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1 JOHDANTO 

Työn tarkoituksena on luoda yleiskäsitys männänvarrellisten pneumatiikkasylintereiden 

releohjauksesta. Vaikka relelogiikan käyttö on suurelta osin korvattu ohjelmoitavalla 

logiikalla, antaa releohjauksen sisäistäminen hyvän pohjan myös ohjelmoitujen 

logiikkojen ymmärtämiseen. Työssä käsitellään lyhyesti sylinterin ohjauksessa tarvittavia 

komponentteja sekä toteutusesimerkki yhden sylinterin ohjauksesta. Tarkoituksena ei ole 

rakentaa optimaalista järjestelmää, eikä järjestelmän osina käytetä minkään tietyn 

valmistajan komponentteja. Sen sijaan tavoitteena on antaa lukijalle yleiskäsitys siitä, 

mitä pneumatiikkasylintereitä hyödyntävä järjestelmä toimiakseen vaatii.  

Valitsin tämän aiheen kandidaatintyöni kohteeksi, koska teollisuusautomaatio ja 

robotiikka kuuluvat kiinnostukseni kohteisiin, ja näillä aloilla pneumaattisia toimilaitteita 

voi hyödyntää lukuisilla eri tavoilla. Halusin myös koota yhteen kokonaisvaltaista tietoa 

paineilmasylinterin ohjauksen käytännönjärjestelyistä, jotta pneumatiikkaa hyödyntävän 

laitteen suunnittelu olisi aiheesta kiinnostuneille helpompaa. 

Pneumaattisten laitteiden erilaisia ohjausmenetelmiä ja -järjestelyjä on runsain mitoin, 

joten rajoitin työni alueen käsittämään yhden kaksitoimisen männänvarrellisen sylinterin 

releohjausta. 
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2 PAINEILMAN TUOTTAMINEN JA SÄILÖMINEN 

2.1 Kompressori 

Kompressorit (Kuva 1) ovat laitteita, joilla voidaan moottorin avulla nostaa ilman painetta 

ja syöttää tätä paineistettua ilmaa tarvittaviin kohteisiin, esimerkiksi 

pneumatiikkasylintereille. Kompressorien käyttömoottorina käytetään yleisesti 

sähkömoottoreita.  

 

Yleisimmät kompressorityypit ovat ruuvi- ja mäntäkompressori (Fonselius et al. 1997, s. 

39-40), jotka tässä esitellään lyhyesti. 

Ruuvikompressorissa ilma imeytyy imuaukosta kahden rynnössä pyörivän ruuvimaisen 

roottorin väliin, jotka pyöriessään sekä puristavat ilmaa suurempaan paineeseen että 

kuljettavat sitä kohti poistoaukkoa, josta ilma sopivan paineen saavutettuaan johdetaan 

paineputkeen ja sovelluksen käytettäväksi (Fonselius et al. 1997, s. 39). 

Kuva 1. Liikuteltava kompressori ja suodatin. 
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Mäntäkompressorissa ilma imetään kompressorin sylinteriin imutahdin aikana, ja 

paineistetaan männän puristustahdin aikana, kun ilman poistumista pakoventtiilistä 

vaikeutetaan virtausta vastustamalla (Fonselius et al. 1997, s. 40).  

Kompressoreja ei yleensä kannata suoraan kytkeä toimilaitteelle, varsinkaan jos sen 

käyttämät ilmamäärät ovat suuria ja ilman tarve tiheästi toistuvaa. Tässä tapauksessa 

kompressori joutuisi käynnistymään ja sulkeutumaan useita kertoja lyhyen ajan sisällä 

vastatakseen toimilaitteen ilmantarpeeseen. Usein kompressori kytketäänkin erilliseen 

paineilmasäiliöön, johon saadaan varastoitua suuri määrä ilmaa. (Fonselius et al. 1997, s. 

45)  

Kompressorin tuottamaa painetasoa täytyy tarkkailla sen ylläpitämiseksi. Esimerkiksi 

pienet kompressorit käynnistyvät ja pysähtyvät painekytkimen ohjaamina (Fonselius et 

al. 1997, s. 42). 

Painekytkimessä (Kuva 2) on kalvo tai palje, joihin esimerkiksi paineilmasäiliön paine 

vaikuttaa. Kytkin vertaa säiliön painetta ja säätöruuvinsa asetusta toisiinsa ja vaihtaa 

koskettimiensa asentoa sen mukaisesti. (Keinänen et al. 2000, s. 76) 

 

Kuva 2. Painekytkimen toimintaperiaate. 
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Tavanomaiset sylinterikäytöt eivät vaadi erityisen laadukasta paineilmaa (Fonselius et al. 

1997, s. 35). Kompressorin imusuodatin päästää lävitseen vain pieniä ilman 

epäpuhtauksia, mutta ne on silti hyvä poistaa paineilmajärjestelmän suojaamiseksi ennen 

sylintereitä ja venttiilejä asennettavilla suodattimilla, jotka samalla erottavat veden 

ilmasta. Suodatin-vedenerottimessa (Kuva 3) ilma saatetaan pyörivään liikkeeseen, joka 

heittää ilmassa olevan veden ja kiinteät hiukkaset suodattimen seinämille. Tämän jälkeen 

ilma kulkee varsinaiselle suodatinkappaleelle, josta epäpuhtaudet kootaan keräyslevylle 

ja poistetaan käsin. (Holm 1971, s. 121-122) 

Suodatin-vedenerottimen pohjalle kertynyt vesi poistetaan tyhjennysaukosta joko 

manuaalisesti tai automaattisesti (Fonselius et al. 1997, s. 45-46). 

 

Suodattimen valinta määräytyy virtausmäärän, suodatusasteen eli suodattimen tiheyden 

sekä suodattimen tyhjennystavan (manuaalinen tai automaattinen) mukaan (Keinänen ja 

Kärkkäinen 1997, s. 45). 

Paineilmajärjestelmistä on vedenerottamisen lisäksi mahdollista poistaa kosteutta myös 

ilmaa kuivattamalla, jolloin erillisiä vedenerottimia ei välttämättä tarvita. (Keinänen ja 

Kärkkäinen 1997, s. 33-34). 

Kompressoriin paineilman ulosottopisteeseen on yleinen käytäntö asentaa niin sanottu 

huoltoyksikkö, joka koostuu suodattimesta, paineenalennusventtiilistä ja voitelulaitteesta. 

Kuva 3. Suodatin-vedenerotin liittimineen. 
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Voitelulaite sekoittaa paineilmaan öljysumua, joka voitelee järjestelmän kitkapintoja ja 

antaa suojaa korroosiota vastaan. Keinäsen ja Kärkkäisen (1997, s. 48) mukaan monia 

pneumatiikkakomponentteja ei kuitenkaan tarvitse nykyisin voidella. Normaalisti 

voidelluista kompressoreista myös joutuu hiukan öljyä järjestelmään, mutta jos tämä on 

ongelma, voidaan valita öljyttömästi toimiva kompressori (Fonselius et al. 1997, s. 45).   

