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Opinnäytetyö tehtiin Rautaruukki Oyj Raahen tehtaan levyvalssaamon kunnos-
sapidolle. Työn tarkoituksena oli saada aikaan testauslaite kunnossapidon 
avuksi kuumastanssauskoneen stanssauspään huoltoon. Työssä rakennetaan 
testauslaite, jolla voidaan testata huollettu kuumastanssauskoneen stanssaus-
pää. 
 
Työhön sisältyy testauslaitteen suunnittelu, rakentaminen, käyttöliittymän luonti 
ja ohjelmointi. Laitteiston ja ohjelmistojen tiedot ja niiden käyttöön tarvittavat 
tiedot saatiin Internetistä sekä käyttöohjeista. Työn lähtökohtana oli tällaisen 
testauslaitteen puuttuminen kunnossapidolta. 
  
Testauslaitteen logiikka ohjelmoitiin Simatic STEP 7 -ohjelmistolla. Käyttöliitty-
män luomiseen käytettiin WinCC flexible -ohjelmistoa, jolla myös simuloitiin ja 
testattiin käyttöliittymää. Työn lopputuloksena saatiin toimiva käyttöliittymä kos-
ketuspaneelille. Lisäksi saatiin luotua toimivat ohjelmat testauslaitteelle. Työn 
eri vaiheiden suuren työmäärän vuoksi ei testauslaitetta ehditty testata oikeassa 
ympäristössä ennen tämän raportin laatimista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: Stanssauskone, testauslaite, Simatic S7, WinCC Flexible  



 4 

 

SISÄLLYS 

TIIVISTELMÄ 3 

SISÄLLYS 4 

1 JOHDANTO 5 

1.1 Toimeksiantaja 5 

1.2 Tavoitteet ja aiheen rajaus 6 

2 KUUMASTANSSAUS 7 

2.1 Stanssausvaunu 8 

2.2 Stanssauskoneen stanssauspää 9 

2.3 Stanssauspään tahdistustesti 10 

3 STANSSAUSPÄÄN TESTAUSLAITE 12 

3.1 Testauslaitteen merkitys kunnossapidolle 12 

3.2 Testauslaitteen suunnittelu 13 

3.3 Osien valinta 14 

3.4 Laitteen kokoaminen 17 

3.5 STEP 7 -projekti 18 

3.6 STEP 7 -ohjelmointi 21 

3.6.1 Sylintereiden yksittäisohjaus 21 

3.6.2 Tahdistustesti 23 

3.6.3 Pyöritystesti 24 

4 KÄYTTÖLIITTYMÄ 25 

4.1 WinCC flexible 26 

4.2 Liitäntä logiikkaan 26 

5 POHDINTAA 28 

LÄHTEET 29 

LIITTEET 30 

 



 5 

1 JOHDANTO 

Rautaruukki Oyj valmistaa terästä Raahen terästehtaalla ja kuumavalssatut te-

räslevyt ovat yksi valmistettava tuote. Rautaruukin Raahen terästehtaan kuu-

mavalssaamolla on kaksi osastoa, nauhavalssaamo ja levyvalssaamo. Levy-

valssaamolla valssataan asiakkaille eri mittaisia ja paksuisia teräslevyjä, ja 

valssauksen osaprosesseihin kuuluu levyn kuumastanssausprosessi.  

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda testauslaite kuumastanssauskoneen stans-

sauspäälle, jotta stanssauspää saataisiin testattua aina huollon jälkeen. Tällä 

hetkellä kunnossapidolla ei ole minkäänlaista testauslaitetta tätä tarkoitusta var-

ten. Nykyajan prosessiteollisuudessa on erittäin tärkeää testata kaikki huolletut 

laitteet, ennen kuin ne kytketään takaisin prosessiin. Opinnäytetyö on siis tärkeä 

Ruukin levyvalssaamon kunnossapidolle, jotta he tulevaisuudessa voisivat tes-

tata huolletun stanssauspään toimivuuden.  

Työ päätettiin aloittaa jo kesällä työtehtävien ohella, työnjohtajan työtehtävät 

veivät kuitenkin suuren osan työajasta, joten varsinaisesti työ aloitettiin vasta 

syyskuussa 2012.  

1.1 Toimeksiantaja 

Rautaruukki Oyj on kansainvälinen terästeollisuuden yritys, jolla on noin 11 800 

työntekijää 30 maassa ja jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Rautaruukki 

Oyj on käyttänyt vuodesta 2004 asti markkinointinimeä Ruukki. Ruukin pää-

markkina-alue on Eurooppa. Lisäksi sillä on vahva asema Pohjoismaissa sekä 

kasvava rooli itäisessä Euroopassa. 
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1.2 Tavoitteet ja aiheen rajaus 

Työssä on pyritty saamaan aikaiseksi toimiva ja käytännöllinen testauslaite 

kunnossapidon työskentelyn tueksi. Ongelmaksi muodostui kuitenkin jo alusta 

alkaen työn ainutlaatuisuus ja laajuus, minkä vuoksi mallia tai oppia ei voinut 

suoranaisesti ottaa aikaisemmin valmistuneista opinnäytetöistä. Työn suorituk-

seen kuuluikin monia osa-alueita, kuten laitesuunnittelu, logiikkaohjelmointi, 

sähkösuunnittelu, laitteiston rakentaminen sekä käyttöliittymän suunnittelu ja 

luonti.  

Testauslaitteen ominaisuuksiin kuuluu kolme osa-aluetta: 

 sylintereiden yksittäisohjaus, jossa ohjataan yhtä sylinteriä kerrallaan 

 tahdistustesti, jossa sylinterit pyörittävät kiekot yhden kierroksen ympäri 

 pyöritystesti, joka eroaa hieman tahdistustestistä. 
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2 KUUMASTANSSAUS 

Ruukin Raahen terästehtaan kuumavalssatut teräslevyt stanssataan, jotta niihin 

saadaan valmistuksen alkuperätiedot. Stanssauspuristinta käytetään paksuu-

deltaan 4‒250 mm:n levyjen stanssaukseen. Levyt kulkevat kuumaoikaisuko-

neen läpi rullarataa pitkin stanssauskoneelle. Stanssauskone on asennettu poi-

kittain levyn kulkusuuntaan nähden. Koska levyt käännetään ympäri mekaani-

sen leikkausprosessin aikana, stanssataan levyt molemmin puolin.  

