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Opinnäytetyönä rakennettiin Tampereen ammattikorkeakoululle SICK:n turvalaitteiden esittelykuution vierelle automaatiolaitteisto, joka yhdessä kuution kanssa
muodostaa kuvitteellisen teollisen prosessin. Tavoitteena oli monipuolistaa ja
luoda havainnollistavaa opetusmateriaalia koulun koneautomaatiolaboratorioon.
Kokoonpano esittää karkaisu-uunisolua, jossa työntekijälle saapuu kappale kuljetinta pitkin. Työntekijä skannaa kappaleen, minkä jälkeen se voidaan asettaa
uuniin. Uutta kappaletta ei voida tuoda työntekijälle, ennen kuin vanha kappale
on skannattu. Uunin ollessa päällä kappaletta ei voida tuoda SICK:n logiikkayksiköltä ABB:lle tulevan input-signaalin vuoksi.
Turvakuutiolla on suoritettu ohjelmointitehtäviä koulun automaatio-opetuksessa.
Uuden laitteiston rakentamisen lisäksi myös tehtiin pieni käyttöopas sekä tehtäviä
opiskelijoille edellisten turvakuutiotehtävien lisäksi. Käyttöoppaassa kerrotaan lyhyesti, miten ABB:n logiikkayksikön kytkennät tehdään sekä niiden alkuperäisetkiinnityspaikat. Tehtävistä tehtiin melko yksinkertaisia ja ne ovat linjassa koneautomaatio-opetuksen muiden tehtävien kanssa. Tehtävien haastavuus sovitettiin
yhden laboratoriotunnin aikaikkunaan, mikä on noin kolme tuntia.
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This thesis is about building an automation assembly for Tampere University of
Applied Sciences. It was built next to a SICK safety equipment box, which form a
virtual representation of an industrial process together. Its purpose was to make
versatile and illustrative teaching material for the school’s machine automation
laboratory.
The assembly displays as a tempering furnace solution, where the parts come on
a conveyor for the operator. The operator scans the part and places it into the
furnace. New parts cannot be processed before the previous part has been
scanned or while the furnace is operating, because of the input signal from the
SICK logic controller.
A brief instruction manual was also created for operating the machine. More exercises were written in addition to the already existing SICK exercises. The manual tells briefly, how the ABB logic controller’s connections work and how they
were originally connected. The exercises were made quite simple and in accordance with the other exercises in the machine automation studies. The difficulty of
the exercises was designed to fit the duration of one automation laboratory class,
which is roughly three hours.
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1 JOHDANTO

Opinnäytetyö tehtiin Tampereen ammattikorkeakoululle, koneautomaatiotilojen
laboratorioon. Työn tarkoituksena oli jatkojalostaa jo olemassa olevaa SICK -laitteistosta koottua koneturvalaitteiston esittelykuutiota, joka oli entinen opinnäytetyö itsessään (Härmänmaa 2017). Kuutiossa on erinäisiä turvalaitteita, jotka estävät kuutioon sisäänpääsyn sen ollessa aktiivisena. Kuutio on toiminut turvalaitteiden ohjelmointiopetuksessa, mutta sitä haluttiin laajentaa. Laajennuksen tuli
muodostaa prosessi turvakuution ympärille, tehden siitä käytännön esimerkin koneautomaatiossa, pienoismallikoossa.
Kokonaisuudessaan työhön pyydettiin suunnittelemaan ja valmistamaan käytännössä vapain käsin Siemensin logiikalla ohjelmoitava laitteisto, lyhyt ja selkeä
käyttöopastus sekä tehtäviä oppilaille. Keskeisimpiä asioita työssä oli suunnitella
materiaali siten, että se ei ole liian monimutkainen ja haastava, mutta ei myöskään liian helppo. Laitteisto tehtiin koneautomaation laboratoriotunneille, noin
kolmen tunnin opetusta varten.
Oppimistavoitteena työssä oli oppia käytännössä suunnittelemaan ja rakentamaan alaan kuuluvaa laitteistoa, opetella tekemään hyvää opetusmateriaalia
sekä arvioimaan pyydettyyn tehtävään sopivan suuruista kokonaisuutta. Pienessä määrin täytyi lisäksi perehtyä ohjeistuksen tekemiseen, jotta laite on turvallinen käyttää. Turvalaitteisiin perehtyessä kertyi paljon tietotaitoa erinäisistä
turvalaitteista, niiden toiminnasta sekä käyttötarkoituksista.
Työ tehtiin miltei kokonaisuudessaan kotioloissa koronaviruksesta johtuen. Tämä
näkyy käytännössä jonkin verran materiaalivalinnoissa. Työhön käytettiin joitakin
kodista löytyneitä tavaroita.
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2 LAITTEISTON IDEA
Laitteiston ideaksi muodostui liukuhihna. Liukuhihnoja käytetään joka puolella teollisuudessa ja se on klassinen esimerkki koneautomaatiosta. Yksi liukuhihna
olisi kuitenkin hyvin yksinkertainen laite kokonaisuutena, joten hihnoja päätettiin
rakentaa kaksi kappaletta. Logiikkayksiköllä voidaan ohjata molempia hihnoja
liikkumaan eri aikoihin, mikä tuo paljon lisää ohjelmointimahdollisuuksia oppilaille.
Laitteistoon haluttiin ohjainpainikkeita, joilla hihna saadaan liikkumaan ja pysähtymään. Laitteelle haluttiin myös tehdä mahdolliseksi automaattinen pysäytys,
jota varten tarvittiin anturointia.
Kuljettimen logiikalta haluttiin, että se reagoisi turvakuution logiikan kanssa.
Tämä loi myös mahdollisuuden automaattiselle pysäytykselle.