Paineenalennusventtiilistä kerrotaan enemmän paineventtiilien yhteydessä. 

2.2 Paineilmasäiliö 

Pneumatiikassa paineilmasäiliötä käytetään paineistetun ilman varastona. Säiliön koko 

määräytyy kompressorikapasiteetin mukaan. Painesäiliön tilavuuden kuutiometreissä 

tulee olla noin kuusi kertaa kompressorikapasiteetti, kun sen yksikkönä on m3/s. 

(Keinänen ja Kärkkäinen 1997, s. 31) 

Paineilmasäiliön tehtävä on myös kerätä ilman paineistuksessa syntyvää lauhdevettä, 

ennen kuin se pääse itse järjestelmään. Lauhdevesi poistetaan säiliöstä siihen tarkoitetulla 

hanalla. (Keinänen ja Kärkkäinen 1997, s. 31-32) 

Säiliöitä on olemassa sekä pysty- että vaaka-asennossa olevia malleja. Säiliöihin tulevien 

liitäntäreikien määrä vaihtelee säiliön koon ja halutun paineilman laadun mukaan. 

Tavallisimmat liitännän säiliössä ovat varoventtiilille, lauhdeveden hanalle säiliön 

pohjassa sekä varsinaiset paineliitännät kompressorille ja toimilaitteelle (Parr 2000, s. 

67). Yksinkertaisimmillaan paineilmasäiliön voi liittää kompressoriin ja toimilaitteeseen 

T-liittimellä ja siihen tulevilla jatkopaloilla, kuten kuvassa 4. T-liittimeen tulevat 

jatkopalat on esitetty kuvassa 5. 
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Kuva 4. Paineilmasäiliö T-liittimellä. 

Kuva 5. Säiliön liittimet. 
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3 VENTTIILIT 

Venttiilit ovat pneumatiikan komponentteja, joilla hallitaan toimilaitteiden kuten 

sylinterien toimintaa ilman kulkua ohjaamalla. Venttiilit sijoitetaan siis painelähteen ja 

toimilaitteiden väliin. (Fonselius et al. 1997, s. 86) 

Venttiilin koko valitaan toimilaitteelta haluttavan nopeuden perusteella. 

Toimintanopeudesta voidaan laskea venttiililtä vaadittava tilavuusvirtaa kuvaava suure. 

Käytettävä suure riippuu venttiilivalmistajasta. (Fonselius et al. 1997, s. 29-32) 

Seuraavaksi esitellään muutamia pneumatiikkasylinterin ohjauksessa käytettäviä 

perinteisiä venttiileitä. Aiheen laajuuden vuoksi servoventtiilit jätetään käsittelemättä. 

3.1 Vastaventtiilit 

Vastaventtiili (Kuva 6) päästää ilman kulkemaan lävitseen vain toiseen suuntaan.   

Yleinen vastaventtiilin rakenne pneumatiikassa koostuu kuulasta tai muusta osasta, joka 

siihen kiinnitetyn jousen painamana tukkii venttiilin virtauskanavan toiseen suuntaan. Jos 

paineilma aikaansaa päästösuuntaan niin suuren paineen, että se riittää voittamaan jousen 

jousivoiman, kuula siirtyy pois virtauskanavan aukon edestä ja vastaventtiili päästää 

ilmaa lävitsensä päästösuuntaan. (Fonselius et al. 1997, s. 105)  

 

 

Kuva 6. Vastaventtiilin toiminta ja ulkonäkö. 
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3.2 Suuntaventtiilit 

Suuntaventtiileitä on olemassa useita eri rakenteita. Käsittelemme tässä vain 

aksiaaliluistirakennetta, koska se on yleisin tyyppi ja sillä on helppo ohjata useita 

virtausteitä samanaikaisesti. (Fonselius et al. 1997, s. 92). 

Suuntaventtiileillä ohjataan paineilman kulkua haluttuun kohteeseen. Kaksitoimisesta 

sylintereistä puhuttaessa venttiili ohjaa ilman männän halutun liikesuunnan mukaisesti 

sylinterin eri kammioihin ja niistä pois. Venttiili koostu rungosta ja sen sisällä liikkuvasta 

pyörähdyssymmetrisestä karasta, johon ilman kulkukanavat on työstetty. Karalla on kaksi 

tai useampia asentoja, joita muuttamalla ilman kulkusuunta muuttuu. Suuntaventtiileiden 

karaa voidaan liikuttaa mekaanisesti, pneumaattisesti ja sähköisesti (Fonselius et al. 1997, 

s. 91). Tässä tutkielmassa keskitymme sähköiseen ohjaukseen, joka on nykyisin kaikkein 

yleisimmin käytetty. Suuntaventtiilin nimi määräytyy karan asentojen ja liitäntäaukkojen 

mukaan; esimerkiksi 5/2-venttiilissä (Kuva 7) on viisi liitäntäaukkoa ja kaksi mahdollista 

karan asentoa (Fonselius et al. 1997, s. 89). Liitäntäaukot voidaan esittää kuvan 8 

mukaisesti numeroilla (Fonselius et al. 1997, s. 88). 

Mikäli sylinterin asento halutaan pystyä lukitsemaan johonkin muuhunkin asentoon kuin 

päätyasentoihinsa, on käytettäväksi venttiiliksi valittava 5/3-venttiili. Lukitus järjestetään 

karan keskimmäisellä asennolla, jossa sekä venttiilin paineliitäntä että lähtö- ja 

poistoaukot ovat tulpattuja. (Fonselius et al. 1997, s. 90)  

 

Kuva 7. Jousipalautuksellinen 5/2-solenoidiventtiili. 
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Suuntaventtiilin koko valitaan käytettävän sylinterin paineaukkojen suuruuden mukaan. 

Sylinterin paineaukot on mitoitettu suuren männän liikenopeuden saavuttamiseksi, mutta 

koska tätä huippunopeutta ei useinkaan tarvita, voidaan suuntaventtiilin koko valita 

kokoluokkaa pienemmäksi kuin sylinterin paineliitäntä. Tällöin täytyy sylinterin 

paineliitäntöihin kuitenkin asentaa supistusliittimet. (Fonselius et al. 1997, s. 95) 

Solenoidiventtiileitä voidaan ohjata suoraan sähköisellä ohjauksella (Kuva 9) tai 

sähköisellä esiohjauksella (Kuva 10). Suorassa sähköisessä ohjauksessa suuntaventtiilin 

luistia liikutetaan venttiilin päädyissä olevien solenoidien avulla. Solenoidi on 

käämityksestä koostuva sähkömagneetti, joka virran saatuaan luo magneettikentän, jolla 

se vetää luistin luokseen. Sähköinen esiohjaus koostuu solenoidiventtiilistä ja 

varsinaisesta suuntaventtiilistä. Solenoidiventtiili ohjaa pneumaattisen ohjauspaineen 

varsinaisen suuntaventtiilin päätyihin ja liikuttaa siten luistia haluttuun suuntaan. 