Jokainen stanssaus koostuu kahdeksasta numeromerkistä sekä yhdestä yli-

määräisestä varakiekosta. Yhden merkin korkeus on 15 mm. Ylä- ja alastans-

saus puristetaan molemmat erillisillä stanssausyksiköillä. Kukin stanssausyksik-

kö sisältää stanssaustyökalun sekä hydraulisen painesylinterin. Kaikki stans-

saustiedot ovat näkyvissä operaattorille tietokoneen näytöllä. Tietojen lisäys ja 

muuttaminen isäntätietokoneeseen tapahtuu tietokonelinkin kautta. Tämän li-

säksi stanssaustietoja voi syöttää käsin tietokoneen kautta. Kuvassa 1 näh-

dään, minkälaista jälkeä kuumastanssaus saa aikaan teräkseen. (Stommel + 

Voos. 2011) 

 

KUVA 1. Kuumastanssaus (Stommel + Voos. 2011) 
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2.1 Stanssausvaunu 

Stanssausvaunu liikkuu huoltoaseman ja stanssausaseman välillä. Stans-

sausaseman sijainti on säädettävissä. Kun stanssattava teräslevy tulee stans-

sauspaikalle, kulkee se materiaalin tunnistukseen tarkoitettuje valosensoreiden 

ohi. Sensorit on kytketty ohjausrasiaan, jonka sivussa on neljä diodivaloa, jotka 

osoittavat sensoreiden likaantumisen siten, että ne palavat himmeämmin, kun 

valosensorit on puhdistettava.  

Teräslevy estää valon etenemisen lähetyskappaleesta vastaanotinkappalee-

seen, jolloin kuumastanssauskoneen logiikka antaa koneelle käskyn liikkua 

stanssausasemalle. Kun stanssaus on suoritettu, ajetaan stanssausvaunu ta-

kaisin huoltoasemalle ja teräslevy jatkaa matkaansa prosessiin seuraavaan vai-

heeseen. Kuvassa 2 nähdään kuumastanssauskone, jossa on stanssausvaunu 

ja stanssauspää. (Stommel + Voos. 2011) 

 

KUVA 2. Kuumastanssauskone (Stommel + Voos. 2011) 
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2.2 Stanssauskoneen stanssauspää 

Stanssauspää koostuu yhdeksästä yksittäisestä, vaihdettavasta stanssauskie-

kosta. Stanssauskiekkoja voidaan säätää samanaikaisesti ja erikseen siten, että 

mikä tahansa numero voidaan stanssata stanssausprosessin aikana. Stans-

sauspäätä käytetään teräslevyjen merkkaukseen, stanssaukseen. Levy stans-

sataan sekä levyn ylä- että alapuolelta. 

Stanssauskiekkojen säätö eli pyöritys tapahtuu painesylinterillä sekä säätöele-

mentillä. Kiekkoa säädetään pyörittämällä sitä eteenpäin, eli toisin sanoen esillä 

oleva numero kasvaa. Kiekkoa ei ole mahdollista pyörittää toiseen suuntaan. 

Kiekon pyöritys toistetaan niin monta kertaa kuin on tarve, jotta haluttu numero 

saadaan näkyviin. Jokainen esillä oleva numero tiedetään laskemalla säätöisku-

jen määrä logiikassa olevalla laskurilla. Laskuri nollataan aina, kun kiekko on 

pyörähtänyt kierroksen. 

Paineilmasylinteri toimii siten, että varren puolella on kiinteästi 2 barin paine. 

Kun kiekkoa halutaan pyörittää, ohjataan sylinterin mäntä yläasennosta ala-

asentoon, jolloin männän puolella olevalle paineilmaventtiilille annetaan ohjaus-

käsky. Venttiili aukeaa ja ohjaa sylinteriin männän puolelle 6 barin paineen. 

Tämä paine voittaa 2 barin paineen varren puolella, ja näin sylinteri liikkuu ala-

asentoon. Sylinterissä on kaksi induktiivista anturia, jotka havaitsevat männän 

asematiedon, ylä- tai ala-asento. Kun mäntä liikkuu ala-asentoon, antaa anturi 

signaalin logiikalle, joka katkaisee ohjauskäskyn venttiilille. Venttiili sulkeutuu ja 

katkaisee 6 barin paineilmasyötön sylinteriin. Varren puolella oleva 2 barin pai-

ne työntää männän takaisin yläasentoon.  

Stanssauspäätä täytyy jäähdyttää riittävästi kuumenemisen estämiseksi. Mikäli 

toiminnassa havaitaan viivytyksiä tai keskeytyksiä, on stanssauspää poistettava 

kuumalta alueelta teräslevyn läheisyydestä ylikuumenemisen estämiseksi. Ku-

vassa 3 on esitetty 3D-mallinnus stanssauspäästä. (Stommel + Voos. 2011) 
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KUVA 3. Stanssauspään 3D-mallinnus (Stommel + Voos. 2011) 

 

2.3 Stanssauspään tahdistustesti 

Stanssauspäälle suoritetaan jokaisen stanssauksen jälkeen tahdistustesti. Tah-

distustestillä todetaan, että jokaista kiekkoa voidaan pyörittää eikä yksikään 

kiekko ole jumissa.  

Kussakin stanssauskiekossa on poikittainen reikä. Kun kaikki kiekot on asetettu 

rinnakkain siten, että numerovalinnassa on ’’tyhjä kohta’’, ovat kiekkojen poikit-

taiset reiät linjassa keskenään. Reikien läpi puhalletaan paineilmaa ja esiasetet-

tu, sähköinen paineilmakytkin lähettää sähköisen signaalin havaittuaan läpitule-

van ilmavirran. Testissä jokainen kiekko pyöritetään ensin yksitellen läpi koko-

nainen kierros, jotta havaitaan, ettei kiekkojen välissä ole turhia jumeja. Kiekot 

eivät siis pyöri yhtä aikaa testin aikana, vaan jokainen kiekko pyörii yksin, ja 

vasta kun kierros on täynnä, saa seuraava kiekko luvan pyöriä. 
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Tahdistustestillä on tarkoitus varmistua, että kiekot ovat linjassa, mutta eivät 

haittaa toisten kiekkojen pyörimistä. Jokaista kiekkoa ja sylinteriä voidaan pitää 

stanssauspään omana yksikkönä. Yksiköiden toiminta testataan tahdistustestillä 

ja todetaan, että jokainen yksikkö toimii omanaan, eikä haittaa toisen yksikön 

toimintaa. Kuvassa 4 nähdään painekytkin, joka tunnistaa ilmanpaineen kaikki-

en kiekkojen ollessa linjassa asemassa ’’tyhjä kohta’’. (Stommel + Voos. 2011.) 

