.)

Portal

-
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S7-1500-sarjan tuotteilla voidaan toteuttaa mm. eri kokoisten koneiden ohjaus
sekä hallita suuria laitteistokokonaisuuksia. S7-1500-sarja on suunniteltu kohteisiin, joissa vaaditaan monipuolisuutta sekä laajennettavuutta. Ohjainlogiikka
ei rajoitu vain perinteisiin automaatiotoimintoihin. Aikaisemmin tarvittavia erikoisohjelmistoja ja lisäkomponentteja ei enää vaadita, vaan ne voidaan toteuttaa logiikan PID-säätäjillä sekä liikkeenohjaustoiminnoilla. (Siemens 2021a.)
5.1 S7-1500 käyttäen kahta CPU:ta
Tässä luvussa käytetään mallina vanhan järjestelmän rakennetta, jossa otetaan
huomioon alkuperäinen leikkurin toimintaperiaate ja vaatimukset. Komponenttien valintaan käytettiin Siemensin tarjoamaa TIA Selection Tool -ohjelmistoa,
johon voidaan täyttää laitteistolle halutut vaatimukset ottaen huomioon käytössä
olevat kenttälaitteet. (Siemens 2020b.)

5.1.1

Nauhavalssaimen sähkötilan logiikkakaappi KR908

Logiikkakaappiin KR908 asennetaan S7-400-sarjan keskusyksiköiden tilalle
päällekkäin kaksi S7-1517-3 PN/DP -keskusyksikköä, joista AS1:llä ohjataan
apulaitetoimintoja sekä hydrauliikkaa ja AS2:lla ohjataan servo- ja proportionaaliventtiileitä kuten nykyiselläkin järjestelmällä. Molemmille keskusyksiköille
asennetaan omat virtalähteet tyypiltään PM 1507 sekä keskusyksiköiden vaatimat S7-1500 PS 60 W taustajännitelähdekortit, jotka toimivat keskusyksiköiden
muistinvarmistus laitteina. AS2:lle lisätään 1500-sarjan kahdeksan kanavainen
analogialähtökortti ja servo-ohjaukselle tarvittavat kolme laskurikorttia tyypiltään
TM Posinput 2, joista jokaiseen voidaan liittää kaksi laitetta. Tällä kokoonpanolla AS1 mitat ovat 295 x 147 mm ja AS2 mitat 435 x 147 mm. Logiikkakaapin
KR908 laiteluettelo on esitettynä taulukossa 7.
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Taulukko 7. KR908 laiteluettelo kahdelle keskusyksikölle
Yleinen logiikka AS1
Taustajännitelähde
Power
CPU
Servo logiikka AS2
Taustajännitelähde
Power
CPU
Analogiakortti
Laskurikortit

Automaatiokaappi KR908
Malli
S7-1500 PS 60W
PM1507 24V/3A
S7-1500 CPU 1517-3 PN/DP
Malli
S7-1500 PS 60W
PM1507 24V/3A
S7-1500 CPU 1517-3 PN/DP
S7-1500 AQ8xU/I
S7-1500 TM POSINPUT 2
S7-1500 TM POSINPUT 2
S7-1500 TM POSINPUT 2

Osanumero
6ES7505-0RA00-0AB0
6EP1332-4BA00
6ES7517-3AP00-0AB0
Osanumero
6ES7505-0RA00-0AB0
6EP1332-4BA00
6ES7517-3AP00-0AB0
6ES7532-5HF00-0AB0
6ES7551-1AB00-0AB0
6ES7551-1AB00-0AB0
6ES7551-1AB00-0AB0

Uusien laitteiden mitat huomioon ottaen, ja verratessa niitä luvussa 4.1 ilmoitettuun asennustilaan, keskusyksiköiden yläpuolella kulkeva kaapelikouru pitää
poistaa ja siirtää siinä oleva AS1 ja KP695 välinen PROFIBUS-kaapeli kulkemaan keskusyksiköiden alapuolisesta kaapelikourusta. Tällä järjestelyllä asennustilaksi saadaan 530 x 466 mm ja näin ollen voidaan varmistua siitä, että
päällekkäin asennettujen keskusyksiköiden välille saadaan suositeltu 25 mm
vähimmäisasennusväli (Siemens 2021a).