Esiohjausta käytetään suurien venttiilien ohjaukseen, koska sen etuja suoraan ohjaukseen 

verrattuna ovat pienempi käämin koko ja tehonkulutus. (Fonselius et al. 1997, s. 94) 

 

 

Kuva 8. Suuntaventtiilin paineliitäntöjen numerointi. 

Kuva 9. Suora sähköinen ohjaus, jousikeskitys. 
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3.3 Virta- ja sulkuventtiilit 

3.3.1 Sulkuventtiilit 

Sulkuventtiileillä voidaan estää paineilman pääseminen järjestelmään tai toisaalta sallia 

sen kulku tilanteesta riippuen. Sulkuventtiilejä on monia erilaisia, esimerkkinä kuvan 11 

kuulaventtiili.  

Kuulaventtiilin sisällä on kuula, jonka keskelle on porattu reikä. Kuulan asentoa 

vaihdetaan venttiilin säätökahvaa kääntämällä. Venttiili on täysin auki, kun kuulan reikä 

on yhdensuuntainen venttiilin virtauskanavan kanssa. (Parr 2000, s. 199) 

 

Kuva 10. Sähköinen esiohjaus. 

Kuva 11. Kuulaventtiili ja sen toiminta. 
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3.3.2 Vastusventtiilit ja vastusvastaventtiilit 

Virtaventtiileillä voidaan muuttaa sylinterin liikenopeutta. Yksinkertaisin virtaventtiili on 

vastusventtiili (Kuva 12). Vastusventtiili koostuu ruuvista, jota kiertämällä ilman 

virtausta venttiilin läpi voidaan vastustaa tai helpottaa. Vastusventtiili vaikuttaa sylinterin 

liikenopeuteen molempiin suuntiin. Mikäli halutaan hidastaa liikettä vain toiseen 

suuntaan, on käytettävä vastusvastaventtiiliä (Kuva 13), jossa vastusventtiilin rinnalle on 

rakennettu vastaventtiili. Vastusvastaventtiilin asennussuuntaa sylinteriin nähden 

kääntämällä voidaan vaikuttaa siihen, kumpaan suuntaan männän liikenopeutta hallitaan. 

(Fonselius et al. 1997, s. 97)  

 

 

Paineilmaputkien ja venttiilien virtausaukkojen halkaisijat vaikuttavat sylinterin iskun 

nopeuteen; mitä pienempiä ne ovat, sitä hitaampaa on sylinterin toiminta. Lisäksi 

sylinterin kuormituksen muuttuessa myös sen nopeus muuttuu. Lisäämällä järjestelmään 

Kuva 12. Vastusventtiilin rakenne. 

Kuva 13. Vastusvastaventtiilin rakenne. 
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virtaventtiilejä pystytään sylinterin liikenopeuksiin vaikuttamaan. Nopeuden asetteluun 

tarkoitetut vastusvastaventtiilit sijoitetaan nykyisin useimmiten suoraan sylinterin 

paineliitäntöihin, ja ne muistuttavat ulkonäöltään tavallisia letkunliittimiä (Kuva 14). 

Sylinterin liikenopeuden hallinnassa on väliä sillä, käytetäänkö vastusvastaventtiilejä 

sylinteriin tulevan vai sieltä poistuvan ilman kuristamiseen. Tuloilmaa kuristettaessa 

täytyy huomioida, että vähäisetkin männänvarren kuormituksen vaihtelut muuttavat 

männän nopeutta. Hitaissa nopeuksissa sylinterin lepo- ja liikekitkan välisestä erosta 

johtuen mäntä voi liikkua nykäyksittäin eteenpäin. Tämän vuoksi tuloilman kuristusta 

käytetään vain pienillä sylintereillä ja suurilla liikenopeuksilla. (Fonselius et al. 1997, s. 

98-99) 

Kuristamalla poistuvaa ilmaa saadaan tasainen liike, koska mäntä on kahden paineen 

välissä, eikä ilma vain työnnä mäntää edellään. (Fonselius et al. 1997, s. 124). 

 

 

3.3.3 Pikapoistoventtiilit 

Pikapoistoventtiilien (Kuva 15) avulla sylinterin painekammiot voidaan tyhjentää 

nopeasti, jolloin poistuvan ilman puoleiseen kammioon ei muodostu vastapainetta 

hidastamaan tulopuolen liikettä (Fonselius et al. 1997, s. 101).  

Kuva 14. Vastusvastaventtiili. 
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Pikapoistoventtiili koostuu kolmesta virtauskanavasta ja näiden välissä olevasta 

irtonaisesta levystä. Levy liikkuu venttiiliin tulevan ilman ohjaamana tukkimaan 

virtauskanavan joko suuntaventtiilille tai ulkoilmaan (Kuva 16). Pikapoistoventtiilin 

suora kytkentä sylinterin paineliitäntään mahdollistaa sen, että sylinteristä poistuvan 

ilman ei tarvitse kulkea pääsuuntaventtiilin kautta vaan se pääse nopeinta reittiä 

ulkoilmaan. (Parr 2000, s. 106-107)  

 

3.4 Paineventtiilit 

Paineventtiileillä säädetään ilman painetta ja voidaan esimerkiksi vaikuttaa sylinterillä 

tuotetun voiman suuruuteen. (Keinänen ja Kärkkäinen 1997, s. 55) 

Kuva 15. Pikapoistoventtiili liittimineen. 

Kuva 16. Pikapoistoventtiilin toiminta. 
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3.4.1 Paineenrajoitusventtiilit 

Paineenrajoitusventtiileitä käytetään pneumaattisissa järjestelmissä turvana liiallista 

paineen nousua vastaan. Paineenrajoitusventtiili on asennettu yleensä esimerkiksi 

paineilmasäiliöihin. (Parr 2000, s. 79) 

Painerajoitusventtiilin rakenne voi olla esimerkiksi kuvan 17 kaltainen. Venttiilin 

aukeamispaine säädetään käsin kierrettävällä korkilla, joka puolestaan aiheuttaa venttiilin 

sisällä olevaan jouseen voiman. Mikäli systeemin paine voittaa jousivoiman venttiili 

aukeaa niin kauaksi aikaa, kunnes ylipaine on poistunut järjestelmästä ja jousi sulkee 

venttiilin uudelleen. (Parr 2000, s. 79) 

 Paineenrajoitusventtiili näyttää esimerkiksi kuvan 18 mukaiselta. 

 

Kuva 17. Paineenrajoitusventtiilin rakenne. 

Kuva 18. Paineenrajoitusventtiili. 
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3.4.2 Paineenalennusventtiilit 

Paineenalennusventtiiliä (Kuva 19) voidaan käyttää paineilmasylinterin ohjauksessa 

(Keinänen ja Kärkkäinen 1997, s. 56).  