2.1 Koneturvakomponentit
Työssä rakennettu laitteisto kuvastaa teollisuudessa olevaa kokoonpanoa, miniatyyrikoossa. Se kuvastaa siis oikeaa järjestelmää ja siinä on oltava oikeat turvallisuusjärjestelyt. Koneen käyttöturvallisuudesta on vastuu koneen suunnittelijalla (Työturvallisuuskeskus 2020). Koneen täytyy olla mahdollisimman vaaraton
käyttää, ja jos jokin työvaihe on mahdotonta toteuttaa täysin vaarattomaksi, on
ohjeistuksen ja turvakytkinten oltava äärimmäisen toimivia.
Turvavarusteita on todella laaja valikoima eri tarkoituksiin ja budjetteihin. Erilaisilla lähestymisantureilla saadaan signaali objektin ilmestyessä lähelle. Tämä on
hyvin edullinen, simppeli, robusti ratkaisu, mutta toimintaetäisyydet ovat huomattavan lyhyitä (Jouppila 2017). Valoverhot, kamerat ja skannerit esimerkiksi ovat
jo korkean hintatason turvalaitteita, mutta erittäin monipuolisia ja tehokkaita. Kuljetinta varten ei tarvittu kalliita komponentteja. Anturoinnilla laite saadaan automaattisesti pysähtymään ja manuaalista pysäytystä varten kuljettimeen asennettiin STOP-painike.
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Valmiiksi olemassa olevassa turvakuutiossa on käytössä kalliimpia ja monipuolisia turvalaitteita, jotka ovat kytkettynä SICK:n turvalogiikkaan (kuva 1). Laitteen
kuvastaessa karkaisu-uunia siinä täytyy olla hyvät turvaominaisuudet, ettei uuniin
vahingossakaan pääse sisälle.

KUVA 1. Turvakuutiossa oleva SICK -logiikka, jossa kytkettynä SICK:n turvakomponentteja sekä ABB:n logiikkayksikkö.

Kuljettimen turvalaitteet
Pepperl-Fuchs:n induktiiviset lähestymisanturit antavat mahdollisuuden ohjelmoida laitetta pysähtymään halutuissa pisteissä. Lähestymiskytkimen ollessa induktiivinen, on liikuteltavan kappaleen oltava metallia, tai muuta sähköä johtavaa
materiaalia, sillä se ei tunnista muita kappaleita. (Metropolia wiki, Konetekniikka)
Laitteessa on painokytkimiä, joista vähintään yhdestä ohjelmoidaan pysäytyspainike. Näin ollen laite saadaan tarvittaessa pysäytettyä manuaalisesti.

2.2 Logiikkayksiköt ja muu materiaali
Alun perin käytettäväksi logiikkayksiköksi suunniteltiin Siemensin valmistamaa,
S-sarjan yksikköä. Siemensin laitteistoa koululta löytyy jo entuudestaan paljon.
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Kuitenkin, työhön annettiin muutos, jossa Siemens vaihtui ABB:n logiikkayksikköön. ABB:n yksiköitä koululla ei ole käytetty ollenkaan, joten sen opetteluun kului paljon aikaa. Muutos tehtiin, koska kyseinen logiikkayksikkö oli ollut koululla jo
jonkin aikaa, mutta sille ei ollut vielä keksitty käyttöä. Toisen valmistajan logiikka
myös tuo opetukseen moninaisuutta.
ABB AC500
Koululta saatu logiikkayksikkö on ABB AC500 (kuva 2), joka on niin sanottu koottava logiikka. Kaikki laitteen osat ovat erillisiä, mikä mahdollistaa halutun kokonaisuuden muodostamisen räätälöidysti. Tähän työhön valikoituivat logiikan terminaalialusta (CPU Terminal Unit TB541-ETH), itse logiikka (ABB AC500
PM583-ETH), lähtöjen ja tulojen alusta (I/0 Terminal Unit TU515), kommunikointimoduuli Ethernetillä (Communication Module CM589-PNIO) sekä kuudentoista
ohjelmoitavan digitaalisen tulon ja lähdön yksikkö (Digital Input/Output Module
DC522).
Turvakuutiossa on safety -logiikkakomponentteja, jotka tunnistavat mahdolliset
viat piirissä (PLCDesign n.d.). Kuution kuvastaessa karkaisu-uunia, ovat korkean
turvaluokituksen komponentit tarpeellisia. Rakennettuun ABB -laitteistoon asennettiin standard -luokiteltuja komponentteja liukuhihnan ollessa huomattavasti
vaarattomampi laite.

KUVA 2. ABB AC500 -kokoonpano kokonaisuudessaan.
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Tasasähkömoottorit
Laitteen hihnojen liikuttamiseen löytyi koululta kaksi kappaletta Tsukasa Electric
CO LTD:n valmistamaa 24 voltin, kahdeksan watin TG-85E-CH-77-D919 DCmoottoria (kuva 3). Näitä moottoreita voidaan myös käyttää 12 voltin jännitteellä,
jos halutaan hitaampi pyörimisnopeus. 24 voltin jännitteellä moottori pyörii 94
kierrosta minuutissa (Aliexpress n.d.).