Keskusyksiköiden alle vanhan I/O-aseman paikalle asennetaan nykyisen laitteiston pohjalta uusi I/O asema. Interface-kortiksi valittiin ET 200MP, jolle jännitettä syötetään PM1507 jännitelähteellä. I/O määrät huomioiden asennetaan
tulo- ja lähtökortit. DI-kortiksi asennettaan S7-1500 DI32x24V kortti, DO-kortiksi
S7-1500 DQ32x24VDC/0,5A kortti ja AO kortiksi S7-1500 AI8x kortti. Tällä kokonaisuudella asennustilaa tarvitaan 180 x 147 mm ja verrattaessa sitä kappaleessa 5.1 ilmoitettuun asennustilaan, erillisiä muutoksia ei vaadita. Uusi I/Oasema voidaan asentaa suoraan vanhan paikalle. Logiikkakaapin KR908 I/Oaseman laiteluettelo on esitettynä taulukossa 8.
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Taulukko 8. KR908 I/O-aseman laiteluettelo
I/O-asema
Power
Interface
Digitaalikortit

Malli
PM1507 24V/3A
Simatic ET 200MP ST
S7-1500 DI32x24V
S7-1500 DQ32x24VDC/0,5A
S7-1500 AI8x

Analogiakortti

5.1.2

Osanumero
6EP1332-4BA00
6ES7155-5BA00-0AB0
6ES7521-1BL00-0AB0
6ES7522-1BL10-0AA0
6ES7531-7KF00-0AB0

Hydrauliikkatilan paikallisohjauskotelo KP694

Hydrauliikkatilan paikallisohjauskotelon I/O-aseman rakenne vastaa melko tarkkaan KR908 I/O-asemaa. Interface-kortiksi asennetaan ET 200MP, jolle jännitettä syöttää virtalähde PM1507. Taulukon 4 I/O-määriä huomioiden valitaan
korteiksi yksi DI32x24V-, kolme DQ3224VDC/0,5A digitaalikorttia sekä yksi AI8x
analogiakortti. Tällä rakenteella laitteisto tarvitsee asennustilaa 230 x 147 mm ja
luvun 4.2 tarkastelut huomioon ottaen laitteet voidaan asentaa entiselle paikalle,
jättäen 25 mm ilmatilat ylä- ja alapuolelle Kotelon KP694 laiteluettelo on esitettynä taulukossa 9.

Taulukko 9. KP694 laiteluettelo käyttäen S7-1500-sarjan tuotteita
Hydrauliikkatila KP694
I/O-asema
Power
Interface
Digitaalikortit

Analogiakortti

5.1.3

Malli
PM1507 24V/3A
SIMATIC ET 200MP ST
S7-1500 DI32x24V
S7-1500 DQ32x24VDC/0,5A
S7-1500 DQ32x24VDC/0,5A
S7-1500 DQ32x24VDC/0,5A
S7-1500 AI8xU/I

Osanumero
6EP1332-4BA00
6ES7155-5BA00-0AB0
6ES7521-1BL00-0AB0
6ES7522-1BL10-0AA0
6ES7522-1BL10-0AA0
6ES7522-1BL10-0AA0
6ES7531-7KF00-0AB0

Valssauslinjan paikallisohjauspulpetti KP695

Valssauslinjan paikallisohjauspulpettiin asennetaan muiden I/O-asemien tavoin
ET 200MP interface-kortti, jolle virtalähteeksi asennetaan PM1507. Korteiksi
asennetaan, taulukon 6 määrät huomioiden, kaksi DI32x24V digitaalikorttia ja
yksi DQ32x24VDC/0,5A digitaalikortti. Asennustilaa tälle laitteistolle tarvitaan
180 x 147 mm, ja tarkastellessa luvussa 4.3 mainittua asennustilaa, laitteet so-
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pivat samoille paikoille. Ohjauspaneelin vaihtoa varten pitää asennusaukkoa
suurentaa leveyssuunnassa 58 mm ja korkeussuunnassa 31 mm, jonka jälkeen
upotetaan kotelon kanteen uusi HMI KP900 Comford -paneeli. Paikallisohjauspulpetin KP695 laiteluettelo on esitettynä taulukossa 10.