 

Sylinterin tuottama voima on ideaalitapauksessa männän poikkipinta-alan ja sylinterissä 

vaikuttavan paineen tulo. Iso sylinteri ei siis tarvitse suuren halkaisijansa takia yhtä suurta 

painetta saman voiman aikaansaamiseksi kuin pieni sylinteri. 

Sylinterit on monesti varmuuden vuoksi mitoitettu tarvittavan voiman kannalta 

ylisuuriksi, jolloin ilmaa kuluu sylinterin täyttämiseksi liikaa. Paineenalennusventtiilillä 

voidaan rajoittaa sylinterin kammioihin syntyvää painetta, ja näin estää sylinterin 

tarpeeton täyttyminen. (Holm 1971, s. 93)  

Paineenalennusventtiilin säätöalue on valittava niin, että järjestelmässä käytettävä paine 

lukeutuu säätimen painealueen yläosaan. (Keinänen ja Kärkkäinen 1997, s. 47) 

Paineenalennusventtiilin toimintaa on esitetty tarkemmin kuvassa 20. 

 

 

Kuva 19. Paineenalennusventtiili. 
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Kuva 20. Toisiopoisteisen paineenalennusventtiilin toiminta. 
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4 SYLINTERIT 

Tässä kappaleessa esitellään yksi- ja kaksitoimisen männänvarrellisen 

pneumatiikkasylinterin (Kuva 21) rakenne ja toiminta. 

Paineilmatekniikassa suoraviivainen liike saadaan aikaan sylinterien avulla (Fonselius et 

al. 1997, s. 52). Kytkemällä männänvarren päähän erilaisia kiinnityslaitteita liikkeen 

suuntaa voidaan muuttaa vaihtamatta itse sylinterin asentoa.  

Seuraavassa tekstissä sylinterin plusliikkeellä tarkoitetaan männänvarren liikkumista 

sylinteristä ulos ja miinusliikkeellä männänvarren liikkumista sylinterin sisään. Plus-

kammio on se puoli sylinterissä, johon virtaa ilmaa plusliikkeen aikana ja miinuskammio 

se puoli, johon virtaa ilmaa miinusliikkeen aikana. (Holm 1971, s. 10) 

 

4.1 Yksitoiminen sylinteri 

Yksitoimista sylinteriä (Kuva 22) ohjataan positiiviseen suuntaan paineilman avulla, joka 

liikuttaa mäntää sylinteristä ulos, kun paineilman aiheuttama voima voittaa männänvarren 

jousivoiman. Kun sylinteri halutaan palauttaa normaaliin asentoonsa, paineistettu ilma 

poistetaan männänpuoleisesta kammiosta ja mäntä liikkuu jousen avulla sylinterin 

Kuva 21. Männänvarrellinen paineilmasylinteri. 
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negatiiviseen suuntaan. Yksitoiminen sylinteri ei siis tarvitse paineliitäntää kuin toiseen 

päätyynsä, vaikka männänvarren puolella tarvitaankin ilma-aukko. (Fonselius et al. 1997, 

s. 52-53) 

Yksitoimisen sylinterin etuna on se, että se käyttää vain noin puolet kaksitoimisen 

sylinterin ilmamäärästä. Toisaalta yksitoiminen sylinteri vaatii enemmän tilaa 

pituussuunnassa jousen tarvitseman tilan takia. (Holm 1971, s. 93) 

Haittana on myös, että negatiivisen liikkeen aikana mäntää liikuttaa ainoastaan jousen 

jousivoima (Holm 1971, s. 11). 

 

4.2 Kaksitoiminen sylinteri 

Kaksitoimista sylinteriä (Kuva 23) liikutetaan sekä plus- että miinussuuntaan paineilman 

avulla, ja sylinteri tarvitsee siksi paineliitännän molempiin päätyihinsä (Fonselius et al. 

1997, s. 53). Paineilman liikettä ohjataan suuntaventtiilin avulla sylinterin kammioihin ja 

niistä pois.  

 

 

Kuva 22. Yksitoiminen sylinteri. 
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Pneumaattisia sylintereitä on vaikeaa saada pysähtymään ääriasentojensa väliin tarkkaan 

paikkaan, minkä takia niiden paikoittamisessa käytetään usein apuna ulkopuolista estettä, 

jota vasten mäntä ajetaan (Fonselius et al. 1997, s. 52). 

Sylinterin avulla saadaan tuotettua sitä enemmän voimaa, mitä suurempi se halkaisija on. 

Miinusliikkeen aikana männästä saadaan hyödynnettyä vähemmän voimaa, koska 

männänvarren pinta-ala pienentää männän alaa, johon paine kohdistuu. (Holm 1971, s. 

10) 

Keinäsen ja Kärkkäisen (1997, s. 74) mukaan sylinterin mitoituksessa tulee käyttää 

hyötysuhdetta 0,8, jotta kitkan vaikutus sylinteriin saadaan kompensoitua. 

Sylinterin valinnassa tulee huomioida sylinteriltä haluttava toimintanopeus ja voima 

(Fonselius et al. 1997, s. 65). 

 

 

Kuva 23. Kaksitoiminen sylinteri. 
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5 ANTURIT 

Antureilla on paineilmatekniikassa lukuisasti käyttökohteita aina toimilaitteiden 

paikoituksesta säiliön täyttöautomaation ohjaukseen asti. Aiheen laajuuden vuoksi tässä 

luvussa keskitytään kuitenkin vain paineilmasylinterin ohjauksessa ja paikoituksessa 

käytettäviin tavallisimpiin antureihin. 

Paineilmasylinterin liikkeen hallinnassa tärkeimmät mitattavat tiedot ovat asema, 

kiihtyvyys ja nopeus. Tilan ja resurssien säästämiseksi nopeutta ja kiihtyvyyttä varten ei 

yleensä asenneta omia antureitaan, vaan nämä tiedot saadaan asema-anturin tiedoista 

differentioimalla. Joskus tarvitaan anturilta myös kaksiarvoista tietoa sylinterin 

päätyaseman tunnistukseen. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää esimerkiksi kuvan 24 

mekaanista rajakytkintä. (Mäkinen et al. 1990, s. 15)  

 

Kuvan 24 rajakytkimen toiminta perustuu akselin ympärillä pyörivään kosketussauvaan, 

joka osuessaan valvottavaan kohteeseen aukaisee tai sulkee koskettimet rajakytkimen 

sisällä ja näin joko estää tai päästää sähkövirran kytkimen lävitse ohjainlaitteille. 