 

KUVA 4. Painekytkin (Stommel + Voos. 2011) 
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3 STANSSAUSPÄÄN TESTAUSLAITE 

Testauslaitteen suunnitteluprojekti käsittelee monta erilaista osa-aluetta, kuten 

suunnittelun, logiikkaohjelmoinnin, sähköistämisen, käyttöliittymän luomisen 

sekä kokoamisen. Testauslaite pyrittiin jo alusta lähtien tekemään siten, että se 

olisi mekaanisen kunnossapidon työntekijöille helppo käyttää. Tämän vuoksi 

projekti aloitettiin palaverilla mekaanikkojen kanssa, jossa kuultiin heidän toivei-

taan koskien testauslaitetta.  

Kunnossapidon asentajien toiveet testauslaitteen ominaisuuksista loivat pohjan, 

jolla laitteen suunnittelu saatiin alkuun. Tärkein ominaisuus oli se, että laitetta 

tulisi pystyä käyttämään myös kentällä, eikä vain pelkästään kunnossapidon 

tiloissa, joten testauslaitteen koon oli pysyttävä tietyissä rajoissa.  

Laitteella testataan stanssauspäätä kolmella erilaisella testillä. Ensimmäisessä 

testissä käyttäjällä on mahdollisuus ohjata yksittäistä sylinteriä ylärajalta alara-

jalle ja näin testata ja todeta jokaisen sylinterin toiminta erikseen. Toinen testi 

on periaatteessa sama kuin stanssauskoneen oma tahdistustesti. Kolmannessa 

testissä laite pyörittää kiekkoja yksitellen ensin siten, että jokainen kiekko on 

asennossa ’’8’’ ja sitten takaisin asentoon ’’tyhjä kohta’’.  

3.1 Testauslaitteen merkitys kunnossapidolle 

Kun stanssauspää vikaantuu, otetaan se huoltoon kunnossapidon verstaalle ja 

siihen tehdään tarpeellinen huolto. Stanssauspäätä ei kuitenkaan pysty testaa-

maan mitenkään huollon jälkeen. Tällä hetkellä stanssauspää testataan vasta 

paikan päällä stanssauskoneessa. Tämän vuoksi mekaanisella kunnossapidolla 

onkin toiveena, että he saisivat testauslaitteen, jolla voitaisiin testata stans-

sauspäät ja joka myös antaisi jonkinlaista informaatiota testaustuloksista ja näin 

myös huollon onnistumisesta. 

Stanssauskone aiheuttaa tällä hetkellä paljon niin sanottuja turhia huoltokatkoja 

levyvalssauslinjalle. Kunnossapidolla on olemassa varaosa stanssauspäälle, 

mutta turhaa aikaa kuluu, kun huollettu varalaite laitetaan prosessiin ja se täytyy 

ensin testata. Testauslaitteen avulla varaosa olisi jo testattu ja varaosan asen-
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nuksen yhteydessä testaukseen kulutettu aika säästettäisiin ja se pystyttäisiin 

käyttämään teräslevyjen tuotantoon. 

Pohjalla on myös taloudellinen merkitys. Jos ulkopuolinen automaatiofirma teki-

si testauslaitteen, tulisi projektista erittäin kallis, sillä se olisi räätälöity kokonai-

suus Ruukin tarpeisiin. Projektin toteuttaminen opinnäytetyönä palvelee mo-

lempia osapuolia, sekä opinnäytetyön tekijää että Ruukkia. Haasteellisuutensa 

vuoksi se on hyvä paikka opiskelijalle näyttää taitonsa tulevana alan ammattilai-

sena. 

3.2 Testauslaitteen suunnittelu 

Testauslaitteen suunnitteluun aikaa oli hyvin vähän. Lisäksi ei ollut olemassa 

valmista laitetta, josta ottaa mallia. Lähtökohtina oli, että laitetta operoidaan 

kosketusnäytöllä ja se olisi kooltaan sopiva, jotta sitä voisi käyttää myös kentäl-

lä, prosessitilassa. Koska prosessitilassa haittana ovat pöly ja kuumuus, päätet-

tiin laite koteloida tiiviiseen alumiinilaatikkoon. 

Kaikki sähköiset laitteet ja automaatiolaitteet valittiin yhdessä Ruukin levyvals-

saamon sähköasentajien kanssa. Logiikan valintaan vaikutti se, mikä logiikka 

stanssauskoneessa on käytössä. Paperille ei suunnitelmia ehditty alkaa piirtää, 

eikä tähän olisi ollut käytössä myöskään mitään ohjelmia. Ainoastaan logiikan 

lohkokaavio on piirretty paperille.  

Suunnittelun apuna oli myös mekaanikoilta saadut seuraavat laitevaatimukset: 

 sylinterien yksittäisohjaukset 

 painekytkimen säätö 

 tarvittavan informaation omaava näyttö: 

o magneettiventtiilin tiedot tahdistustestissä 

o sylinterin tiedot 

 pyöritystesti.  
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3.3 Osien valinta 

Osien ja laitteiston hankinta alkoi jo hyvin varhaisessa vaiheessa, sillä laitteiden 

toimitusaikoja ja saatavuutta ei tiedetty. Kaikki laitteet pyrittiin valitsemaan siten, 

että ne olisi helposti ja nopeasti saatavilla esimerkiksi laitevian yllättäessä. Lait-

teiston valinta ja hankinta aloitettiin logiikan valitsemisella. Logiikan valinta oli 

hyvin yksinkertaista, sillä logiikaksi valittiin saman valmistajan astetta pienempi 

logiikka, kuin mitä stanssauskoneessa on käytössä. Koska stanssauskone käyt-

tää Siemensin Simatic S7-315 -sarjan logiikkaa, valittiin testauslaitetta varten 

pienempi, Simatic S7-314 -sarjan logiikka. Pienempi logiikka valittiin sen vuoksi, 

että kyseessä oli pelkän stanssauspään ohjaaminen koko stanssauskoneen 

sijaan.  