Taulukko 10. KP695 laiteluettelo käyttäen S7-1500-sarjan laitteita
I/O-asema
Power
Interface
Digitaalikortit

Paneeli

Paikallisohjauspulpetti KP695
Malli
Osanumero
PM1507 24V/3A
6EP1332-4BA00
SIMATIC ET 200MP ST
6ES7155-5BA00-0AB0
S7-1500 DI32x24V
6ES7521-1BL00-0AB0
S7-1500 DI32x24V
6ES7521-1BL00-0AB0
S7-1500 DQ32x24VDC/0,5A
6ES7522-1BL10-0AA0
HMI KP900 Comford
6AV2124-1JC01-0AX0

5.2 S7-1500 käyttäen yhtä CPU:ta
Siemensin automaatio- ja projekti-insinöörin kanssa käydyissä keskusteluissa
pohdimme myös vaihtoehtoista toteutustapaa. Ohjelman rakenteen ja laitemäärien vuoksi ohjaus voitaisiin toteuttaa käyttäen yhtä CPU:ta kahden sijasta.
Käydyissä keskusteluissa pohdittiin romuleikkurin toimintaa ja kun otetaan
huomioon vuoden 2001 toimintakuvaus, ei nähdä tarpeelliseksi, että leikkurilla
olisi mahdollisimman pieni vasteaika romutustilanteessa. Vanha S7-414 keskusyksikkö olisi myös kyennyt hoitamaan ohjauksen yhdellä CPU:lla, mutta laitetta toimittaessa on todennäköisesti haluttu eritellä laitteistoa sekä pyrkiä pieneen servologiikan kiertoaikaan ja tarkkoihin asemanmittauksiin. Yhdellä
CPU:lla toteutettu uudistus olisi rakenteeltaan yksinkertaisempi ja vaatisi vähemmän asennustilaa KP908 logiikkakaapilta. Tässä versiossa luovuttaisiin
laskurikorteissa ja vaihdetaan kentällä olevat SSI-lineaarianturit PROFIBUS DPtyypin antureihin. (Ollikainen 2021.)

Luvussa 5.1 on esitetty kahden keskusyksikön versio, joka vaatii muutoksia vain
logiikkakaappiin KP908 ja valssauslinjan paikallisohjauspulpettiin KP695, kun
muutetaan yhden keskusyksikön järjestelmäksi. Tässä kohtaa hydrauliikkatilan
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KP694 paikallisohjauskoteloa ei käsitellä uudestaan, koska siihen ei tule muutoksia.
5.2.1

Nauhavalssaimen sähkötilan logiikkakaappi KR908

Logiikkakaappiin KR908 asennetaan yksi S7-1517-3 PN/DP keskusyksikkö,
jolle asennetaan virtalähteeksi PM1507, muistinvarmistuksen mahdollistava
taustajännitelähde PS 60W ja yksi analogialähtö-kortti. Tällä kokoonpanolla
asennustilaa tarvitaan vain 330 x 147 mm, jolloin ei ole tarpeellista poistaa kaapelikourua yläpuolelta. Mahdollisia laajennuksia ajatellen asennustilaa jää runsaasti uusia kortteja varten. Laiteluettelo on esitetty taulukossa 11.