(Ahoranta & Ahoranta 1994, s. 222) 

Sylinterin paineen mittausta tarvitaan, kun halutaan hallita sylinterin tuottamaa 

pneumaattista voimaa. Pietsoanturit (Kuva 25) ovat hintansa ja kokonsa puolesta 

oivallisia tähän tehtävään. (Mäkinen et al. 1990, s. 15)  

Kuva 24. Mekaaninen rajakytkin. 
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Pietsosähköisessä ilmiössä kvartsikristallin vastakkaisille puolille muodostuu 

potentiaaliero, kun kristalliin kohdistuu mekaaninen voima. Potentiaalieroa mittaamalla 

saadaan selville vaikuttavan voiman suuruus. Paineen mittauksessa käytettävät 

pietsoanturit koostuvat kahdesta kalvon erottamasta kammiosta, joista toisessa vaikuttaa 

referenssipaine ja toisessa mitattava paine.  Kammioiden välinen paine-ero saa kalvon 

taipumaan ja kalvossa olevan pietsoelementin potentiaalieroa tutkimalla saadaan 

mitattava paine selvitettyä. (Bishop 2001, s. 118-120) 

 

Paineilmasylinterin aseman mittauksessa käytettäviä antureita ovat muun muassa 

induktiiviset anturit ja reedkytkimet (Fonselius et al. 1997, s. 141).  

Induktiiviset anturit (Kuva 26) ovat sähköä johtaviin materiaaleihin reagoivia 

lähestymiskytkimiä. Niillä on kaksi kytkentätilaa, joista voimassa on jompikumpi 

riippuen siitä, onko anturin lähellä sähköä johtavaa kappaletta vai ei. Anturin 

tuntopinnalla on sähkömagneetin luoma vaihtuva magneettikenttä, joka häiriintyy 

esimerkiksi metallisen kappaleen läheisyydessä ja muuttaa näin kytkentätilaa. (Keinänen 

et al. 2001, s. 178-179)   

 

Kuva 25. Pietsosähköinen paineanturi. 

Kuva 26. Induktiivinen lähestymiskytkin. 
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Reedkytkimiä (Kuvat 27 ja 28) käytetään muun muassa sylinterin päätyasentojen 

tunnistamiseen. Reedkytkimet ovat halpoja, mutta hitaahkon kytkeytymisaikansa vuoksi 

ne eivät sovellu suurta nopeutta vaativiin käyttökohteisiin. (Keinänen et al. 2001, s. 185)  

Reedkytkin (Kuva 27) koostuu kapselimaisen kotelon sisässä olevasta kahdesta 

magneettisesta metallista tehdystä ohuesta liuskasta, jotka liikkuvat toisiensa suhteen 

joutuessaan esimerkiksi mäntään kiinnitettyjen magneettien kenttään. Reedkytkimen 

koskettimet ovat normaalisti avoimia sulkeutuen magneetin vaikutuksesta. Liittämällä 

reedkytkimen päät jännitelähteeseen voidaan kytkimen läpi kulkevaa virtaa havainnoida 

ja tunnistaa näin männän asema. (Bishop 2001, s. 129)  

Antureiden asennuksen helppoutta voidaan edistää valitsemalla toimilaite oikein. 

Esimerkiksi mitattaessa sylinterin liikettä on anturien asentaminen männänvarteen ja 

kaapeloinnin johtaminen toimilaitteen sisälle monesti työlästä. Tältä voidaan säästyä 

käyttämällä magneettista mäntää ja kytkemällä anturi sitten sylinterin ulkopinnalle.  

Pneumaattisilla toimilaitteilla on yleensä anturien kiinnittämiseen tarkoitetut ulokkeet tai 

sidospultit. (Fonselius et al. 1997, s. 141)  

 

 

Kuva 27. Reed-kytkimen rakenne. 

Kuva 28. Reed-kytkin. 
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6 RELEOHJAUS 

Releet ovat sähkömekaanisia kytkimiä, joilla voidaan esimerkiksi ohjata 

suurjännitteellisiä laitteita, kuten magneettiventtiileitä, pienellä ohjausjännitteellä. 

Yksinkertaisimmillaan rele koostuu kelasta, ankkurista, koskettimista ja palautusjousesta 

kuten kuvassa 29. Kun kelan (3.) virtapiiriin (1.-2.) saatetaan ohjausjännite, kelan 

synnyttämä magneettikenttä vetää sisällään olevaa ankkuriosaa (4.) alaspäin, yhdistää 

näin päävirtapiiriin (5.-6.) koskettimet ja sallii korkeamman päävirran kulkea 

toimilaitteelle. Kun ohjausjännite katkaistaan kelalta, sen magneettikenttä katoaa ja 

palautusjousi (7.) palauttaa ankkurin yläasentoon, avaten näin päävirtapiirin ja katkaisten 

siltä virran. Releeseen yhdistyy siis kaksi jännitelähdettä: ohjausjännite ja pääjännite. 

(Keinänen et al. 2000, s. 44) 

Releitä on useita eri tyyppejä, ja esimerkiksi yleisreleet jaetaan kytkimiensä määrän ja 

laadun mukaan. Releitä valittaessa on huomioitava, että niitä on erikseen sekä DC- että 

AC-virralle. (Keinänen et al. 2000, s. 45)    

Relettä valittaessa täytyy tietää, kestääkö se jatkuvaa vai vain hetkellistä ohjausvirtaa. 

Hetkelliselle ohjausvirralle tarkoitettuja releitä kutsutaan askelreleiksi, koska ne vaihtavat 

koskettimiensa asentoa jokaisella ohjausvirran sysäyksellä, ja säilyttävät koskettimiensa 

asennon kun releen käämissä ei ole jännitettä. (Keinänen et al. 2000, s. 46) 

Yksinkertaisimmat releet ovat SPST-tyyppisiä. Niissä on vain yksi normaalisti avoin 

(NO) tai normaalisti suljettu (NC) kytkin. SPDT-releissä on NO- ja NC-kytkimet sekä 

COM-kytkin, joka on ikään kuin edellä esitetty releen ankkuriosa, jota pitkin sähkö 

kulkee NO- tai NC-kytkimelle. DPST-rele on rakenteeltaan kahden SPST-releen 

Kuva 29. Releen periaate (mukaillen Keinänen et al. 2000, s. 45). 
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yhdistelmä ja DPDT-rele (Kuva 30) on kahden SPDT-releen yhdistelmä. Edellä 

mainituissa releissä on jalkoja tyypistä riippuen 4-8.  

 

Releen jalkoja ei yleensä kiinnitetä suoraan sähköjohtoihin, vaan rele kiinnitetään 

sopivaan pohjaan (Kuva 32) tai sokkeliin, joihin johdot kiinnitetään. Kuvan 31 relepohja 

on DIN-standardin mukainen ja mahdollistaa releen kiinnittämisen kiskoilla 

ohjauskaappiin. Relepohjassa on liitäntäaukot sähköjohdoille, jotka sitten kiristetään 

paikoilleen liitäntäaukkojen päällä olevien ruuvien avulla. 