Monista 314-sarjan logiikoista päädyttiin valitsemaan Siemensin Simatic 

S7 314C-2DP -logiikkaohjain. Logiikassa on integroituna 24 digitaalista tuloa, 

16 digitaalista lähtöä, 4 analogista tuloa sekä 2 analogista lähtöä. Logiikka tar-

vitsee myös vähintään 512 kB:n muistikortin, johon ohjelma tallennetaan muis-

tiin. Tähän valittiin varmuuden vuoksi isompi, 2 MB:n muistikortti. Ohjelmointi-

kielenä logiikassa on Step 7. Vaikka tulot ja lähdöt olivatkin integroituna logiikan 

CPU-yksikköön, oli silti tilattava tulo- ja lähtökorteille etupistokkeet, joiden avulla 

saadaan signaali kulkemaan logiikalta testauslaitteelle. Samalla tilattiin myös 

asennuskisko, johon logiikka ja siihen tulevat liitynnät saadaan asennettua. Ku-

vassa 5 nähdään Simatic S7 314C-2DP -logiikkaohjaimen. 
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KUVA 5. Simatic S7 314C-2DP -logiikkaohjain (Siemens Industry Online Sup-

port) 

 

Operointipaneelin valitseminen testauslaitteelle oli haastavaa, sillä täytyi valita 

sellainen operointitapa, joka ei syö turhaan logiikan I/O:ta (tuloja ja lähtöjä). 

Tämän vuoksi operointitavaksi valittiin kosketusnäyttö. Kosketusnäyttö eli ope-

rointipaneeli kommunikoi logiikan kanssa DB:n (Data Block) avulla eikä näin 

ollen vie turhaa I/O:ta ohjauksiin ja komentoihin. Ainoana vaihtoehtona oli Sie-

mensin KTP 600 PN Basic Color -paneeli, sillä se on todettu toimivaksi ja on 

sopivan kokoinen kuuden tuuman kosketusnäyttö. 

Paneelin tyypissä oleva PN tarkoittaa sitä, että se on yhteydessä logiikkaan 

Profinet-teollisuusethernetin kautta. Tämän vuoksi täytyi myös tilata Ethernet-

kortti, jonka avulla logiikka osaa kommunikoida paneelin kanssa. Ethernet-

kortiksi valittiin Siemensin Simatic Net CP-343-1, sillä se oli saatavilla Ruukin 

varastosta ja oli yhteensopiva logiikan sekä paneelin kanssa. Kuvassa 6 on esi-

tettynä kosketusnäyttö KTP 600 PN Basic Color ja kuvassa 7 on näkyvissä Et-

hernet-kortti Simatic Net CP-343-1. 
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KUVA 7. KTP600 PN Basic Color -kosketusnäyttö (Simatic Basic Panels. 2012) 

 

 

KUVA 8. Simatic Net CP 343-1 -Ethernet-kortti (The right CP for any require-

ment. 2012) 
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Virtalähteeksi valittiin Siemensin Simatic S7 300 -sarjan logiikoille tarkoitettu 

virtalähde, Siemens PS307, joka on saatavilla Ruukin varastos-

ta.Virtalähteeseen syötetään 230 VAC vaihtojännite ja se muuntaa jännitteen 24 

VDC tasajännitteeksi. 

Testauslaite on yhteydessä stanssauspäähän pistokkeella, joka kytketään kaa-

pelin päähän. Pistokkeessa on 40 pinniä, joissa kulkee logiikan tulot ja lähdöt. 

Pistokkeen valmistaja on Harting, ja sen tyyppi on HAN.  

Koteloksi laitteelle valittiin alumiinista valmistettu laatikko, joka tilattiin suoraan 

Holmberg Cases Oy:ltä. Laatikossa on kaksi kahvaa ja kaksi lukkoa ja sen ul-

komitat ovat 595*390*380. Tämän lisäksi laatikkoon haluttiin ottaa alumiinista 

tehty välipohja, johon kosketusnäyttö asennetaan ja joka toimii samalla koske-

tussuojana, jotta käyttäjä ei pääse koskettamaan logiikan tai virtalähteen osia. 

(NETTO HINNASTO. 2012) 

3.4 Laitteen kokoaminen 

Laitteiston kokoaminen oli työvaiheista vähäisin. Kun laitteisto tilattiin kokonai-

suudessaan ja se oli toimitettu, oli aika kasata laitteisto alumiinilaatik-

koon.Alumiini valittiin materiaaliksi helpon muokattavuutensa vuoksi. Laatikko 

on juuri sopivan kokoinen tällaiselle laitteistolle ja tilaa jää tarpeeksi työstämisel-

le.  

Kun profiilikisko, jossa oli jo asennettuna logiikka ja siihen kuuluvat komponen-

tit, saatiin paikalleen, asennettiin riviliittimet paikalleen ja tehtiin johdotus. Riviliit-

timet haettiin kunnossapidon pistevarastosta, joten niitä ei tarvinnut erikseen 

tilata.  

Virransyöttö virtalähteeltä kulkee riviliittimien kautta logiikalle, I/O-korteille, Et-

hernet-kortille sekä kosketusnäytölle. Myös tulot ja lähdöt kulkevat ensin riviliit-

timien kautta ja jatkavat matkaa sitten stanssauspäähän Harting-pistokkeen 

kautta. Läpiviennit laatikkoon jouduttiin tekemään virtalähteen syöttökaapelille 

sekä Harting-pistokkeen kaapelille. 



 18 

3.5 STEP 7 -projekti 

Ohjelmointi aloitettiin tekemällä konfigurointi laitteille, joita logiikan profiilikiskoon 

on asennettu. Kun konfigurointi on tehty oikein, tunnistaa ohjelmointilaite, Sie-

mens Simatic PG, logiikan komponentit, kun yhdistetään logiikka ohjelmointilait-

teeseen yhdyskaapelilla. Konfiguroinnin avulla kerrotaan myös logiikalle, mitkä 

ovat sen rajapinnat ja millä laitteilla prosessia operoidaan. 