Taulukko 11. KR908 laiteluettelo käyttäen yhtä keskusyksikköä
Automaatiokaappi KR908
Logiikka
Taustajännitelähde
Power
CPU
Analogiakortti

Malli
S7-1500 PS 60W
PM1507 24V/3A
S7-1500 CPU 1517-3 PN/DP
S7-1500 AQ8xU/I

Osanumero
6ES7505-0RA00-0AB0
6EP1332-4BA00
6ES7517-3AP00-0AB0
6ES7532-5HF00-0AB0

Logiikkakaapissa olevaan I/O-asemaan ei tarvitse tehdä muutoksia aikaisemmin 5.1.1 luvussa esitettyyn kokoonpanoon.

5.2.2

Valssauslinjan paikallisohjauspulpetti KP695

Paikallisohjauspulpetin KP695 rakenne pysyy samana kuin luvun 5.1.3 taulukossa 10 on esitetty. KP695 koteloon lisätään I/O-aseman laitteiden lisäksi
Siemensin DP/DP Coupler antureita varten. Malliksi valitaan SIMATIC DP,
DP/DP Coupler-kortti 6ES7158-0AD01-0XA0 ja asennetaan se kotelon KP695
sisälle vasempaan alakulmaan vapaana olevaan tilaan DIN-kiskossa, asennuspaikka on nähtävissä luvun 4.3 kuvasta 3. Coupler-kortti liitetään väylään ohjauspaneelin PROFIBUS DP liittimeltä. Tällä tavalla rakennetaan kuvion 3 mukainen kahden DP-väylän verkko kentällä oleville asemanmittausantureille.
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Kuvio 3. Romuleikkurin väyläkaavio käyttäen PROFIBUS DP antureita.

5.2.3

Anturointi

Antureiden valinnassa päädyttiin käyttämään MTS Sensors valmistajan antureita, joita kuumavalssaamon alueella on käytössä. MTS Sensors temposonics Rsarjan anturit ovat valikoiman toiseksi uusin mallisto, joita on saatavilla usealla
eri tiedonsiirto vaihtoehdolla. Näistä valitaan käyttötarkoitukseen sopivat PROFIBUS DP-tyyppiset anturit. Uusinta R-sarjan V antureita ei voi käyttää tässä
tapauksessa PROFIBUS-tiedonsiirron puuttumisen vuoksi. Alla olevassa taulukossa 12 on esitetty käytössä olevat SSI ulostulon lineaarianturit sekä niille sopivat PROFIBUS mallin korvaajat.

Taulukko 12. Anturointi (MTS Sensors 2021.)
Laite
Romuleikkurin leikkaussylinteri EP
Romuleikkurin leikkaussylinteri MP
Terävälyksen säätö sylinteri EP
Terävälyksen säätö sylinteri MP

Käytössä oleva anturi
RH-M-0250M-D70-1S1G2100
RH-M-0250M-D70-1S1G2100
RH-M-0200M-D70-1S1G2100
RH-M-0200M-D70-1S1G2100

Profibus-mallin anturi
RH-M-0250M-D53-1P102
RH-M-0250M-D53-1P102
RH-M-0200M-D53-1P102
RH-M-0200M-D53-1P102

Anturoinnin muutoksessa on tarpeellista listata myös MTS Sensorsin datasheetissä esitellyt asennustarvikkeet, jotka on kirjattu taulukkoon 13. T-liittimellä jaetaan PROFIBUS-väylä jokaiselle anturille ja viimeiseksi laitteeksi asennetaan
päätevastus väylän päättämiseksi. Lisäksi tarvitaan erilaisia liittimiä, joilla liitetään anturit väylään ja anturin käyttösähkön syöttöön.
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Taulukko 13. Anturoinnin muutoksessa tarvittavat asennustarvikkeet (MTS
Sensors 2021.)
Asennustarvikkeet
Profibus T-liitin
Profibus liitin, päätevastus
Profibus liitin, uros
Profibus liitin, naaras
Käyttösähkö liitin

Tyyppi
T-connector M12
Profibus bus terminator
5pin male M12
5pin female M12
4pin female M8

Muuta
Haaroitin
Päätevastus
Suora liitin
Suora liitin
Suora liitin

5.3 Kartoituksen tulos
Kartoituksessa selvitettiin tarvittavat osat uutta järjestelmää varten ja työn edetessä päädyttiin tarjoamaan kahta erilaista vaihtoehtoa, joilla voidaan lisätä romunleikkurin ja -pinoajan logiikan käyttöikää ja toimintavarmuutta tulevaisuudessa. Molemmissa vaihtoehdoissa on omat positiiviset ja negatiiviset puolensa, mutta molemmat ovat käyttökelpoisia romuleikkurin ja -pinoajan logiikan
uusimiseen.