KUVA 3. Tsukasa DC-moottori ja vaihde.
Kytkimet ja merkkivalot
Digitaalisia sisään- ja ulostuloja varten tarvittiin erinäisiä katkaisijoita sekä merkkivaloja. Koululla oli laatikollinen Eaton:in valmistamia komponentteja, joista valikoitui kaksipainikkeinen, merkkivalon omaava kytkin, vihreä sekä punainen painonappi valolla sekä yksi merkkivalo ilman painiketta (kuva 4).
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KUVA 4. Logiikkayksikön suojakotelo, painikkeita ja merkkivaloja.

Muu materiaali
Elektronisen materiaalin lisäksi laitteistoon kuuluu paljon mekaanista materiaalia.
Itse laitteiston runko on 60 cm x 50 cm laajuinen rei´itetty metallialusta neljällä
kulmissa sijaitsevalla jalalla.
Liukuhihnamattoja laitteessa on kaksi, 40 cm pitkä ja 5 cm leveä (kuva 5, A), sekä
20 cm pitkä ja 8 cm leveä (kuva 5, B). Hihnoissa ei lue valmistajaa eikä muita
tietoja. Hihnoille löytyi laakeroituja pyöritinakseleita, joissa ei lue tietoja (kuva 5,
C ja D).
Käyttöön tuli myös muovinen suojakotelo logiikalle (kuva 4), erinäisiä metallisia
kiinnikkeitä, 1,5 millimetrin sähköjohtimia, johtimen päätyholkkeja sekä muuta
pienmateriaalia.
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KUVA 5. Laitteistossa käytetyt hihnat (A ja B) sekä niitä pyörittävät akselit (C ja
D).
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3 LAITTEISTON RAKENTAMINEN

Työhön käytettäviin komponentteihin ei annettu rajoituksia ja laitteiston olemukselle annettiin vapaat kädet. Miltei kaikki käytetyt osat tulivat Tampereen ammattikorkeakoulun puolesta; kaikki perusirtaimisto oli käytettävissä. Arvokkaampien
komponenttien käyttöön kysyttiin erikseen lupa. Lisäksi työssä käytettiin erinäisiä
johtimia, holkkeja, pultteja, muttereita, aluslevyjä, teippejä, juotoslankaa sekä tukirautoja.
3.1 Sähkökotelo
Ensimmäinen komponentti, joka kiinnitettiin runkoon, oli kotelo (31 cm x 23 cm x
13 cm), johon AC500 -logiikkayksikkö sijoittui. Operointisuunta laitteelle on suunniteltu siten, että pitkä hihna on etualalla. Koska hihna ei mahtuisi kotelon viereen,
kotelo sijoitettiin alustan vasempaan takanurkkaan. Kotelo kiinnitettiin runkoon
neljällä M6-pultilla, aluslevyillä sekä lukkiutumattomilla muttereilla.
Kotelossa on kansi, joka kiinnittyy neljällä muovipultilla. Kotelon korkeudesta viisi
senttimetriä tulee kannesta, loput kahdeksan itse kotelon rungosta. Kotelossa oli
valmiiksi viisi kappaletta hieman erisäteisiä pyöreitä reikiä. Rei’istä neljä toimii
johtojen läpivientinä. Viidenteen näistä rei’istä asennettiin kaksipainikkeinen kytkin, jossa on myös LED-merkkivalo painikkeiden keskellä. Kytkin toimii laitteiston
pääkytkimenä: merkintä ”-” tarkoittaa päälle ja ”O” tarkoittaa pois päältä. LED
osoittaa pääkytkimen tilan.