 

Releitä käytettäessä täytyy ottaa huomioon, että kun niistä poistetaan virta, käämistä 

katoava magneettikenttä indusoi johtimeen normaalia voimakkaamman virran. Tämä 

täytyy eräissä sovelluksissa poistaa rinnankytkemällä diodi releen käämin kanssa, jotta 

epätoivottu induktiovirta ei pääse vahingoittamaan järjestelmää. (Bishop 2001, s. 100)  

Joissakin releissä tällainen diodi on sisäänrakennettuna. 

Kuva 30. DPDT-rele ja sen jalkojen tavallinen järjestys. 

Kuva 31. PTF08A-relepohja. 



30 

 

Yleisreleiden lisäksi tyypillisiä releitä ovat aikareleet, jotka ovat joko veto- tai 

päästöhidasteisia. Näistä ensin mainittu toimii ohjausjännitteen saatuaan vasta asetetun 

hidastusajan jälkeen, mutta releen ohjausjännitteen katkettua palaa välittömästi 

alkutilaansa. Päästöhidasteinen aikarele puolestaan toimii heti ohjausjännitteen saatuaan, 

mutta palaa jännitteen katkettua vasta hidastusajan jälkeen alkutilaansa. (Ahoranta & 

Ahoranta 1994, s. 229-230) 

Aikareleitä voi siis käyttää sähköisten laitteiden toiminnan ajastamiseen asettamalla 

releen toiminto dip-kytkimellä tai valintapyörällä (Keinänen et al. 2000, s. 46). 

Releohjauksella on tiettyjä heikkouksia. Suurissa ohjausjärjestelmissä releitä tulee 

yksinkertaisesti niin paljon, että ne vievät paljon tilaa. Tämän vuoksi yli kymmentä relettä 

tarvitsevat ohjaukset toteutetaan yleensä ohjelmoitavalla logiikalla (PLC). Usean releen 

ostaminen on myös kallista. Muita ongelmia ovat ohjauksen muuntelemisen hankaluus, 

koska releitä ei voi ohjelmoida kuten PLC:tä sekä releiden kuluminen. Releohjauksen 

etuja ovat asentamisen ja vianetsinnän helppoudet. (Keinänen et al. 2000, s. 48)  

Sähköohjauksen etuna yleisesti ottaen on sen moninkertainen nopeus ilmaohjaukseen 

verrattuna (Keinänen et al. 2000, s. 73). 

Releohjauksen suunnittelussa hyödynnetään Boolen algebran loogisia perusfunktioita 

”JA”, ”EI”, ”TAI” sekä näiden yhdistelmiä. Yhdistelmistä yleisiä ovat ”EI-JA” ja ”EI-

Kuva 32. DPDT-releen asennus PTF08A-pohjaan. 
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TAI”. Funktioista käytetään yleisesti niiden englanninkielisiä nimiä ”AND”, ”NOT”, 

”OR”, ”NAND” ja ”NOR”. (Fonselius et al. 1997, s.116-123). 

Esimerkki funktioiden toteutuksesta sähköisessä järjestelmässä on esitetty 

tikapuukaavioiden avulla kuvassa 33. Siinä loogiset toiminnot on järjestetty normaalisti 

avonaisten tai normaalisti suljettujen painokytkinten A ja B avulla. Kuvassa R on 

mielivaltainen toimilaite. 

 

Kuvassa 34 on myöhemmin esiteltävän esimerkkijärjestelmämme releohjauksen 

tikapuukaavio. Ymmärtämisen helpottamiseksi kaavio on piirretty kaikissa järjestelmän 

toiminnan vaiheissa, vaikka todellisuudessa kaavio piirretään vain järjestelmän 

Kuva 33. Loogisten perusfunktioiden toteutus. 
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jännitteettömässä alkutilassa. Kaavion laadinnassa on käytetty ohjeena teoksia Keinänen 

et al. (2000, s. 78) ja Fonselius et al. (1997, s.116). 

Tikapuukaaviossa ”puolat” esittävät ikään kuin erillisiä virtapiirejä, joista kuvattava   

järjestelmä koostuu. Kaaviota luetaan vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas puola 

kerrallaan. 

Kuvan 34 normaalisti avointa kytkintä NO1 sanotaan pitopiiriksi, koska se mahdollistaa 

releen R-käämin pysymisen jännitteellisenä Start-painikkeen avautumisen jälkeenkin. 

Käämi siis pitää itse itseään jännitteellisessä tilassa. (Keinänen et al. 2000, s. 94). 

Kuva 34. Esimerkkijärjestelmän tikapuukaavio. 
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7 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 

Tässä luvussa esitellään kaksitoimisen paineilmasylinterin ohjauksen toteutusesimerkki. 

Esimerkkijärjestelmä koostuu edellä esitellyistä pneumaattisista komponenteista sekä 

muutamasta lisäkomponentista, joista kerrotaan omissa yhteyksissään. 

7.1 Sylinterin asennus 

Paineilmasylinterit pitää pystyä tukemaan sovelluskohteesta riippuvin kiinnityksin. Sekä 

männänvarrelle että sylinterille on olemassa kiinteästi tuettuja tai nivellettyjä 

vaihtoehtoja. (Holm 1971, s. 24-25)  

 Esimerkkijärjestelmässä sylinteri tuetaan lattiaan kahden kulmatuen (Kuva 35) avulla.  

  

 

7.2 Venttiilin asennus 

Yksinkertaisimmillaan venttiilit voidaan asentaa paineilmaletkujen väliin ikään kuin 

osaksi letkua. Näin on esimerkkijärjestelmämme vastusvastaventtiilien kohdalla (ks. 

Kuva 46). Suuntaventtiili voidaan myös asettaa suoraan paineilmalähteen ja toimilaitteen 

väliin jopa täysin ilman kiinnitystä runkorakenteisiin. Mikäli kiinnityksen tulee olla 

jäykkä, voidaan se toteuttaa erillisillä runkorakenteeseen kiinnitettävillä kiinnitysosilla. 

Kuva 35. Kulmatuki sylinterille. 
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Haluttaessa ohjata sylinteriä usealla eri venttiilillä, voidaan käyttöön ottaa pohjalaatta 

(Kuva 36), joita on olemassa sekä ISO-standardoituja (Kuva 37) että valmistajien omia 

malleja.  

Pohjalaatat ovat metallisia laattoja, joihin on porattu paineilmaliitännät, liitännät 

venttiileille ja kiinnitysreiät laatan kiinnittämiseksi ulkoiseen rakenteeseen. Venttiilit 

kytketään siis pohjalaatan päälle. Venttiilien ryhmäasentaminen samalle pohjalaatalle 

säästää tilaa vähentämällä putkiston tarvetta ja helpottaa huoltotoimenpiteitä, koska 

yksittäinen venttiili voidaan irrottaa pohjalaatasta ilman, että letkuja tai muita venttiileitä 

tarvitsee kytkeä irti. (Fonselius et al. 1997, s. 96)  

On huomioitava, että ISO-suuntaventtiilit eroavat paineliitäntöjensä muodon ja sijainnin 

suhteen ”tavallisista” suuntaventtiileistä, kuten kuvasta 38 voidaan havaita. 