Ennen konfigurointia täytyi ohjelmasta kuitenkin valita vastaavanlainen logiikka, 

mikä testauslaitteessa on käytössä. STEP 7 -ohjelmalle kerrotaan, että käytös-

sä on Simatic 300 -sarjan logiikka. Tämän logiikkasarjan alle voidaan alkaa koo-

ta laitteita ja logiikkakortteja, joita projektiin sisältyy. Kuvan 9 avulla selviää, mil-

tä HW Config eli laitekonfigurointi näyttää Simatic STEP 7 -ohjelmistossa. 

 
 

KUVA 9. Simatic-ohjelmiston HW Config 
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Kuvasta 9 nähdään kaikki logiikkaräkin sisältämät laitteet laitepaikan mukaan: 
 

1. Virtalähde Siemens PS 307 5A 

2. Logiikka CPU 314C-2 DP, joka sisältää 

a. 24 Digitaalituloa 

b. 16 Digitaalilähtöä 

c. 6 Analogiatuloa 

d. 2 Analogialähtöä 

3. Ethernet-kortti CP 343-1 

 

Kuvasta 10 nähdään hieman erilaisessa ikkunassa testauslaitteen komponentit. 

Oikealla kuvassa nähdään hierarkiapuu, jossa näkyy itse projekti, jolle on an-

nettu nimeksi Stanssauskoneen testaus. Heti projektin alle on sijoitettu logiikan 

tyyppi ( Simatic 300). Tämä kertoo, minkä sarjan logiikka on kyseessä. Siemen-

sillä on tämän tyyppisiä logiikoita olemassa Simatic 200, 300 ja 400. Samalla 

tasolla logiikan kanssa on ethernet-kortti. Verkkokaapelilla kytketty kosketus-

näyttö näkyy myös hierarkiapuussa, mutta eri tasolla logiikan ja verkkokortin 

kanssa. Tämä sen vuoksi, että näyttö ei ole fyysisesti kiinni logiikkaräkissä ja se 

ei itsessään ole osa logiikkaa, vaan sillä operoidaan logiikan eri toimintoja.   
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KUVA 10. Projektin hierarkia 

 

Jotta näyttö voidaan liittää projektiin, tulee luoda vielä erikseen Ethernet-yhteys 

projektin alle. Yhteys luodaan projektityypin ja näyttötyypin kanssa samalle ta-

solle, heti projektin alle. Yhteys ei tule näkyviin itse hierarkiapuuhun, mutta se 

tulee näkyviin logiikka- ja näyttötyypin kanssa isompaan ikkunaan, kun projek-

tinäkymä valitaan hierarkiapuusta.  
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3.6 STEP 7 -ohjelmointi 

Projektin haastavin vaihe oli ohjelmointi. Ohjelmoinnissa pyrittiin hyödyntämään 

stanssauskoneen ohjelmia, mutta tämä osoittautui liian haasteelliseksi, sillä oh-

jelma oli osittain luotu saksan kielellä. Logiikkaohjelmointi tehtiin siis kokonai-

suudessaan itse, kuten myös käyttöliittymän luominen. 

Ohjelmat jaettiin kolmeen Function-toimilohkoon, jotka nimettiin FC1, FC2 ja 

FC3. FC1:n ohjelma käsitti sylintereiden yksittäisen käsiajon, FC2:n ohjelma 

käsititti tahdistustestin sekä FC3:n ohjelma pyöritystestin. Näitä toimilohkoja 

kutsutaan pääohjelmassa, joka sijaitsee Operation Blockissa, OB1. 

Myös Data Blockeja luotiin kolme kappaletta, jotta oli helppo jaotella kaikki ope-

rointipaneelilta tuleva data. Data Blockien nimeäminen noudattaa samaa kaa-

vaa kuin toimilohkojen. DB1 vie ja tuo dataa sylintereiden yksittäisohjaukseen, 

DB2 vie ja tuo dataa tahdistustestin ohjelmaan sekä DB3 vie ja tuo dataa pyöri-

tystestin ohjelmaan. 

3.6.1 Sylintereiden yksittäisohjaus 

Kun laitteet on liitetty ja konfiguroitu projektiin, voidaan aloittaa ohjelmointi. Täs-

sä projektissa ohjelmointi aloitettiin luomalla I/O-lista, eli listattiin Simatic-

ohjelman Symbol Tableen logiikan tulot ja lähdöt. Stanssauspäässä on siis 

kahdeksan paineilmasylinteriä, joiden avulla stanssauskiekkoja pyöritetään. Tu-

loja alettiin luoda ohjelmaan kirjaamalla paineilmasylinterien induktiiviset raja-

kytkimet, joita voidaan kutsua sylinterien ylä- ja alarajoiksi.  

Kun kaikki ylä ja alarajat saatiin kirjattua ohjelmaan, luotiin projektiin toimilohko 

FC1 (Function), johon alettiin luoda ohjelmaa logiikalle, sekä datayksikkö DB1 

(Data Block), jonka kautta logiikka on yhteydessä operointipaneeliin. Ohjelmoin-

tikielenä projektissa käytettiin FBD:tä eli Function Block Diagramn -

ohjelmointikieltä. FC1-toimilohkoon luotiin ohjelma, jonka avulla sylintereitä oh-

jattiin yksitellen. Tuloja tähän osaan sisältyy 16 kappaletta ja ne ovat sylinterei-

den ylä- ja alarajat. Lähtöjä saatiin vain kahdeksan kappaletta eli jokaisen sylin-

terin paineilmaventtiilille omansa. 
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FC1-ohjelma luotiin siten, että kun ohjelma saa käskyn ohjata jokin sylinteri ala-

asentoon, tulee käsky ohjelmaan DB1:n kautta. Data Blockin bitti täytyy ensin 

luoda Data Blockiin, minkä jälkeen sitä voi käyttää toimilohkossa, kuten nor-

maalia tuloa tai muistipaikkaa (esim. M x.x). DB1 luotiin siten, että yhdellä sylin-

terillä on käytössään 8 bittiä. Esimerkiksi sylinterillä 1 on käytössään bitit 1.0 - 

1.7, mutta näistä tarvitaan vain bittejä 1.0, 1.1 ja 1.2. Bittejä merkitään FC1:ssä 

DB1.DBX1.0. Koska sylintereitä on kahdeksan, on myös varattava jokaiselle 

sylinterille omat kahdeksan bittiä. Tällaista kahdeksan bitin kokonaisuutta sano-

taan byteksi ja ohjelmassa sitä merkitään DB1.DBBX, jossa X on käytetty byte.  