3.2 Kapea liukuhihna
Kapeampi liukuhihnamatto sijoitettiin alustan etualalle (kuva 6). Hihnan väliin pujotettiin kaksi kapeaa pyöritinrullaa, joista ensin kiinnitettiin vain toinen. Kun rulla
oli kiinni, voitiin sitä vasten vetää hihna kireäksi toisella rullalla halutulle tiukkuudelle.
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Rullien kiinnitysreikien etäisyydet eivät olleet samaa standardia alustan reikien
kanssa. Heittoa etäisyydessä oli kuitenkin vain noin millimetri. Päädyttiin laittamaan rullien ulommat kiinnityspaikat rei’ille tarkoitetuilla M6-pulteilla, mutta sisemmät sen sijaan millin pienemmillä M5-pulteilla. Tällä keinolla vältyttiin tekemästä lisäreikiä alustaan. Leveät aluslevyt pitävät huolen, että pienempi pulttikoko pysyy tukevasti paikallaan.
Rullat ovat halkaisijaltaan hieman ulompana, kuin niiden kiinnityspaikat, joten
niitä tuli hieman korottaa. Tämä tehtiin laittamalla pitemmät pultit ja käyttämällä
ylimääräisiä muttereita. Näin ollen saatiin myös säätövaraa rullien asentoon,
mistä oli etua hihnan kohdennuksessa.
Hihnaa asennettaessa huomattiin, että hihnan on oltava tasan oikeassa asennossa, jottei se lähde liikkumaan akseleilla sivuttaisliikettä. Vaikkakin rullissa on
hihnalle pykällys, joka torjuu hihnan sivuttaisliikettä, pääsee hihna silti liukumaan
pois paikaltaan. Rullien hyrräliike kuljettaa hihnan helposti pykälän ylitse. Hihnojen kohdentaminen vaati useita toistoja.
Toisen hihnarullan akseli on hieman pitempi, kuin toisen, sillä se on tarkoitettu
voimansiirrolle. Tähän akselinpäähän liitettiin tasasähkömoottori vaihteistoineen
pienellä puutarhaletkun pätkällä. Puutarhaletku kiinnittyi hyvin tiukasti molempiin
akselinpäihin, eikä näin ollen sitä kiinnitetty niihin muulla tavoin, kuin vain sen
omalla kitkalla. Letku toimii myös sulakkeen tavoin, jos hihna jää jostain syystä
jumiin. Moottorin vääntö pyörittää letkua. Koska letku on joustavaa ja periksi antavaa, moottori ei vaurioidu vikatilanteessa. Tämä on koulun opettajalta Ville
Jouppilalta opittu kätevä tapa liittää pieniä akseleita yhteen.
Moottori/vaihde -yhdistelmä kiinnitettiin alustaan itse tehdyllä kulmaraudalla, joka
laitettiin M6-pulttiliitoksella alustaan ja M4-pulttiliitoksella moottoriin. Moottori kytkettiin niin päin, että hihnan pyörimissuunta on operaattorilta katsoen oikealta vasemmalle. Moottorissa ei ollut kunnollisia kiinnityspykäliä, joten siihen liitetyt johtimet juotettiin kiinni.
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3.3 Leveä liukuhihna
Leveä hihna haluttiin kohdentaa siten, että se liittyy kapeaan hihnaan. Hihna sijoitettiin alustan oikealle sivustalle ja se laitettiin operaattorilta katsoen pituussuuntaisesti, jotta se muodostaisi jatkumon kapean hihnan kanssa.
Laitteesta haluttiin näyttävämmän näköinen ja muodostui ajatus laittaa hihna eri
korkeudelle toisen hihnan kanssa. Koroke syntyi kahden metrin mittaisesta M6 kierretangosta, joka pilkottiin 25 senttimetrin pituisiksi paloiksi käyttäen kulmahiomakonetta katkaisuterällä. Asettamalla sekä alustaan, että rullien kiinnityskohtiin mutterit molemmin puolin, saatiin helposti koroke valtavalla säätövaralla (kuva 6).
Samaan tapaan, kuin kapealla hihnalla, DC-moottori pyörittää akselia. Erona
puutarhaletkun rullan puolella on putkikiristin, leveän rullan akselin ollessa suuremmalla halkaisijalla, kuin kapean. Tämän hihnan moottori on myös korkeammalla, kuin kapean; pitkällä kulmaraudalla nostettuna. Moottorin johtimet ovat
tässäkin moottorissa juotettuna kiinni. Johtimet käärittiin suojaspiraaliin, niiden
roikkuessa vapaasti noin 20 senttimetrin korkeudelta.
Kuten kuvasta 6 voi huomata, hihna jäi ensimmäisellä asennuskerralla löysäksi.
Siten hihna kierretankoineen purettiin ja asennettiin uudestaan hieman eri kohtaan. Hihnan kohdennus säädettiin myös uudestaan.

3.4 Kouru ja seinämät
Koska leveä hihna sijaitsee yli 20 cm korkeammalla kuin kapea, tarvittiin liukuhihnojen väliin osa, jota pitkin kappale pääsee laskeutumaan hihnalta toiselle.
Rikkoutuneen peilikaapin valaisimen suojakuvusta valmistettiin kouru, jota pitkin
laskeutuminen onnistuu. Kupu on v-kirjaimen mallinen ja sopi tarkoitukseen hyvin
(kuva 6). Kuvusta leikattiin sopivan kokoinen pala pienoissahalla sekä molempiin
päihin porattiin kaksi kuuden millimetrin reikää, joista kouru kiinnitettiin nippusiteillä paikalleen.
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KUVA 6. Ylemmän liukuhihnan kierretankokorotus sekä DC-moottori. Oikeassa
laidassa näkyy peilikaapin valaisimen kuvusta valmistettu kouru. Kuvassa näkyy
myös vaihe, jolloin ylempi liukuhihna jäi löysäksi ja aiheutti lisätöitä.

Alempi liukuhihna tarvitsi seinämät, jottei kourua liukuva kappale suistu pois hihnalta. Hihnan etupuolelle seinämä saatiin leikatun suojakuvun toisesta palasta,
joka asetettiin paikalleen kulmaraudalla (kuva 7). Hihnan taaemmalle puolelle tarvittiin myös seinämä, ja se syntyi kartonkipakkauksesta. Kartonkipakkauksen
kaikki neljä sivua liimattiin yhteen, jonka jälkeen kokonaisuuden läpi porattiin
kaksi neljän millimetrin reikää. Kartonki kiinnitettiin näiden reikien avulla M4 -pulteilla kulmarautaan (kuva 7). Kartonkipakkaus nelinkerroin yhteen liimattuna oli
riittävän tukeva rakenne seinäksi. Tukevuutta testattiin metallisella, noin 100
gramman painoisella kappaleella.
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KUVA 7. Alempi liukuhihna. Vaalea valaisimesta tehty seinämä alla ja kartongista valmistettu tumma seinämä yllä.
Seinämiä ja kourua suunniteltiin aluksi leikattavan muovi- tai peltilevystä. Juuri
vaihdetun valaisimen kuvun huomattiin olevan sopivan paksuista ja kovaa materiaalia, joten se otettiin hyötykäyttöön. Kuvusta ei kuitenkaan riittänyt enää materiaalia toiseen seinään, joten syntyi ajatus käyttää kartonkipakkausta. Kyseiset
materiaalivalinnat olivat ominaisuuksiltaan tehtäväänsä riittävät. Lisäksi keksitty
kierrätysmateriaaliratkaisu oli taloudellinen sekä ekologinen.
Erinäisiä kappaleita kokeiltiin liu’uttaa kourua pitkin useita toistoja, ja huomattiin,
että joillakin kerroilla kappale pääsi luiskahtamaan lamppukupuseinän ohitse hihnan kulmasta. Tämän vuoksi hihnan päätyyn lisättiin kulmarauta (kuva 8). Lamppukupuun porattiin 6,5 mm halkaisijan reikä, johon rauta kiinnitettiin M6 -pultilla.
Toiselta seinämältä kulmarauta kiinnitettiin tukirautaan M4 -pultilla.
Kulmarautalisäyksen jälkeen tehtiin jälleen toistuvasti pudotuskokeiluja onnistuneesti.
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KUVA 8. Lisätty kulmarauta.