 

 

Kuva 36. Suuntaventtiilien asennus pohjalaattaan. 

Kuva 37. ISO-pohjalaatan rakenne kahdesta suunnasta. 
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Kiinnitystavasta riippuen venttiilit voidaan sijoittaa joko keskuskaappiin tai itse 

toimilaitteen viereen. Sijoittamalla kaikki venttiilit keskuskaappiin helpotetaan 

vianetsintää, huoltoa ja ehkäistään venttiilien likaantumista. Jos halutaan, että 

toimilaitteen ja pääventtiilin muodostama systeemi vie vähän tilaa, asennetaan 

pääventtiili toimilaitteen, tässä tapauksessa sylinterin, viereen, ja muut venttiilit 

sijoitetaan keskuskaappiin. Tässä asennustavassa on pääventtiili erikseen suojattava 

likaantumiselta. (Fonselius et al. 1997, s. 96)  

7.3 Liittimet ja letkut 

Pneumatiikassa käytettävät asennustarvikkeet muodostavat niin suuren kokonaisuuden, 

että niistä käsitellään tässä yhteydessä vain esimerkkijärjestelmässä käytettävät. 

Pneumatiikkaletkuja valittaessa tulee huomioida käyttölämpötila ja niiden kestämä 

maksimipaine. Letkujen koko ilmoitetaan yleensä lukuparina, joista ensimmäinen 

ilmoittaa ulkohalkaisijan ja jälkimmäinen sisähalkaisijan, esimerkiksi 08/06 mm. 

(Keinänen ja Kärkkäinen 1997, s. 77-78) 

Letkut on kätevintä kiinnittää venttiileihin ja sylinteriin pistoliittimillä (Kuva 39), jolloin 

letkuun itseensä ei tule mitään pysyvää liitinosaa. Pistoliitin kiinnitetään ensin 

esimerkiksi venttiiliin paineliitännän kierteisiin kiertämällä. Luonnollisesti on 

Kuva 38. ISO-pohjalaatta ja siihen sopiva venttiili. 
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varmistettava, että venttiilin ja pistoliittimen kierteet sopivat toisiinsa. Usein on 

tarpeellista tiivistää liittimen kierteet ennen kiinnitystä teflonteipillä. Letku kiinnitetään 

pistoliittimeen painamalla se liittimen toiseen päähän, jossa sisällä oleva jousirengas 

lukitsee letkun paikoilleen. Letkun saa irrotettua painamalla rengasta sisään ja samalla 

vetämällä letkusta. (Keinänen ja Kärkkäinen 1997, s. 78) 

On huomioitava, että saman kierreosan halkaisijan omaaviin liittimiin voi liittyä eri 

suuruisia letkuja (Fonselius et al. 1997, s. 95).  

 

Esimerkkijärjestelmässä suodatin-vedenerotin on kiinnitetty kompressoriin 

pikaliittimillä, jotka voidaan painaa kiinni toisiinsa ja irrottaa pistoliittimen tapaan (Kuva 

40). Jos pikaliittimiä käytettäisiin paineilmaletkuissa ne kiristettäisiin paikoilleen 

letkunkiristimien avulla (Keinänen ja Kärkkäinen 1997, s. 78). 

 

Paineilmaletkujen lisäksi myös eri komponenttien sähköjohdot täytyy pystyä liittämään 

tukevasti toisiinsa. Esimerkkijärjestelmässä tämä on toteutettu 4-napaisella 

kytkentärimalla (Kuva 41). Siinä yhdistettävät johdot työnnetään niille tarkoitettuihin 

reikiin, jonka jälkeen riman yläosassa olevaa kiristysruuvia kiristämällä johdot 

puristetaan yhteen pitävän liitoksen aikaansaamiseksi.  

Kuva 39. Pistoliitin venttiilille. 

Kuva 40. Pikaliittimet ulkokierteillä. 
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7.4 Järjestelmän kokoonpano 

Keinänen ja Kärkkäinen (1997, s. 74-77) antavat pneumaattisen järjestelmän 

suunnitteluun seuraavat ohjeet: 

1. Valitaan sylinterin halkaisija 

2. Valitaan sylinterin iskupituus 

3. Valitaan suuntaventtiilin koko 

4. Valitaan suuntaventtiilin ohjaustapa 

5. Valitaan suuntaventtiilin pohjalaatan liitäntäkoko (jos käytetään pohjalaattaa) 

6. Valitaan vastusvastaventtiilien ja letkujen koko 

7. Valitaan huoltolaitteen (esimerkiksi suodatin) koko 

Esimerkkijärjestelmän yhteydessä edellä mainitut suunnitteluvaiheet sivuutetaan, koska 

ne ovat pitkälti tapauskohtaisia. Kuvitellaan sen sijaan, että järjestelmän mitoitus on jo 

suoritettu. 

Järjestelmämme tarkoitus on toteuttaa sylinterin yksi edestakainen liike painettaessa 

jousipalautteista normaalisti avointa Start-painokytkintä. Männänvarsi on systeemin 

alkutilanteessa sylinterin sisällä niin pitkällä kuin mahdollista. Start-kytkintä painamalla 

suuntaventtiilin solenoidi saa virran ja ohjaa paineilmasäiliöstä ilmaa sylinterin toiseen 

kammioon saaden männänvarren liikkumaan ulos. Normaalissa toiminnassa mekaaninen 

rajakytkin katkaisee suuntaventtiilin solenoidilta virran, kun männänvarsi on 

ääriasennossaan sylinterin ulkopuolella ja koskettaa rajakytkintä. Tällöin 

jousipalautteinen 5/2-suuntaventtiili palaa normaaliin asentoonsa ja palauttaa 

Kuva 41. Kytkentärima sähköjohdoille. 
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männänvarren sylinterin sisään. Järjestelmään kuuluu myös Stop-painike, jonka tehtävä 

on keskeyttää männän liike esimerkiksi vaaratilanteen sattuessa ja palauttaa männänvarsi 

sylinterin sisään. Stop-painike ei siis sulje järjestelmää. Mikäli systeemi halutaan 

kokonaan pois päältä, on jännitelähde sammutettava. 

Jännitelähde on esimerkiksi laite, jolla sähköverkon vaihtojännite muutetaan sopivan 

suuruiseksi tasajännitteeksi (Ahoranta & Ahoranta 1994, s. 40). Esimerkkijärjestelmässä 

käytetään säädettävää tasajännitelähdettä (Kuva 42) eli laitetta, jonka avulla käyttäjä voi 

muuttaa verkkovirran tietyllä välillä olevaksi tasajännitteeksi, jota muut sähkölaitteet 

voivat hyödyntää jännitelähteessä olevista johtojen liitäntäaukoista. Jännitelähteestä 

ulossaatavan jännitteen säätäminen tapahtuu säätönuppia kääntämällä. 