Otetaan sylinterin 1 bitit lähempään tarkasteluun ja katsotaan, mitä mikin bitti 

edustaa: 

 DB1.DBX1.0: Ohjauskäsky operointipaneelilta 

 DB1.DBX1.1: Ylärajan tieto operointipaneelille 

 DB1.DBX1.2: Alarajan tieto operointipaneelille 

Jokaisella sylinterillä on siis kolme ensimmäistä bittiä käytössä samalla tavalla.  

 

Liitteessä 1 on kuva FC1-ohjelmasta, jossa ohjataan sylinteriä 1. Kun valitsee 

operointipaneelista sylinterin 1 ohjauksen ja painaa ohjaus-nappia, saa FC1-

toimilohkon ohjelmassa oleva sylinterin 1 SR-pitopiiri tästä tiedon Data Blockin 

kautta. Kun sylinteri on saavuttanut alarajan, resetoi alarajan tieto pitopiirin sekä 

ohjauskäskyn bitin ja sylinteri palautuu takaisin ylärajalle. Ohjelman lopussa on 

kerrottu Data Blockille, mitkä lähdöt vastaavat ylä- ja alarajoja. 
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3.6.2 Tahdistustesti 

Tahdistustestin ohjelma luotiin toimilohkoon FC2 ja siihen sisältyvä data luotiin 

datayksikköön DB2. Operointipaneelin koon vuoksi ylä- ja alarajatietoja ei tuotu 

tähän datayksikköön. Ylä- ja alarajatietoja käytetään pelkästään FC2-

ohjelmassa, mutta niitä ei viedä Data Blockin kautta operointipaneelille. Sen 

sijaan DB2:n kautta kulkee ’’Start Tahdistustesti’’ -painikkeelta tuleva tieto, pai-

neilman käyntitieto, painekytkimen tieto, tahdistustestin tuloksen tieto sekä sy-

lintereiden iskukertojen laskuritiedot.  

Ohjelmaa luotaessa pidettiin oletuksena, että kiekkoja lähdetään pyörittämään 

asennosta, jossa jokainen kiekko on asennossa ’’tyhjä kohta’’. Tämä varmiste-

taan sillä, että kiekkojen läpi puhalletaan paineilmaa ja kun painekytkin havait-

see paineilman, katkaistaan paineilman syöttö ja annetaan lupa pyörittää kiek-

koja. Jokaista kiekkoa pyöritetään yksitellen, ja kiekkojen pyörittämistä laskee 

laskuri siten, että aina kun sylinteri käy alarajalla, vähentää se laskurin lukemas-

ta ykkösen. Laskuri on asetettu siten, että se antaa sylinterin käydä alarajalla 11 

kertaa (Luvut 0‒9 + ’’tyhjä kohta’’ tekee arvon 11), minkä jälkeen laskuri nolla-

taan ja aletaan pyörittää seuraavaa kiekkoa. 

Kun viimeinenkin kiekko on pyöritetty, annetaan jälleen lupa venttiilille päästää 

paineilma kiekkojen läpi. Jos painekytkin havaitsee paineilman, on testi mennyt 

läpi ja DB2:n kautta kulkee tieto ’’Tahdistus OK’’. DB2:n ensimmäiset kahdek-

san bittiä varattiin Start-komennolle, Tahdistus OK -tiedolle, paineilman syöttö-

tiedolle sekä painekytkimen tiedolle. Nämä käskyt ja tiedot saatiin biteille 

DB2.DBX0.0 - DB2.DBX0.3. 

Laskureiden lukema vaatii sanan (WORD) mittaisen alueen DB2:ssa ja se vas-

taa yhteensä 16 bittiä. Esimerkiksi sylinterin 1 laskurin lukema vei alueen 

DB2.DBX1.0 - DB2.DBX2.7 ja se merkitään näin: DB2.DBW1. Liitteessä 2 on 

ohjelmarunko kiekon 2 pyöritykselle ja liitteessä 3 nähdään DB2:n näkymä ja 

miten bitit siihen muodostuvat. 
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3.6.3 Pyöritystesti 

Pyöritystestin ohjelma on periaatteessa kopio tahdistustestin ohjelmasta. Kiekot 

pyöritetään ensin vuorotellen asentoon, jossa kiekkojen luvuksi tulee 88888888. 

Tämän jälkeen kiekkojen pyöritystä jatketaan takaisin asentoon ’’tyhjä kohta’’. 

Tarkoituksena oli, että ohjelmaan saataisiin jatkumo, jolloin testin voisi toistaa 

niin kauan, kunnes käyttäjä painaa Stop-näppäintä paneelista. Tätä ohjelman 

osaa ei kuitenkaan ehditty tehdä ennen raportin laatimista.  

Pyöritystestin ohjelma luotiin FC3:een ja tiedot kulkevat DB3:n kautta. Kuten 

tahdistustestissäkin, myös tässä pidetään oletuksena sitä, että kiekot ovat testin 

alussa asennossa ’’tyhjä kohta’’, ja se varmistetaan kuten tahdistustestissä. 

Tämän jälkeen laskuri laskee iskut, kun kiekot pyöritetään yksittäin asentoon 8. 

Kun viimeinen kiekko on pyörähtänyt tähän asentoon, jatketaan kiekkojen pyöri-

tys alusta alkaen siten, että kiekot pysähtyvät asemaan ’’tyhjä kohta’’.  

Ajanpuutteen vuoksi ohjelma pysähtyy tähän kohtaan, eikä sykliä jatketa mil-

lään tavalla. Tarkoituksena on kuitenkin muokata ohjelma siten, että se pyörit-

tää kiekkoja yksitellen ’’tyhjä kohta’’ ja 8 -asentojen välillä niin kauan, kunnes 

käyttäjä painaa Stop-painiketta operointipaneelista. Aina kun kiekot ovat saavut-

taneet aseman ’’tyhjä kohta’’, puhalletaan kiekkojen läpi paineilmaa, jotta var-

mistutaan, että kiekot ovat linjassa. Liitteessä 4 nähdään ohjelmarunko pyöritys-

testille. 
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4 KÄYTTÖLIITTYMÄ 

Käyttöliittymällä tarkoitetaan laitteen osaa, jonka kautta käyttäjä käyttää tai ope-

roi laitetta. Testauslaitteen käyttöliittymää käyttäjä käyttää Siemensin KTP600 

Basic Color PN -operointipaneelin kautta. Tämä käyttöliittymä luotiin WinCC 

flexible -ohjelmistolla, joka on tarkoitettu sekä pienten mikropaneelien että suur-

ten PC-sovellusten ohjelmointiin. (SIMATIC WinCC flexible. 2012.) 