3.5 Kontrollipaneeli
Siltaa muistuttavasta (17 cm x 15 cm x 7 cm) metallikappaleesta muodostui hyvä
kiinnityspohja painikkeille. Täten siihen asennettiin kaksi painiketta; vihreä sekä
punainen. Molemmissa on LED-merkkivalo. Ne olivat selkeät valinnat etäohjauskäyttöön käynnistys ja pysäytyspainikkeiksi. Näiden painikkeiden väliin lisättiin
vielä yksi merkkivalo, ilman kytkinpainiketta.
Käyttöpaneeli haluttiin erilliseksi, jotta sitä olisi mukavampi käyttää. Etäisyyden
vuoksi kolmelle komponentille varattiin 10 m sähköjohdinta.
Johdinten molemmat päädyt merkittiin tunnistelapuilla, ja kärkiin laitettiin holkit
(kuva 9). Lopuksi johdinrypäs kiedottiin suojaspiraaliin (kuva 10).
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KUVA 9. Kontrollipaneelin kytkentöjä sekä tunnistelappuja.

KUVA 10. Kontrollipaneeli valmiina johtimet spiraalissa.
3.6 Anturit
Pitkän hihnan loppupäähän aseteltiin Pepperl-Fuchs:n induktiiviset kaksijohtimiset anturit; NCB2-12GM40-Z0 (Pepperl-Fuschs n.d.). Toinen antureista sijoittui
hihnan päätyyn kulmarautaan kiinnitettynä (kuva 11), jotta hihnan moottorille voitaisiin kirjata pysähtymiskomento logiikkayksiköltä.
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Toista anturia ei kiinnitetty mihinkään, vaan se pidettiin käsin liikuteltavana. Sen
tarkoitus on esittää kuvitteellista skannauslaitetta, jolla operaattori skannaa kappaleen, kun se on saavuttanut hihnan päädyn.

KUVA 11. Induktiivinen lähestymisanturi.
Kaksijohtimisien antureiden johtimet olivat hyvin ohuet ja ne juotettiin 1,5 millimetriä paksuihin jatkojohtimiin. Juotokset suojattiin kutistesukkaan (kuva 12).

KUVA 12. Kutistesukalla suojatut liitokset ja porattu läpivienti.
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3.7 Kytkentä ja testaaminen
Laitteiston ollessa mekaanisesti valmis, siirryttiin sähköisen ohjauksen kytkentävaiheeseen. Laitteiston kaikki elektroniset komponentit kytkettiin kulkemaan logiikkayksikön kautta. Kun elektroniikka oli valmis, sen toimintaa testattiin.
SICK:n logiikkayksiköltä tuotiin kaapelilla yhteys ABB:n I/O -yksikölle sekä yksiköiden maadoitukset yhdistettiin, jotta turvakuution moottorin käynnistyessä kuljetin saataisiin pysähtymään. Kytkentä tehtiin kaapeleilla suoraan I/O -yksikköön
sen ollessa erittäin robusti sekä häiriövapaa ratkaisu.

3.7.1 Logiikkayksikön johdotukset
Logiikkayksikön alustassa on päävirtajohtojen kiinnityspaikat, joihin kiinnitettiin
virtalähde. Tampereen ammattikorkeakoululla ei ollut ABB:n omaa AC-500 -logiikkayksikölle kuuluvaa virtalähdettä, joten TAMK:n tekniikan lehtori Mikko Korpela rakensi 24 voltin virtalähteen käytettäväksi työssä.
Laitteen neljä painonappia sekä kaksi induktiivista anturia muodostavat yhteensä
kuusi sisääntuloa, ja neljä led-polttimoa sekä tasavirtamoottorit muodostavat
puolestaan kuusi ulostuloa logiikkayksikölle. Sisääntulojen ja ulostulojen kytkentämalli löytyi ABB:n omasta virtuaalisesta ohjekirjasta. (ABB DC522 -ohjekirja)

KUVA 13. Digitaalisten sisään- ja ulostulojen kytkentä. (ABB DC522
-ohjekirja)
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ABB:n tuloyksikössä on useita kiinnityspaikkoja jatkuvilla 24 voltin sekä 0 voltin
jännitteillä, ja 16 ohjelmoitavaa digitaalista lähtöä tai tuloa. Sisääntulot, eli painonapit ja anturit kytkettiin ABB:n kytkentäkaavion mukaisesti johtimen toinen pää
24 voltin jännitteeseen, toinen ohjelmoitavaan tulo/lähtöön, joka ohjelmoidaan sisääntuloksi. Vastaavasti led -merkkivalot ja tasavirtamoottorit kytkettiin toisesta
johtimesta 0 voltin jännitteeseen ja toisesta ohjelmoitavaan tuloon, josta tehdään
ulostulo.