Kahdella keskusyksiköllä toteutettavassa logiikan uusinnalla voidaan käyttää
alkuperäistä vuoden 2001 periaatekaaviota. Periaatekaaviota käytetään mallina
ja sen avulla valitaan laitteet. Ohjelmoinnissa käytetään vanhaa ohjelmarakennetta mallina uutta järjestelmää ohjelmoitaessa, joten ohjelmointi on helpompaa
ja nopeampaa. Valittaessa kahdella keskusyksiköllä toteutettava logiikan uusinta, kentällä tehtävä työ kohdistuisi vain logiikkakaappiin ja kenttäkoteloihin.

Yhden keskusyksikön toteutustapa tehtiin Siemensin edustajan keskustelun
pohjalta, koska nykyaikainen S7-1500 sarjan CPU kykenee hoitamaan yksistään tämän logiikkakokonaisuuden. Yhdellä CPU:lla tehtäessä ohjelmointityö
helpottuu hieman enemmän ja väylärakenteeseen joudutaan tekemään vähän
muutoksia verratessa kahden CPU:n kokonaisuuteen. Jos siirrytään käyttämään PROFIBUS DP-mallin antureita, niin se vaatisi kentälle tehtävää PROFIBUS-kaapelointia vanhojen kaapelointien lisäksi. Uuden kaapeloinnin takia kentälle tehtävä työmäärä lisääntyy huomattavasti.
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6 POHDINTA
Opinnäytetyön aihe oli mielestäni mielenkiintoinen, joiltain osin haastava sekä
ajankohtainen, koska WF706 laskurikortin valmistus on lopetettu. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua romuleikkuriin, romunpinoajaan ja niiden automaation komponentteihin sekä tarjota kahta toimivaa kokonaisuutta toimeksiantajalle.

Opinnäytetyö aloitettiin tutkimalla tämänhetkistä järjestelmää ja sen komponentteja. Tämän jälkeen saatiin käsitys siitä, mitä uudelta laitteistolta vaaditaan. Selvityksen edetessä työ laajeni jatkuvasti ja työn rajaaminen vaikeutui.

Tässä työssä opin automaatiossa käytettävistä komponenteista ja ohjauskokonaisuuksista. Opinnäytetyön tuloksena on kaksi vaihtoehtoa romuleikkurin ja pinoajan logiikan uusimiselle.

Työn tekeminen antoi minulle varmuutta tulevan logiikan vaihtoa varten. Pettymyksenä itselleni oli työhön käytetty aika, joka ylittyi reilusti omasta tavoitteesta.
Toisaalta oli hyvä huomata, kuinka tietoni romuleikkurista ja -pinoajan logiikan
rakenteesta kasvoi työn edetessä.

Nykyisen logiikan uudistus tehdään lähiaikoina. Uudistuksen valinta tai laajuus
ei ole minun päätettävissäni, mutta opinnäytetyössä esitettyjä vaihtoehtoja käytetään apuna uutta logiikkaa valittaessa.
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Liite 1. I/O-määrät koottuna

Taulukko 14. I/O-määrät koottuna
Signaali
DI
DO
AI
AS2
AO
WF706
KP694
DI
DO
AI
KP695
DI
DO
Kokonaismäärät DI
DO
AI
AO
WF706
KR908
I/O-asema

Käytössä
23
18
6
5
4
26
21
4
32
20
81
59
10
5
4

Varalla
9
14
2
3
2
6
75
4
32
12
47
101
6
3
2

Yhteensä
32
32
8
8
6
32
96
8
64
32
128
160
16
8
6