KTP600-paneelissa on integroituna kuusi kappaletta painikkeita, joiden toimin-

nan ohjelmoija voi itse päättää. Näihin painikkeisiin päätettiin laittaa kuusi eri 

näyttöä, joiden välillä käyttäjä voi liikkua riippuen siitä, mitä hän haluaa tehdä. 

Näytöt jakautuivat seuraavanlaisesti: 

1. Aloitusnäyttö 

2. Tahdistustestin näyttö 

3. Sylintereiden yksittäisohjauksen näyttö 

4. Pyöritystestin näyttö 

5. Hälytysnäyttö 

6. Paneelin asetuksien muokkausnäyttö 

Liitteissä 5‒10 on esiteltynä kaikki operointipaneelin näytöt, jotka on yläpuolella 

lueteltuna. Liitteissä on myös hieman selostettu, mitä toimintoja näytöt pitävät 

sisällään. 
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4.1 WinCC flexible 

WinCC flexible on kätevä työkalu, kun pitää luoda käyttöliittymiä Siemensin 

operointipaneeleihin. Käyttöliittymän luonti aloitetaan valitsemalla operointi-

paneelin tyyppi ohjelman kirjastosta. Tämän jälkeen ohjelma tunnistaa paneelin 

ominaisuudet ja ohjelmoija voi aloittaa käyttöliittymän luonnin operointipaneeliin. 

Ohjelma on yhteydessä logiikkaan niin sanottujen tagien kautta. Tagit ovat lo-

giikkaan yhteydessä datayksiköiden eli Data Blockien kautta. Näyttöön voidaan 

myös luoda sisäisiä tageja, jotka eivät ole yhteydessä logiikkaan, vaan viesti 

kulkee pelkästään näytön sisällä. 

Muutettua projektia ei välttämättä tarvinnut pienen muutoksen takia heti ladata 

operointipaneelille, sillä testaus onnistui myös ohjelman kautta. Jos esimerkiksi 

luodaan uusi näyttö ja halutaan pikaisesti vilkaista, miltä se näyttää paneelissa, 

tarvitsee se vain vilkaista tallennuksen jälkeen testinäkymästä. 

4.2 Liitäntä logiikkaan 

Logiikkaan luodaan yhteys ethernetin kautta ja sekä logiikan ethernet-kortille 

että operointipaneelille asetetaan IP-osoitteet. WinCC flexiblen avulla paneelille 

määritetään ehdot, mitkä tiedot se saa lähettää minnekin datayksikköön, ja mis-

tä datayksiköstä paneeli saa hakea tietoa. Ehdot tehdään tagien avulla ja tagin 

osoite määrää, mihin datayksikön sanaan, bittiin, byteen yms. tieto kirjoitetaan. 

 Jos esimerkiksi halutaan ohjata sylinteriä yksi, niin paneelille annetaan tieto, 

että logiikka tottelee tässä suhteessa DB1:n bittiä DBX1.0. Tagille annetaan 

nimi, esimerkiksi sylinterin 1 ohjaus, ja tämän jälkeen osoite DB1 DBX1.0. Nyt 

operointipaneeli osaa lähettää tiedon oikeaan paikkaan, kun sylinteriä 1 halu-

taan ohjata. Samalla tavalla luodaan tagi, jos halutaan tuoda jokin tieto logiikas-

ta paneelille. 

Logiikan puolella tagien tiedot kirjaantuvat datayksiköihin, eli Data Blockeihin, 

joista logiikan ohjelma käy hakemassa tiedon tai viemässä sinne tiedon. On 

tärkeää nimetä tagit selkeästi ja hyvin, jotta ne on helppo muistaa ohjelmoides-
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sa logiikkaa tai luodessa käyttöliittymää. Selkeä nimeäminen helpottaa ja no-

peuttaa ohjelmointia. 
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5 POHDINTAA 

Työn tavoitteena oli luoda toimiva testauslaite kuumastanssauskoneen stans-

sauspään testaukseen. Testauslaitetta ei ehditty testaamaan oikeassa ympäris-

tössä, sillä aikaa tuhlaantui ohjelmointiin oletettua enemmän. Tästä huolimatta 

saatiin kuitenkin räätälöityä toimiva kokonaisuus operointipaneelin ja logiikan 

ympärille. Toimiva käyttöliittymä helpottaa tulevaisuudessa testauslaitteen käyt-

töä. 

Teollisuudessa on erittäin tärkeää, että kaikki huolletut laitteet testataan ja var-

mistetaan laitteiden toiminta. Nykypäivänä laitteita rasitetaan eri tavalla kuin 20 

vuotta sitten. Voi olla, että jollakin viikolla tuotantoa on hyvin vähän pienen tila-

uskannan vuoksi ja seuraavalla viikolla tuotetta täytyykin valmistaa todella pal-

jon. Tämä tuotantotyyli rasittaa laitteita, eikä aina ole mahdollisuutta huoltaa 

laitteita, kun tarve tulee. 

Testauslaite palvelee mekaanisen kunnossapidon henkilökuntaa ja auttaa heitä 

varmistumaan siitä, että stanssauspää on huollon jälkeen kunnossa. Laitteen 

koko mahdollistaa käytön myös kentällä, joten stanssauspäätä voidaan myös 

testata prosessiympäristössä. 

Työn laajuuden vuoksi työtä tehtäessä ei ollut mahdollista keskittyä täysin kaik-

kiin työn osa-alueisiin. Ohjelmointi ja käyttöliittymän luonti veivät suurimman 

osan aikaa, mutta opettivat myös paljon tämän tyyppisestä projektitoiminnasta. 

Ohjelmointi nousikin työn edetessä suurimmaksi haasteeksi ja tämän vuoksi 

aikaa ei jäänyt perehtyä muihin osa-alueisiin, esimerkiksi suunnitteluun. 