Keinänen et al. (2001, s. 45) mukaan eräs tavanomaisista releiden ohjausjännitteistä on 

24 V. Saman suuruinen tasajännite on tyypillinen myös pneumatiikkasylinterillä 

käytettävissä antureissa (Fonselius et al. 1997, s. 141). Lisäksi se on solenoidi 

suuntaventtiileissä yleinen käyttöjännite (Parr 2000, s. 94).  Tämän vuoksi valitsemme 

esimerkkijärjestelmäämme säädettävän virtalähteen, josta kyetään saamaan tasajännitettä 

aina 30 volttiin asti.  

 

Esimerkkijärjestelmän pneumaattiset komponentit: 

• kompressori  

• paineilmasäiliö   

Kuva 42. DC-virtalähde. 
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• suodatin-vedenerotin 

• painemittari 

• sulkuventtiili 

• paineenrajoitusventtitiili 

• 2 kpl äänenvaimentimia 

• 5/2-suuntaventtiili solenoidiohjauksella ja jousipalautuksella 

• 2 kpl vastusvastaventtiilejä 

• kaksitoiminen paineilmasylinteri 

• letkut ja liittimet 

Vastusvastaventtiilit on lisätty sylinterin paineliitäntöihin nopeuden säätöä varten ja 

äänenvaimentimet suuntaventtiilin poistoaukkoihin käyttömukavuuden parantamiseksi. 

Järjestelmän sähkötekniset komponentit: 

• 24 V DPDT-rele  

• PTF08A-relepohja 

• 30 V säädettävä DC-virtalähde  

• mekaaninen rajakytkin 

• normaalisti avoin (NO) palautuva painokytkin (Kuva 43) 

• normaalisti suljettu (NC) palautuva painokytkin (Kuva 43) 

• sähköjohdot ja pistokkeet 

 

 

Kuva 43. Esimerkkijärjestelmän painokytkimet. 
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Kuva 44 esittää esimerkkijärjestelmän pneumaattisen kytkennän, joka on piirretty 

standardin SFS-ISO 1219-1 (2015) mukaisesti. 

 

Kaavion (Kuva 44) yksinkertaistamiseksi siitä on jätetty pois kompressorin oma 

paineilmasäiliö sekä muita kompressorin osia. 

Kuva 45 esittää, miltä esimerkkijärjestelmä voisi näyttää käytännössä ja kuvassa 46 

esitetään yksi tapa, miten releohjauksen johdotus voidaan toteuttaa kytkentäriman avulla. 

Releohjauksen toiminnasta on selitetty tarkemmin kuvan 34 yhteydessä. 

Kuva 44. Esimerkkijärjestelmän pneumaattinen kytkentäkaavio. 
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Kuva 45. Esimerkkijärjestelmä kokonaisuudessaan. 

Kuva 46. Releen johdotus. 
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Kuva 47 on havainnekuva releen kytkennöistä ja kuva 48 havainnollistaa suuntaventtiiliä, 

sylinteriä ja rajakytkimen sijoitusta. 

 

 

 

Kuva 47. Malli releen kytkennöistä. 

Kuva 48. Suuntaventtiili, sylinteri ja rajakytkin ylhäältäpäin kuvattuna. 
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8 YHTEENVETO 

Kandidaatintyöni tarkoituksena oli esitellä paineilmasylinterin sähköistä ohjausta 

relelogiikan avulla sekä selvittää, miten yhden kaksitoimisen sylinterin ohjaus tapahtuisi 

käytännössä. 

Tutkielma lähti liikkeelle käsittelemällä paineilman tuottamista ja varastoimista. Näihin 

tehtäviin tarvitaan vähintään omalla paineilmasäiliöllään varustettu kompressori, mutta 

on suositeltavaa lisätä systeemiin erillinen paineilmasäiliö toimilaitteen tasaisen ilman 

saannin takaamiseksi. 

Paineilmasylinterin ohjauksessa tarvittavia venttiileitä käsiteltiin seuraavaksi. Sylinterin 

edestakaisen liikkeen aikaansaamiseksi tarvitaan suuntaventtiiliä, mutta 

esimerkkisysteemiin otettiin lisäksi mukaan kaksi vastusvastaventtiiliä, joiden avulla 

pystytään säätämään männän liikenopeutta negatiiviseen ja positiiviseen liikesuuntaan 

erikseen. Suuntaventtiiliksi valittiin 5/2-solenoidiventtiili, jossa on jousipalautus. 

Venttiili on sähköisesti esiohjattu, koska täysin sähköiset venttiilit ovat harvinaisia muun 

muassa niiden tarvitsemien käämien suuren koon vuoksi. 

Paineilmasylinteriksi valittiin kaksitoiminen sylinteri, koska ne ovat teollisuudessa 

yleisimpiä. Sylinterin kaksitoimisuus tarkoittaa, että sitä ohjataan kumpaankin 

liikesuuntaan paineilman avulla. 

Paineilmasylinterin paikoittamiseen käytetään yleisesti induktiivisia antureita, 

reedkytkimiä tai mekaanisia rajakytkimiä. Työssä tehtävään valittiin mekaaninen 

jousipalautteinen normaalisti avonainen rajakytkin, joka männänvarren ollessa 

ääriasennossaan sylinterin ulkopuolella katkaisee virran suuntaventtiilin solenoidilta ja 

saa näin venttiilin ohjaamaan männän takaisin sylinteriin. 

Paineilmasylinterin ohjauksessa päädyttiin 8-napaiseen DPDT-releeseen. 

Esimerkkijärjestelmän ohjaus toteutettiin yhdistämällä virtalähde, suuntaventtiili, 

painokytkimet ja rajakytkin liitinriman välityksellä releeseen. Releen liittimistä käytettiin 

kumpaakin normaalisti avointa NO-liitintä. 

Esimerkkijärjestelmän toiminnan alkuvaiheessa männänvarsi on sylinterin sisällä. 

Järjestelmä toteuttaa sylinterin yhden edestakaisen liikkeen painettaessa jousipalautteista 



44 

normaalisti avointa Start-painokytkintä. Systeemiin kuuluu myös Stop-painike, jonka 

tehtävä on keskeyttää männän liike esimerkiksi vaaratilanteen sattuessa ja palauttaa 

männänvarsi sylinterin sisään. Mäntä liikkuu joka kerta painettaessa Start-painiketta. 

Mikäli systeemi halutaan kokonaan pois päältä, on virtalähde sammutettava. 

Työssä tutustuttiin paineilmasylinterin releohjauksen perusteisiin, joten tutkimusta voisi 

jatkaa perehtymällä monimutkaisempiin relelogiikoihin ja siirtymällä niiden jälkeen 

ohjelmoitavien logiikoiden pariin.  
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