3.7.2 Logiikkayksikön testaaminen
Logiikkayksikköön ei haluttu tehdä valmiiksi ohjelmaa, vaan oppilaat ohjelmoivat
itse laitetta alusta loppuun. Laitteen testaamista varten tuli kuitenkin ohjelmoida
testiohjelma, jolla toimivuutta voitiin kokeilla. Logiikkayksikössä ei ole paikallaan
muistikorttia, joten testiohjelma ei tallentunut laitteelle.
Testiohjelma koodattiin ABB:n oman Automation Builder -ohjelmointisovelluksen
ilmaisversiolla. Ennen varsinaisen ohjelman kirjoittamista logiikan yhdistäminen
tietokoneeseen vei huomattavan määrän aikaa; ajureiden päivittelyä, ohjelmiston
päivityksiä, vikailmoitusten selvittelyä ja IP-osoitteen asettelua.
Yksikön ulostuloista huomattiin, ettei niistä tuleva virta riittänyt moottoreille. Liukuhihnoja joutui auttamaan liikkeellelähdössä. Ongelma ratkaistiin lisäämällä koteloon kummallekin moottorille rele (kuva 14). Suoraan moottoreille kulkeneet
ulostulojohtimet vietiin releiden käämeille. Moottoreiden johtimet tuotiin nyt suoraan logiikkayksikön jatkuvalta 24 voltin lähdöltä, kulkien releen kytkimen kautta.
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KUVA 14. Moottoreiden ohjauksessa käytetty rele.

KUVA 15. Rakennetun laitteen (vas.) ja turvakuution (oik.) muodostama kokonaisuus.
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4 KÄYTTÖOPAS JA OPETUSMATERIAALI

Tampereen ammattikorkeakoulun koneautomaatiolaboratoriossa ei ollut entuudestaan ABB AC500 -logiikkayksiköllä ohjelmoitavaa laitteistoa, joten sen käyttämiseen luotiin opastus; kytkentä tietokoneeseen, projektin aloitus sekä parametrejä. Näin ollen laitteen ohjelmoinnille ja käytölle säästyy enemmän aikaa.

4.1 Hyvän käyttöoppaan piirteet
Teknisen laitteen/sovelluksen käyttöohjeen tulee olla selkeä sekä kohderyhmälle
helposti ymmärrettävissä. Tekstissä kannattaa suosia yleistä, tunnettua sanastoa. Opastuksen tulee edetä loogisesti eteenpäin; jos ohjeet eivät tule loogisessa
järjestyksessä, on oppaan seuraaminen hyvin vaikeaa. (Nykänen 2002, 51.)
Käyttöohjeen kielen tulee olla selkeää ja yksiselitteistä. Kohderyhmälle outoja termejä ja vierasperäisiä sanoja tulee välttää, tai ne on
huolellisesti selitettävä yleiskieltä käyttäen. Tuotteen osien ja toimintojen nimitysten on oltava johdonmukaisia ja yhdenmukaisia kautta
koko ohjeen ja pronomineja käytettäessä on varottava, etteivät viittaussuhteet jää epäselviksi. Tarvittaessa ohjeisiin on liitettävä erityinen sanasto-osa. (Nykänen 2002, 51.)
Nykänen (2002, 51.) kertoo, että erittäin toimiva selkeä tapa opastaa, on konkreettiset kuvat siitä, mitä pitää tehdä. Tätä tapaa on käytetty Tampereen ammattikorkeakoulun koneautomaatiolaboratoriossa jo entuudestaan, ja on huomattu
toimivaksi.
Kuvitus on yleensä keskeinen osa käyttöohjetta ja esimerkiksi kokoonpano-ohjeet voi monesti laatia pelkkinä havainnollisina kuvasarjoina. Niiden etuna on tuotteen valmistajan ja markkinoijan kannalta
se, että sama kuvitus sopii yleensä sellaisenaan käytettäväksi kaiken
kielisillä markkina-alueilla. Kuvitetun käyttöohjeen ehdoton vaatimus
on, että kuvat ja teksti yhdessä muodostavat eheän ja ristiriidattoman
kokonaisuuden. (Nykänen 2002, 51.)
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4.2 Laitteiston kytkeminen ja yhdistäminen
Oppaassa kerrotaan, mitä tulo/lähtömoduulin merkinnät ovat ja kuinka komponentit tulee kytkeä niihin. Tulojen ja lähtöjen kiinnityspaikoista tehtiin osoitelista
oppaaseen, jota lukemalla saadaan ohjelmoidessa nopeasti oikeat osoitteet komennoille. Kytkentöjä selventää kuva itse kytkentäkaavasta sekä kuva liitinpisteiden fyysisestä sijainnista (liite 1).
Kuvassa esiintyy myös kiinnityspaikat päävirtajohdoille sekä ethernetille, joiden
tulee olla kiinnitettyinä laitetta käyttäessä. Laitteen ja tietokoneen välistä ethernet-yhteyttä varten ABB:lta löytyi kattava ja selkeä opetusvideo, joka linkitettiin
oppaaseen (ABB AC500 PLC First Commissioning 2011). Video merkintöineen
sekä selkeällä selostuksella on tehokas ja nopea tapa opiskella. Laitteen ohjelmointiin saadaan näin säästettyä vähän lisää aikaa.
Itse laitteiston komponenttien toimintaa ei tarvitse opettaa laitteen käyttäjäkunnalle, niiden toimintaperiaatteiden ollessa hallussa opintoalan aiemmilta kursseilta. Sen sijaan ABB:n logiikkayksiköitä, tai ABB:n Automation Builder -ohjelmaa ei ole koulun kursseilla käytetty.
Myös ohjelman operoinnista löytyy ABB:n oma YouTube -video, joka on linkitettynä oppaaseen (ABB AC500 PLC First Project 2015). Videolta näkyy kaikki perusasiat ohjelmointisovelluksen käytöstä, lyhyessä ja selkeässä muodossa.