Käyttöliittymän luomisesta ei itselläni ollut juurikaan kokemuksia, mutta omak-

suin tehtävän hyvin nopeasti. Tämä osa-alue oli mielestäni mielenkiintoisin, 

mutta myös haastava. Tämän projektin jälkeen on hyvä kehittää ammattitaitoa 

ja jatkaa matkaa kohti automaatioalan haasteita. 
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LIITTEET 

Liite 1. FC1-toimilohko 

Liite 2. FC2-toimilohko 

Liite 3. DB2-datayksikkö 

Liite 4. FC3-toimilohko 

Liite 5. Aloitusnäyttö 

Liite 6. Tahdistustestin näyttö 

Liite 7. Sylintereiden yksittäisohjauksen näyttö 

Liite 8. Pyöritystestin näyttö 

Liite 9. Hälytysnäyttö 

Liite 10. Paneelin asetuksien muokkausnäyttö 

 



FC1-TOIMILOHKO  LIITE 1 

  

 

 

Toimintaperiaate: 

Toimilohkossa FC1 ohjataan sylintereitä yksitellen. Yllä olevassa kuvassa on 

näkyvissä sylinterin 1 sekä sylinterin 2 ohjaukset. Sylinterin täytyy olla ylärajalla, 

kun ohjauskäsky tulee operointipaneelilta, jotta paineilmaa pusketaan sylinteriin 

ja mäntä liikkuu alarajalle. Kun alarajan kytkin aktivoituu, katkeaa ohjauskäsky 

ja sylinterin mäntä palautuu ylärajalle. 



FC2-TOIMILOHKO  LIITE 2 

  

 

Toimintaperiaate: 

Kuvassa on esillä kiekon 1 pyörityksen ohjaus. Tämän yläpuolelle on luotu kie-

kon sylinterin iskujen laskuri, joka antaa sylinterin käydä 11 kertaa alarajalla, 

kunnes laskuri nollataan ja kiekon 1 pyöritys lopetetaan. Kun on varmistuttu, 

että kaikki kiekot ovat asennossa ’’tyhjä kohta’’, saa sylinteri 1 luvan toimintaan 

ja alkaa kiekon 1 pyöritys. Kun kiekko 1 on pyörähtänyt kierroksen, annetaan 

sylinterille 2 lupa alkaa pyörittää kiekkoa 2.



DB2-DATAYKSIKKÖ  LIITE 3 

  

 

Tässä liitteessä esitellään Data Blockin bittien koostumus. Kun kuvankaappaus on otettu, 

oli DB2:ssa käytössä vain kolme ensimmäistä bittiä, DBX0.0, DBX0.1 sekä DBX0.2. Bitti 

0.0 varattiin paineilman tilatiedolle, bitti 0.1 start-painikkeelle ja bitti 0.2 tahdistustestin 

päättymisen tiedon viemiseen paneelille. Data Blockiin lisättiin myöhemmin laskureiden 

lukematieto, jotta kiekkojen asematietoa voidaan seurata paneelilta käsin.



FC3-TOIMILOHKO  LIITE 4 

  

 

Toimintaperiaate: 

FC3-toimilohko on melkein samanlainen FC2-toimilohkon kanssa. Ainoana erona se, että 

kiekot pyörähtävät ensin vuorotellen asentoon 88888888 ja tämän jälkeen varmistetaan, 

että jokainen sylinteri on ylärajalla, ennen kuin jatketaan kiekkojen pyörittämistä. Kiekot 

pyörivät vuorotellen asentoon ’’tyhjä kohta’’. Erona on myös, että tieto paneelille viedään 

DB3:n kautta.



ALOITUSNÄYTTÖ  LIITE 5 

  

 

Kuva on otettu WinCC flexiblen simulointi-ikkunasta kuvankaappauskomennolla. Paneeliin 

integroidut painikkeet on merkitty merkein F1, F2, F3, F4, F5 ja F6.



TAHDISTUSTESTIN NÄYTTÖ  LIITE 6 

  

 

Tahdistustestin näyttö avataan painikkeella F2. Tahdistustestin voi aloittaa painamalla pai-

niketta ’’Aloita testi’’. Kun testi alkaa ja paineilma syötetään kiekkojen läpi, tulee ’’Paineil-

man tila’’ -tekstin jälkeen olevaan tyhjään kenttään näkyviin teksti Paineilma ON. Kiekkojen 

asentotieto näkyy tyhjissä sarakkeissa sitä mukaa, kun ne pyörivät testin aikana.



SYLINTEREIDEN YKSITTÄISOHJAUKSEN NÄYTTÖ LIITE 7 

  

 

Tässä näytössä pienellä huumorilla varustettu taustaväri saa aikaan toivottua hilpeyttä 

raskaaseen työpäivään. Kun sylinterin mäntä on ylärajalla tai alarajalla, muuttuu ympyrän 

väri punaisesta vihreäksi. Käyttäjä itse valitsee, mitä sylinteriä halutaan ohjata. Jos esi-

merkiksi halutaan ohjata sylinteriä 3, tehdään valinta painikkeesta ’’Sylinteri 3’’. Tämän 

jälkeen tulee teksti ’’Sylinteri 3’’ näkyviin kohtaan, jossa tällä hetkellä on teksti ’’Ei valin-

taa’’. Kun sylinteri 3 on valittuna, voidaan sitä ohjata painikkeesta ’’Sylinterin ohjaus’’.



PYÖRITYSTESTIN NÄYTTÖ  LIITE 8 

  

 

Pyöritystestin näyttö on melkeinpä identtinen tahdistustestin näytön kanssa. Tämä sen 

vuoksi, että testistä tarvitaan samat tiedot, eivätkä ne juuri eroa toisistaan. Näytöltä on 

saatavissa sama informaatio kuin tahdistustestin näytöltäkin. 



HÄLYTYSNÄYTTÖ  LIITE 9 

  

 

Näyttöön tulee esille hälytyksiä, jotka liittyvät operointipaneelin toimintaan. Käyttäjä voi 

muokata ja kuitata hälytyksiä halunsa mukaan. Hän voi myös asettaa eri asteisille hälytyk-

sille erilaiset prioriteetit.



PANEELIN ASETUKSIEN MUOKKAUSNÄYTTÖ LIITE 10 

  

 

Tähän näyttöön lisättiin muutama painike, joiden avulla käyttäjä voi esimerkiksi pudistaa 

paneelin näytön, kalibroida sen tai poistua niin sanotusta runtime-tilasta. Tähän näyttöön 

lisättiin myös painike, jolla pääsee aloitusnäyttöön. 