4.3 Opetusmateriaalin luominen
Tehtävien tulisi olla mielekkäitä ja motivoivia sekä samaan aikaan opettavaisia.
Yksi hyvän ja motivoivan opetusmateriaalin piirteistä on opiskelijan mahdollisuus
luoda itse aihepiiriin liittyen jotakin, ei vain kuunnella tietovirtaa ja tehdä tehtäviä
kädestä kiinni pitäen (Opettaja -lehti 2019). Työssä lähdettiinkin sille linjalle, että
opiskelijat saavat vapaasti ohjelmoida haluamallaan tavalla laitteistoa, pyrkien
kuitenkin suorittamaan tehtävänannon päämäärän.
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Itse ohjelmointiin ei tehty opastusta, vaan siinä käytetään opintolinjalla opittua
tietotaitoa. Jos apua kuitenkin tarvitsee ohjelmoinnissa, sitä kysytään laboratoriotuntien pitäjältä. Oppimateriaalina ei siten ole tekstimuotoinen informaatio tututtuun tapaan, vaan oppimateriaalina toimii itse fyysinen laitteisto; sen tutkiminen,
kokeileminen ja mahdollistettujen toimintojen käyttäminen.

4.3.1 Opetusmateriaalin vaativuus
Yhden opetuskerran pituus automaatiolaboratoriossa on kestoltaan noin kolme
tuntia. Tehtävät on sopeutettava tähän aikaikkunaan siten, että se olisi vaativuudeltaan optimi. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmointitaidoiltaan keskiarvon luokkaa olevat oppilaat suoriutuisivat tehtävistä noin kahdessa tunnissa. Lahjakkaimmat voisivat selvitä yhdessä tunnissa ja keskitasoa heikommin osaavat kolmen
tunnin sisällä.
Automaatio-ohjelmoinnin kurssilla työt tehdään pääosin paritöinä. Kurssin käyneenä voitiin käyttää omakohtaista tietoa siitä, kuinka vaikeita tehtävien tulisi olla.
Laboratoriossa oli useita ohjelmoitavia kokonaisuuksia ja niiden käytöstä voitiin
keskustella muiden oppilaiden kanssa. Näin saatiin tehokkaalla, suoralla keinolla
hahmoteltua vaikeusastetta tehtäville.

4.3.2 Lopullinen opetusmateriaali
Tehtävänanto laadittiin nimellä SICK -turvakuution lisätehtävät (liite 2). Turvakuutiolla suoritettavia tehtäviä oli jo entuudestaan. Nämä tehtävät opettavat käyttämään turvalaitteita, kuten ne oli tarkoitettukin. Laaditut lisätehtävät liittävät turvakuution osaksi prosessia ja täten laajentavat turvalaitteiden käyttöaluetta. Turvalaiteopetuksen lisäksi laitteisto opettaa erilaisten logiikkayksiköiden välistä kommunikaatiota.
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Tehtäviä muodostui yhden A4-sivullisen verran. Tehtävänannot kirjoitettiin lyhyinä käskymäisinä luettelomerkintöinä, muodostaen yhden toimintakokonaisuuden. Ohjelmaa kirjoitetaan oppitunneilla niin monen tehtävämerkinnän verran,
kuin ehtii. Laitteen toiminta monimutkaistuu aste asteelta, mitä pidemmälle tehtävissä päästään.
Toteutunut kokonaisuus kuvastaa teollisuudessa toimivaa automaatioratkaisua.
Tehtäviin kirjoitettiin pieni kuvaus siitä, millainen teollinen sovellus on kyseessä.
Sovelluksena on esitelty olevan automatisoitu kuljetin, jolta operaattori ottaa kappaleen käsittelyyn, jonka jälkeen se asetetaan karkaisu-uuniin. Kaikki tämä tapahtuu turvallisesti.
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5 POHDINTA

Työn tavoitteena oli rakentaa havainnollistava prosessi olemassa olevan SICK laitteiston ympärille opetuskäyttöön ja tehdä sen lisäksi tehtäviä oppilaille. Laite
vastaa asetettuja tavoitteita. Kuljetin toi turvakuution osaksi prosessia sekä se
edustaa klassista esimerkkiä koneautomaatiosta. Turvakuutio itsessään oli hyvä
opetuslaite turvalaitteiden esittelyyn, mutta opastus oli ehkä liian kädestä pitäen
ohjattu, eikä laitteella tuntunut olevan mitään tutkiskelevan opiskelun piirteitä.
Lisätty kuljetinmoduuli loi kuutiosta osan isompaa prosessia sekä toi soveltavan
tekemisen osa-alueen laitteelle.
Tehtäväosion tehtäviä olisi ollut hyvä päästä kokeilemaan oppilailla, jotta olisi
saatu palautetta niiden haastavuudesta. Tehtävien vaikeustaso määräytyi täysin
perustuen omiin kokemuksiin koneautomaatio-opetuksesta.
Fyysisen opetusmateriaalin luominen voisi toimia erittäin hyvänä opetuskeinona.
Työtä tehdessä oppi paljon logiikkakontrollereiden toiminnasta. Laitteiston rakentaminen on mielekästä työtä sekä siinä oppii tehokkaasti, koska asioihin tutustuu
syvästi. Lisäksi koulu hyötyisi tästä menetelmästä, sillä opetusmateriaalia syntyisi
koko ajan lisää.
Koronaepidemia hidasti työn aloittamista ja rakentamista huomattavasti. Se vaikutti myös materiaalivalintoihin sekä käytössä oleviin työkaluihin. Myös viestintä
ja kommunikaatio oli heikompaa ja vaikeampaa, kuin olisi ollut niin sanottuna normaalina aikana. ABB:n logiikan käyttöönotto vei myös huomattavasti aikaa. Sen
yhdistäminen koneeseen ei sujunut nopeasti ja vaivattomasti. Tietokoneen ja Automation Builderin välisiä yhteyksiä joutui säätämään melko pitkään.
Kokoonpanoa voitaisi jatkojalostaa siten, että kuljettimen ja karkaisu-uunin välille
rakennettaisi vielä kolmas laitteisto. Se voisi olla esimerkiksi paineilmakäyttöinen
prässisolu. Tampereen ammattikorkeakoulun automaatiolaboratoriossa olisi hyvät pneumatiikkavalmiudet.
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LIITTEET

Liite 1. Käyttöopas
1 (2)

Käyttöopas ABB AC500 -kuljetinlaitteelle
Ohjeita kytkentöihin ja Automation Builderin käyttöön

ABB AC500 logiikkayksikön I/O -moduulissa olevat +24 V ja UP -liitinpisteet ovat
jatkuvan +24 voltin paikkoja. 0 V ja ZP -liitinpisteet sen sijaan ovat 0 voltin paikkoja. C -liitinpisteet ovat ohjelmoitavia tulo/lähtöjä. Liitinpisteet näkyvät kuvan 2
kohdassa C.
C -paikkaa käytettäessä inputtina, komponentti kytketään toisesta päästä +24
volttiin (kuva 1). Ja outputtina toinen pää 0 volttiin (kuva 1).

KUVA 1. Numero 1 kuvaa input -kytkentää, numero 2 output -kytkentää.

Ohjelmointiohjelma on ABB Automation Builder. Alla ABB:n omat videot, joissa on selkeä ohjeistus ohjelman käytöstä.
Laitteen yhdistäminen:
https://www.youtube.com/watch?v=L0HhKEg7vEI
Projektin ohjelmointi:
https://www.youtube.com/watch?v=sIUFx0tG0Hk&t=498s
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2 (2)
Laitteen päävirtajohtojen tulee olla kytkettynä (kuva 2, paikkaan A). Tietokoneen
ja PLC:n väliselle yhteydelle kiinnitä ethernet-kaapeli paikkaan B (kuva 2).

KUVA 2. Kytkentäpaikat
Alkuperäiset input ja output -kiinnityspaikat (kuva 2, kohta C):
C0 – input – kotelon kyljessä oleva päälle -painike ’I’
C1 – output – kotelon kyljessä oleva merkkivalo I&O painikkeiden välissä
C2 – input – kotelon kyljessä oleva pois päältä -painike ’O’
C3 – input – vihreä painike
C4 – output – vihreän painikkeen valo
C5 – input – punainen painike
C6 – output – punaisen painikkeen valo
C7 – input – induktiivinen lähestymisanturi alahihnan päässä
C8 – output – merkkivalo punaisen ja vihreän painikkeen välissä
C9 – output – DC-moottori ylempi
C10 – output – DC-moottori alempi
C14 – input – SICK -pysäytyssignaali
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Liite 2. Tehtävänanto

SICK -turvakuution lisätehtävät
Lisätehtävät koskevat liukuhihnalaitetta SICK -turvakuution vieressä. Toiminnot voi ohjelmoida
mihin painikkeisiin haluaa. Tulojen ja lähtöjen osoitteita voi muutella. Johtimien paikkoja voi muutella input/output -moduulissa.
Liukuhihna on kuvitteellinen osa teollista prosessia. Kun kappale on kulkenut kuljettimen loppuun,
operaattori/työntekijä tekee sille käsin kuvitteellisesti jotakin työstöä. Tämän jälkeen kappaleen
voi asettaa turvakuutioon, joka kuvastaa karkaisu-uunia.

Toimintavaatimukset:
•

Liikuteltava kappale asetetaan ylähihnalle, josta se liikkuu alemman hihnan loppuun
saakka nappia painamalla (START). Hihnojen liikkeen tulee pysähtyä, kun kappale on
edennyt loppuun asti.

•

Laitteessa on oltava nappi hihnojen manuaaliselle pysäytykselle (STOP).

•

Merkkivalo näyttää, kun hihna on valmiina käyttöön ja/tai käytössä.

•

Merkkivalo näyttää, että laite on pysähdyksissä, kun on painettu STOP tai on jokin häiriö.

•

Laite pysyy STOP -tilassa, kunnes RESET -painiketta painetaan.

•

Laitteella on kytkimet ”päävirralle”. Jos päävirta on STOP-asennossa, laiteessa ei saa
toimia mikään. Kun päävirta on päällä, tulee sille näkyä merkkivalo.

•

Merkkivalo sille, että kappale on hihnan loppupäässä, valmiina jatkokäyttöön.

•

Kiinnittämätön anturi on laite, jolla ”skannataan” kappale anturia käsin pitäen, kun kappale on tullut hihnan päähän. Merkkivalo, joka osoitti kappaleen olevan päädyssä, sammuu skannauksen jälkeen.

•

SICK -turvakuution DC-moottorin kytkeydyttyä päälle (karkaisu-uuni), hihnan tulee pysähtyä ja valmiusvalon sammua.

•

Liukuhihna ei saa lähteä liikkeelle, jos turvakuution moottori on päällä.

